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Militer eatreem Dj 
4, 

Sikap Soviet hsroe tegas dan! 
tegoeh boenji protest rakjat 

Djerman akan wembantoe Djepang 
& kalu sda epa spal 

— Berlin, 9 Augustus ( Reuter). Kala 
pgav2 Djepang di Bsrlin menerang- 

kah, bahwa Joachim von Rib- 
- bentrop, menteri loear negeri Djzr 
man, telah memberi tanggoengan ke 
psda ambassadeur Djepang, bahwa) 
Djermanakan membantoe Djepang de 

| ngan bantosan bathin dan ,bantoean 
| lain lsinnja djoega “, manakala . 
boel selisih Djepang dan Sovjet. 

'etapi dalam pada itos kalangan? 
lomatik Djerman mengatakan, bah 
sebita bisa daerah perselisihan itoe 

“meloeas, dan soepaja bal ini 
Bea AA 

Serangan S.vjet sebelah cetara 
0000 Chang Ku Ferg 

 Tokio, 9 Aug. (Transocean), Doea 
betsijon dari Suvjetivfanterie jg di 
bantue poela oleh artillerie, pada siang 

ni telah mengadakan serangap2 pada 
Djeparg di SL 3: 

ang Ku 
1 oervesan 

|8pi Djopeng di Korea Oetara 
|. mendapat keroesakan 

'Tokio, 9 Aug (R-uter). Pasoekan 
S. vjerdi Cheng Ka Feng teleh berto 
lak kerobali pada barisan barisan ba 

roe. Tetepi mereka masih 900. meter 
djaoehrja dari pasoekan Djepang. De 

' mikian berita beritaopisil. 

itambah lsgi, bahwa artilierie Sov 
telah menembaki barisan Djepang 

engan hebatnja. 
pengangko 

Domsi) Maiarscbalk 
“dari tentara merab 

4 »vokievsk. Disia 
jaakan memberi komando tentara me 
rah jang akan mereboet daerah dis' 

toe, Dewikianlah berita berita jang di 

— terima dari batas badan, 0 oa ad 

| Pehak Djepang aampak moelai lemah 

|. Dari Hankow diberitakan oleh Reu 
ter, bahwa pasoekan2 Tinngkoa ditep' 
oetara daripada soengai Yangizs kiui 
sebagai aroes deras menggerebak pin- 

toe pintse barat daripada kota Hung 
mei dan Susung. demikian oedjar 

ma'loemat militer Tionghoa. 
Lebih djaceh ma'loemat 

' takan, bahwa soedah nampak ada ke 

lemahan pada kaoem pembela pehak 

Djepang, padahal pshak Tionghoa: 

loem poela mengoelangi serangannj 

“Pihak Tionghoa di Shahosangat 
Tee gkoekoeh Haa 

t oedjarnja seorang kemen 

Ipoen pemerentah Djepang 

Directeur-Hoofdredacteu: 

M. TABRANI 

Redactie telefoon No, 1440 WI. 

Administratie telf, No, 1810 Wi 

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri 

Laan Kadiman 4 telef, WI, 2620 

  

Harga lossenummer 10 cent 
  

awa ah Litwinoff Shigemitzu 
nambah kegentingan re 

desak pemerintahnja 

| Moesjawarah Litwinoff Shigemitzu 
tak berhasil 

“Moskou, 9 Aug. (Router), Moe- 
Sjawarah kedoea antara Litwinuff dan 
Sbigemiizu tak ada hasiloja, Maka 
oleh karena itoe orang vrarg loear 
negeri berpendapat, bahwa kegentingan 
Ka Timoer Djaoeh akan lebih hebat 

asi, : 2 : 

Kaoem militer extreem Djepang 
mempengaroehi pemerentahannja 

| Osmoem soedah mendoega. bahwa 
jmoela moela Sovjet berpendapat, bah 
iwa Djepang ta'kan berani oentoek ber 
(perang dengan Sovjet, berhoeboeng 
dengan kewadjiban2oja jang berat di 
Pinngkor 2 KG 
' Tetapi kini kejakiren diantara ka 
oem militer extreem makin keras de 
ngau memoetoeekan — oentoek 
mengadakan perlawanan keras, sekali 

sendiri ma 
sih tetap dalam keterangan. 

Sovjet ta' kan menentang din akan 
0000 menfjegeh perang 
. Tetapi dalam pada itoe pemeriatah 

jaitoe ta” kan menghendaki 

i oer pepera | Sidang Soviet ja tertinggi b 
TE sreranan (On bangsal 2 era Mela Pvei kedvea kalinja 

Sidang kedoea jang “diadakan oleb 
Svjetraad (sidang Sovjet) jg tertinggi 
pada tg 10 Aug. sebeloem penoetoep 
uja akan mewbitjarakan soal kegenti 
ugan jang moengkin djadi akan lebib 
abah Je en asa st Lam KTB 
— Dalam antara itoe dikabarkan, bib 
Wa dari segala pendjoeroe negeri telab 
“disampaikan poetoesan poetoesan pro 
test soep.ja terhadap Djepang haroes 
diadakan sikap jang tegoeh dan tegas. 

Binitoean Djerman kepada Djepang 
-a dibantah S3 

| Berlin Havas: Barhoebosng dengan 
Ipembitjaraan 
Joachim von Ribbentrop dan ambas- 
sadeur Djepang, maka kalangan kala 

jang disiarkan antara 

ugan pembesar pembesar menerangkan 
“bahwa moesjawarah itoe sama sekali 

ta benar. Djerman tak pernah men 
ijandjikan apa spa kepada Djepang 
wanakala ada kegentingan Djepang 
'Sovjet. Sekalipoen nanti akan ada 
perseteroean, f.hak Djerman masih be 

| loera menimbang2 akan memberi ban 
toean,   

PI ar K3 

tempat perbentengan Tionghoa ditepi 
selatan Yangize menerangkan, bahwa 

koeh setelah orang orang Tinnghoa di 

sangat hebat hebat datangaja. 

''Diwadjibkan membela mati matisn 

| Pasoekan2 Tionghoa menerima pe- 

|eintah soepaja membela kedoedoekan 

|kedoedoekaooja habis habisan, meski 
'“papoen djoea hargenja, djika perloe 
mengoerbankan djiwanja dan mati di 

| tempat kewadjibannja. 

| Perlawanan jg mengandoeng sema- 
'agat besar itoe, jg menjelinap dihati   jang baroe kembali ke 

| dari perdjalanan ditempat sanoebari tiap tiap orang Tionghoa 

'Suvjer tetap berpendirian sebagai ber| 
» | moela, 
ladanja perang sebisa bisa. 

  

  

Seorang pendjadjah Afrika meninggal 

Dari Berjin dikabarkan oleh Reu 
ter, bahwa seorang Djerwan jang be 
cemoer 65 tahoen, Leo Frobeni- 
us, telah meninggal doenia. 

Ia adalah seorang pengembara p: 
ojelidik (ontdekkingsreiziger) abli 'II: 
moe Bangsa (etnograaf) dan termas) 
hoer sebagai peretas djalan dalam mes 
djeladjah Afrika. 

2. 

| Kapal ,Johan De Witi“ di Genua 
tgl 12 Augus'us 

Aneta ANP mewartakan dari Amstes 
dam, bahwa kapal ,Joban de Wit“ 
jang baroebaroe isi roesak mesinnja 
diteloek Bise-ye (Perantjis) nanti pada 
tel 12 Aug. akan sampai di Gerua: 
dan kirakira nanti tg| 13 Aug akar 
bertolak dari sitoe. 

- Advertensi boeat soerat2 kabar 
Indonesia dan Tionghoa 

.Wad Iste Gouvernements Secretari: 
pada tg 6 bb ini telah mengeloear 
kan siaran keoada Kepala-kepsia Ge- 
westelijk B-s'uur, Kepala2 DVG dar 
S8, dan landsadvocaten di Betawi & 
bagai berikoet : era 

Adalah sangat menarik perbatian 
Tocan Besar Goebernoer Djendersl, 
bahwa atjap kali terdjadi landsadver 
tenties tidak ataupoen sangat sedikit 
diberikan kepada serat soerat kabar 
Bvemipoetera atzu Melajoe-Tionghoa 
sentoek dimoeat, demikian djoega 
meskipoen sifat annonce annonce itoe 
ada alasan besar oentoek memasang 
advertensi jang barjak sekali. 
| Menoercet pandangan Toean Besar 
Goebernoer Djendersi, nampak koerang 
diperbatikan atas loeas dan bertoem 
boehnja soerat soerat kabar Boemipox 
tera dan Melajoe Tionghoa, demikia. 
poela arti soerat, kabar itoe selakoe 
badan badan penjiaran didalam masja 
rakat dinegeri ini bahagian golongar 
boekan Eropab. 

Selain daripada itoe, berhoeboengan 
djoega dengan keadaan, bahwa Peme 
rintah sesoeai dengan apaapa jg 20e 
dah atjapkali dioetjapkannja dalam     

keadaan ditepi selatan itoe sangat koe 

Shaho, sebelah selatan Kiukiang de| 
'agan berkeras hati mempertahankan) 
'garis2oja, padahal poekoelan Djepangj| 

sidang2 Dewan Ra'jat, sekadar menoe 

oem di Canton 
adalah menjebabkan bertambah besar- 
oja keberanian dan kekoeatan berpe 
rang ditepi selatan, demikian oedjar 
seorang Kemendan Tionghoa, 

'Djangka maksoed Djepang 

Dikabarkan, bahwa kedatangannjs 
bala bantoean Djepang di Hofei (Au- 
bui sebelah barat) menimboelkan per 

Sungkaan orang, bahwa moengkin djoe 

ga orang2 Djepang akan mentjoba me 

njerboe Hupeb sebelah barat laoet, me 
laloei Luan, Shanchen dan Huengan 
'soepaja dengan demikian mereka bisa 
sampai didjalanen kereta api Ping: 
han, sebelah oetars Hankow. 

Persangkaan jang demikian itoe ka   rena menilik kepada kesoekaran2 jg 

  

roet kekoeatannja berkehendak poela 
oentoek memadjuekan kesehatan per 
sesahaan persoerat kabaran Bremipne 
tera (Tnheemecbhs Dagbladbed)ijven) 
maka Wali Negeri menitahkan kepi » 
kami meminta kepada toeau soepsjs 

Ian beroesaha soepaja diperhatikan 
poela oleh amtenar amtenar jang ada 
dibawahan toean. 

Volkslectuur tetap ditoendjoekkan 
selakoe badan perantaraan. Jaitoe adver 
rensi2 jang akan dipasang kedalam 
soerat soerat kabar terseboet haroes 
memakai perantaraan kantor terseboet. 

Soepaja memberi kesempatan poela 
tepada kantor ini oentoek menimbang, 
apakah sesoeatoe advertensi jang dite 
'apkan oentoek dimoeat kedalam soerat 
soerat kabar Eropah tidak baik djrega 
limosat kedalam soerat2 kabar Bie 
mipoetera dan atau soerat2 kabar Me 
lajoe Tionghoa, berhocboeng dengan 
pendoedoek boemipoetera jang bersang 
zoefan, misalnja, maka advertensi2jg 
berdesar kepada itoe jang memakai 
perantaraan Reclame bureau De Ia 
Mar kepada ssk. Eropah, haroeslab 
libikin doorslag, jang dengan segera 

kan kepada Kantor Volkslec'uur. 
Ejika sekiranja menceroet pertimba 

ogan badan (kantor) ini ada sesoeatoe 
idvertensi jg baik poela dimoeat ke 
lalam sebosah ada beberapa boeah 
3oerat kabar jang boekin sk Eropah 
dan advertensi ini memang beloem 
ada permintaan kepsda ssk boekan 
Eropan itoe oentoek dimoeatkan, me 
Ka annonce advertensi itoe dikirimkan 
kepada soerat kab r jg dianggap baik 

oentoek dimoeatkan. 
Birja (ongkos) advertensi itoe aksn 

dibajar (voorgerchoten) doeloe oleb 
«antor Vulkselectuuar, dan opirachtge 
Vernja diharoeskan segera meloenaskan 
uja (restitueeren). 

Djika terdjadi, babwa advertensi di 
kirim Jangsoeng kepada ssk, Ecopah 
maka salinanoja dengan sagera akan 
dikirimkan kepada Kantor Volkslectuur 

sa |) aw 

diderita oleh orang Djepang sepan 

djang tepi oetara Yangize disebabkan 

adanja bandjir, 

Pasoekan Tionghoa sebelah barat 

Huangmei koeat poela 

Kavem pelari Tionghoa jang melari 

kan diri dari Huangmei pada tanggal 

3 Augustus, ja'ni sebeloem orang Dje 

pang menjerboe kesitoe, menerangkan. 

bahwa pasoekan pasoekan Tionghoa 

disebelah barat Huangmei sangat leng 

kap persiapannja. Poen semangatnja 

sangat baik. 

Hoedjan bom iagi di Ihuatoo. 

Dari Hongkong diberitakan oleh 

Transocsan, bahwa bhoedjan bom d: 

Cavton sore tadi masib tetap tidak ber 

koerang koerang. ketika orang2 se 

dang asjik mengoeboer 150 majat dan 

mengangkoet 159 orang jang loeka 

keroemah sakit, Dikabarkan bahwa ra 

tossan majat masih terbenam dalam 

roentoek “roentoehan. Orang dengan 

terboeroe-boeroe melakoekan daja oe 

paja menjingkirkan roentoehan roen 

toehan tembok itoe, kalau kalau sadja 

masih ada orang hidoep bisa tertolong 

dari sitos. : 

Kedjamnja bom 

Sebahagian besar dari bom bom itoe 

lemikiaa besarnja (500 pond) dau 

begitoe hebat meroesak2vja, sebinggs 

korban jang tertimboen roentoebau 

roemah itoe terkoeboer 3 meter keda- 

lam tanah.   

selandjoetnja mengikoeti pgdoman ini. |: 

leh bureau terseboet haroes dikirim | 

Ringkas 
Hawsii Clipper beloem ketemoe 

djoega. 

Penting 

Tidak lagiditjari 
teroes, 

Dari Tokio oleh Reuter dika 
watkan, bahwa kep'1 Djepang 
»Canberra Maru“ pada djam 1, 
siang beloem poela melihat tan 
da tanda kapsul terbang Amerika 
jang bilaog, Hawaii Clipper, Oe 
saha mentjarivja masih diteroes 
kan dengan pelajaran kian ke 
mari. 

Tetapi kemoedian dikabarkan, 
bahwa kapal Djepang tadi tidak 
lagi meneroeskan oesaha mentja 
rinja. 

Ambassadeur Sovjet dimasoek 
kan pendjara 

Transocean mewartakan dari 
Kaunase, bahwa ambassadeur Sov 
jet jaitoe Szapiro telah dimasoek 
kan dalam pendjara , Lubjanka" 
di Moskou, begitnelah berita jg 

diterima di Kaunase, 
Sz:piro tadi dalam beberapa 

minggoe jl telah bertolak dari 
Kaunasa (Polen) dan menoedjie 
ke Moskou, Katanja ja akan lekas 
kembali. Terspi kemoedian bisa 
dikabarkan, babwawakilnja, jaitos 
Pipivar. jg akan mengganti 
kannja sebagai ambassadeur de 
ngan opisil, telah mengadoekan 
Sz.piro tadi.     
  

  

Minjak Mexico jang diangkoet ke 
Djepang 

10.000 peti. 
Mexico City — Tr. Ocean: 
Kspal Djepang ,Tate Wate Maru" 

telah mengangkoet 10000 peti dari 
minjak kepoenjaan pemarentah Mexico 
jaitoe mivjak jang ada di Coatzskoal 
cas (Veracruz): minjak itoe diperoen 
toekkan geena Yokohama. 

Pengangkoetan minjak ke Djepang 
ini adalah jang pertama semendjak 
ada penggalian wminjak Mexico oleh 
locar negeri. 

Roemah sekolah hantjoer-leboer 

Tidak lama sebeloem heedjan boru 
itoe, roemah sekolah jang baroe sadja 
ditinggalkan oleh anak anak moeridnja 
mendjadi hantjoer leboer semata mata. 

Djoega pendirian pendirian pengai- 
ran Saickuen terkena oleh doea bom, 
sehinggi cement cemeninja goegoer ge 

moea, bahkan roesak poekak semata- 
mata. 

Djalanan kereta api didekat Canton 
mendapat keroesakan besar, sehingga 
bisa dikira kira bahwa serangan kepada 
kotanja sendiri hanja sebahag'an dari 
program serangan jg loeas itoe, ja'oi 
jang diniatkan soeprja mengenai seloe 

roeh geweet Kwangtung sebslah selatan 
jang dilakoekan oleh Ik, 60 boeah pe 
sawat terbang. 1 

Serangan oemoem di Kwantung 

Dari Canton diberitaxan oleh Reu 
ter, bahwa pesawatpesawat terbang 
Djepang sekali menghoedjani bom ke 
pada kota Canton. Ditaksir jg mati 
ada 102 orang dan jang loeka 159 
orang. 

Tidak lama antaranja, serangan se 
rangan itoe tidak hanja terbatas diko 
ta radja, babken melseas mengenai se 
loeroeh daerah Kwantung, 

“ta   

a 

 



    

      

   

   

   

      

    

  

  
  

Djosatal sa sak 
: “N ti 

    

   

        

   

    

      
       

    
   
       

   

      

   
   

2 aalg pera #endiri jang “kersiowr aa 

  

   

    

   
bangsa bangsa lainnja. Maejarakat zon 

«der pers, ja masjarakat zonder   

dap peroesabaan sajx, 

wa saja aur ana berat sebelah 
entarg menolong terhadap pemilihan 
Resura Gemeenteraad Bstawi, maka 

, babwa memberi pertolo 
aoiliban 1 itoe! 

dar 2g Pyan bergodia oentoek member: 

mite p 

milih par'ij ini dan itoe, barang siapa 
jg perloe dirwelong. 

Kemoedian moedsh moedahan mak 
    

5 soed toelisan ini mendjadi terang, ada 

| Bolet | kembali ketempat: Jaa 

   

    

  

   

    

   
     

     

    

      

    

“Tocankoe Ibr. bi 
Medan berita opisil dari B gor' 

denga menghapoeskan “Bselit tgl, 14 

    

hh 

anigl, 

esai Kenapa aa kel 

pertolongan kepada oemoem. tidak me 

  

sg Th. van OYEN, Architect Ho- 
tel des Galeries. 
D.S..SLE,: ara Tin-Ba—-   
  

  

  

  

Berita intaatat” 

“1 Dari pp ita di Den 
ipa ssa » B 

pengadoesi, 
a menerima 

LS N nng ps 
moeda beri Damar 0079 &0. te 
lah asngaba agai Aid dari 
Reduksi -stafs Pematidangand. . 
Pemoeda tarseboet peruah berma 

  

    

  

  
lam pada fimilie Dokter”Rnes” 
tam di Den Jassar: dan. Je tapana 

kes Kloerig' '       
koen g. 

Bsurhosboeng dengan. spenga: 
doean demikian itoe, disini kita 
memperma'loewkan kepada si 

I-dang ramai,—babwa Pemanda » 
ngan tidak St maganiai lid Re 1 

  

Hoofdredaksi i     : dimana ditentoekan” 'babwa 
Ibrabim tidak boleh lagi ber 

   

  

  Aha 6 diam di A tah Sen alan Timoer “dad R9C 

  

maka 

1 rang jing 
dalam soal boeroeb 

dai ternjata 

Naa nama?!   
nsi Asal Li Aan KAP op NB DeTAh,, jang 

- temen toean Hartevelt membikin cbgt 

1 sela 

2 Ton Itiwon-erawen. Bestuursecademie |" : 
aa sen 

Menoeroet berita o opisil dari Bogor, 

    

    

    

     'bosat mengambil scojfiinge-x imei 1g 
lam | boeat Peennsa atas .amtenar2 Bue-j 

“ditoenidjoekkan” dalam 
i iba: 'masuek “beladjar pada 

Beetuureacademie: : : 
»Kowmisi2 boeat. Djawa.. “Barat,” band: 
jawa. Tengah-da» . boeat, Djawa Ti 
pgn Padan diadakan. askarapg 

     

    

   
   

     

    

Hari ini didalam sidang Dewab | 4 

dia: "ban PernerTOal atas   
g : Marina 

: Pa dan, bathin ! 

   
tidak aleh teratoeroja dengan pers) 

  

dil an asa “dak berdaja | 
f ilae.moga moga tindakan tepat 

ipemerentah tentang soal advertensi 
itoe mendjadi. tjamboek bagi masjara | 
kat kita selusroehnja centoek beramai 
ramii memperbaiki psrs Indonesia, 

3 Perkara kita sendiri : sebeloom dida 
r ati, tindake m tepat terseboet, kita 

bekerdja kedjoeroesan perbaikan 
dan dengan adanja tindakan tepat 

1 .pemerentah itoe, soedah barang 
tentoe oesaha kita itoe lebih digiatkan 
dan disempoernakan ! 

   

  

    

  LAS Sa aa Ra ENAM ET AS 
  

  

NGko tidak SA Npiandoroatot ata 
edi-! PNI, dan mereka psen meneroeskan 

aksi ATB NO actie de 
   
   

kogasaan negeri,     
   

    

   

        

   

  

   
    

  

   

        
    

   

      

    

    

   
   
   
   
   
   

   

    

    
Henna pa “Hoogesetooi 3 

Tebasitah iboeat Pa tanin 1 ha 
eli Igeieelte nona JA E: B'jj :rivek 'dan | 

tt Achmad Effendi, R. Soedarmadjii 
(R Soedarso, Tan, uang, Reg dan Thung 

geta | Liong Tjiauw, 

  

      
Reobtahiobgesohadi " 

Losloes boeat: Aanintadexa 1wm8n. Hle 
seba gedeeite: toean Abdosllab Sidik. 

“Losloes boeat- Candidaats tata 
' Bheroeh 1e “gedesite nonainona BE: Lamsire, N |. 
dak men: |(Sserasuo den toeantoean' Ri: Soepai 

litik Javg| man Poerwosoeprodjo dan Soetan Tak 
dir Alisjahbana. ana 

TEGSE “33 7 

«Dapat saka Asean 

#Kemaria “malam -djam10115 df Kra 
- . oleb OKB malpisondnlbli terdjadi' satder :hak jang 

mengherankan. 
Mean RM, Pr. “Gp: HK ola li 

Jiondaa Hata setelah poelang dan | 
rapat PPBB digedoengsroemah Piatoc 

'Mueslimin “ketika sampai 'datang di | 
| Kramatplein maka dengan: 'nendadak |: 
beliau-mendjadi sakit jang pada sa'ai 

Titoe cjoegamenjeba bkan tidak: Nanda 

Tn apa 
“Keringat banjak sekali: atas Obi 

toenglab' oleh seorang ke wanoja beliau 
segera “diangkat  poelang dau Wana 
ngan dokter di panggil: g 
Menoeroet keteraugan: maka sepert: 

kata orang belivu dapat sakit ajan dat 
tidak Me atipicata dj: kana da0x 

— 0 — 
      

      
    

  

     

    

  

      

   

  

“Mi De. Sbepomo mewskili 
- Pruf. Mr. Ter Haar 

» Didengar kabar“ bahwa abli hoe 
| Ikoem “adat jang terkenal ja'ni Mr. Soe 

At 'pomo, "0017 tter landraad daerah Dj :k 
t 1-8 'akaniditoendjoekkan me wakili tor 
“hansprsfassor Mc. B, Ter Hiar di seko 
ihtah "Hakim: Tiuggi, 

| Moeis professor Mr, B, Ter Haar 
dalam 1039 akan pergi perlop ke E-o 
pah, —- 

Gg — 

Hasil 'piliban di Cberibon 

Pemilihan lid stadsgemeente Cheri- 
bon seperti berikoet : 

Djoemlah kicz»r jang memasoekkan 
stembiljet 646, jang sjah 629 dan jg. 
tidak sjah 17. Djoemlah soeara jang 
sjah 3394 terbagi seperti berikoet . 

Ronggo 359, Snewarpo 335. A G 
'Soeriokoesoemo 293: Eaoeh 287, Pra- 
wiranata 261:, R Soetisnaatmadja 235: 
Tosh- Soerioh 23), Soewenda 229, 
|Ambiah 2185 Tu mbelaka 1945 Sastra. 
wardbaja 193: Ahmad 188, H Moehji 
187 dan Poerwadirdja 185 

Volstrekte meerderreid ialah 1/, x 629 
jaitoe 315. Djadi jg terpilih toean toean 
Ronggo dan Soemarno. Sedang jang: 
haroes herstemming toeantosan jang 
mendapat 194 soeara sampai 293 soes 
ra. Jang tidak ikoet herstemming 
(afgevallen) ialah toean toean jg men 
dapat 185 sampai 193 soear3,            

   
pers sama dengan : senada .#onderi M.T. 

: Oa £ 

singgueng2oja. 

Isnandorn, tasan Prof. Dr. B ) Pandia: 

.Hari ini, “dari djim 9.30 sampai 
Aja 1IOLI5: pagi “Kantor: ',Persanda- | 

perkoendjoengan dari j.m. toean Pro- 
ifessors Dr: 
loea orang! pangiringoja Mr. Hagus, 

wijemeester.der Moren en B:ngnlee- 
seu.dan todan Jaganati' dari Roa Me 

oleh Njonja Datos' Toemenggoeng 

28eperti: dikefabosi,: jim itoean- spro- 
Ifsesbritos adalah peruah - mendjabat 
scretaris daripala Karameh.nd - Mo 
ugndas, “Mahatma Gaudbi pemimpin 

  

“Boedah poela iiraah Ita moeatkan 
batiwa behuu 1toe datang ke 

3 » Plan    

Padan diketah ogi pocla, babwa beliau 
BARA ana hendak keliling. 'Tanan- 

ikojawa, selakoe-tamue dari pada Nud.- 
“bkodicue Th:osufeehe Verseniging, 

Beliau ini adalah seorang, prufes3or, 
jang anli dalam kalaagan Filsafah, dan 
menujadi mahigoeroe pada “Columbia 
U.nversiteit“ di Awerira. Kedatangan 
uja disini adalab ketjoeal! centoek ber 
iyalah Keliling, poen bagi membocal 
Cuvtbah Chuibab, Karena beliau .itoc 
sangat tcenef dalad pergerakan Tnev 

: suf.e," 

Soal politis: sama sekali tidak. di- 

in Bswawi imi nampak perhatian 

atas kedatangan alim ini tidak hanja 
dari pihak yraug asing, tetapi besar 
pocla perbauan. dari gulungan orang 
dndonesia, 

Ketjocali “ikoe, beliau bermaksoed 
akan berdaja oepsja mendapat pewau 
ddugati2 "aras peri-kenduau di ludoue- 
Sa, saredd Dal verssoet berhoebveugan 
“Yeugan bervagai bagai pelaujuraunja 
Galau “wal 8v'al sosial daa nasional. 

basa beliau ini hendak beropsahu 
36Kueat Kealuja oeutuex memaaj pekan 
rasjat India dengan tjara menanam 
uduamkan nationale karazter eigeu- 
-CHuppon, koeltoer, seni, filsafan dan 
kengawaan, 

Pada hari Minggoe sore di Lnge ge 
buuw, diadnkan perdjamoeau minoem 
ich bagi mengbormat tetamue agoeng 
ini. Disitoe berbagai bagai orang ter 
Gama dari kalangan Tneosofie hadir 
ijoega. Puen disitoe djoega telah dila 
Kvuekan pertemoean antara toean pru 

ugan” beroleh kehormatan, menerima 

BD» Pa ndisa, «dengan. 

jaka 17),8 Bat, CO, dan di iriogkan pos: 

      

      

    

        

   

      

   
      

   

  

      

   

    

““Diatas ini adalah gawbarnja ketika toean Profess r Dr. BD. Pandia 

Pak ntengnendjoengi kantor »Pewandangan” Dari kiri kekanan : toean 
tosan R.D Dadaatmadjs: Mr. Hagur, 

Njonja Dt, Toemeyggoeng, t Jagauatb, toeao K, K Finsoe: tosan Mohamad 

| Ktabravi: dam toein AuwaryTjokroamiyoto. 

(f»s3or dengan golongan pendoedoek 
Todia disini. 
Tidak pneli ketinggalan, beliau de 

ngan pengiring pevgiring pergi me 
ngoendjoengi museum dari Kon, Bat. 
Genooischsp,. sebagai langkah perta 
ma dalam perdjalanan peladjarannja. 

Tadi malam dan ivi malam beliau 
berpidato lagi dslam Theosofisehe Lo 
ge tentang ,Jainisme“ dan t-ntang 
sBantoean lndia bagi kemadjoean dee 
nia" 

Kemarin doeloa pagi, beliau menga 
dakan ehotbah di Tutorial Academi di 
Gang Klintji, dihadapan peladjar pela 
djar disitoe, Disitoe beliau menerang 
kan, aotara lain lain, bahwa kedata 
ngannja disini boekanlah selakoe lei 
der” tetapi semata mata sentoek ,Stu 
diereis". 

Selandjoetnja chotbabnja mengan “ 
doeng penoeh nasihat. Aotara lain Ia 
in dikatakan, bahwa meskipoen kita 
mempeladjari ilmoe dan bahasa asing, 
djanganlah hendaknja kita meninggal 
kan traditie. Di India, meskipoen pos 
tera India mendapat didikan Inggaeris, 
sekali kali tidak ditinggal adat kebia 
saaunja. 

Periemoean. lezing itoe dipimpin 
oleh t.KA Wahyd pemimpin scademie 
itoe. 

Kemarin pagi belisu teroes mengoen 
djoengi Dewan Ra'jat dan hadir djoega 
ketika oring sedang bersidang, 

Kemoedian beliau berkoendjoeng di 
roemahnja toean prof Dr. H Djaja- 
dioiograt. sedang sore kemarin Pasar 
Gambir jang hampir selesai poen ti 
dak loeps»et dari perkoendjoengan be- 
lau itoe. 

Hari ioi perkoendjoengan2 diteroes 
kan, daa sebagai diterangkan diatas, 
djoega mengoendjoengi kantor ,,Pe- 
mandangan” dimwaua beliau disamboet 
oleh Direksi dan Hooficedaksi. 

Kemoedian diperloekan djoega me 
agoendjoengi R)emah Piatoe Moesli- 
min di Stuviaweg. 

Cbotbah terachir dikota falah nanti 
malam, kemsedian akan teroes ke Bj, 
gor. Lebib djaoeh dalam pertjakapan, 
beliau menerangkan, bahwa beliau 
akan ke Bin loeng, Solo, Djokja Soe- « 
rabaja, Malang dan teroes ke Bali, 

Maksoed beliau soepaja pada tang 
gal il September 1938 beliau bisa 
bertolak dari Serabaia oentoek berla 
jar ke Tanah Airnja, ja'ai ke TIadia, 

— O— 
  

  

Dari Boekoe Notes 

si Rewel 
Hari ini si Rewel mendapat repotan 

seperti berikoet : 

  

  

  

Tadi pagi Ik. djam 830 seorang 
jurist Judonesia bernama Mr, MJ. te 
lah datang ke kantor Hooggerecbtshof 
berhoeboeng dengan soerat dari P, G 
Jurist moeda tsb diterima oleh Gnif 
fier dengan demikian roepa, sebingga 
jurist moeda itoe mempoenjai perasa 
an seperti diperlakoekaa sebagai ka 
tjueng oleh toean Griffier tsb. 

Si Rewel tidak heran menerima pe 
ngadoean tsb, Ma'loem, disini kita soe 
dah kenjang dengan perlakoean sema 
tjam itoe, jg satoe lebih kenjang dari 
pada jang lain, 

Tjoema sadja, jang bertalian dengan 
jurist moeda toean Mr, MJ. itoe si 
Rewel dapat oemoemkan disini, bah   . Iwa beliau itoe pada waktoe ada di     

Nederlaud telah pernah berdjabatan 
tangan dengan minister Colija dan 
minister onderwij: disitoe toean Slo- 
temaker de Bryae, malahan sering ber 
main main diroemah minister onder 
wij3 tadi, ma'loem poetera minister 
terseboet adalah kenalan student Indo 
nesia jang sekarang telah mendapat 
titel Mr. tadi. Di Nederlind dia men 
dapat perlakoean sopan akan tetapi 
serenta” kembali kenegerinja sendiri 
(belisu kembali ke Indonesia pada 
Noversber 1937) mengalami perlakoean 
seperti pagi ini telah terdjadi di kan 
tor Hooggerechtshof terseboet. 

Inilah salah soeatoe kedjadian jang 
patoet dan haroes mendapat perhatian 
Hooggerechtshof dan. .. perhimpoenan 
juristen Indonesia | 

Si Rewel maoce melihat doeloe, Ka 
lau panti terojata tidak ada oeroegan, 
tentoe si Rewel terpaksa merewelin 
soal ini lagi. 

Bi Rewel,   

   
    

Ap 
Na
 

  

r



    

  

              

  

    

    
   

   

   

   

    

   

   

    
   

1 0 |..g Berlija, 9 Augt, (Z sesen) : 

| kali “pia aan 
enjerangan ja kepada 
an Ta kaan: 

Mana, 

jang Siteksakan de 
ali ialah pprtempoeran 

gi 5 Agoestoes pagi, Pihak 
dengan mendapat bantoeau 

ri pasoekan pasoekan artillerie dav 
berapa tank2 telah beroelang oelang 
au merampas positis Tionghoa d: 

“Ljutoushan, 

Pendirian peodirian tab. telah diper 
' lindoengi oleh passekaa Tionghoa de 
|agan sekoeat koeatnja dengan memba- 

   

   

    

hasil, bahwa pasoekan pasoekan 
pang dapat terpoekoel moendoer 

Hn dngan meninggalkan 2.000 serdadoe 
ab 5 

entara itoe Pehak Piorvan soe 
mengirimkan segenap divisie ke 

pada ketika itos djoega dils 
   

  

da Ls it sera anang La 
20 moela moelanja itos.. 

memborong perkakas perang. 

' Kedoea belah ma menderita ke 
1 | ketan hebat. 

: Pesawat? Ta dasi ei Ia? 

“Haakow 3 Aug (CNA): Menoe 
an |roet berita berita jg biterima di Han 

, Pemerintah Djepang berdaja oe 
ja oentoek membeli pa penay 4 

v1 erbang dari Canada, 

— Oleh karena itoe dsifnbaltah bana 
23 dari reserya reserve emas Djepang sne 

dah dikirimkan ke Canada oentoek 

2 Sementara itoe teroetamasekali akan 
k|dikirimkan pesawat pesawat bang 
perang dari Canada.” 

“Dilalam berita tsb “itagata kan psela 
. Ibabwa pebak Djepang snelah mema 

djoekan permintaaanja kepada Pems- 
$ an Philipina, soepaja diberi idzin 

  

| Banjak ai ea Oproe- 
2 | pingstaart. Ea 

“Dag iai kita dibaodjiri Lada : 
0 kiezar tetapi sahingga seka 

aa Ta psetih 'kekoening- 
2 ingao, akan tetapi h Jend jauh 

   
ta terang, osroesIn peandian 

Laga pingekaart beat kiezsra Stade | 
Pesanan Lan ha an be 

3 n : 

aP | 

   

   
  

jang ada pada secretarie 
1 Ma'loem, ada jang pindah 
| atau memberikan adres jang koerang | an 
. tbrang. Djadi pengirima 

| sekali tidak sat 
aa misalnja, 

   

   
   
   

  

               

  

oe in ekaart jung poetib 
itoe, Ia dikirimkan oleb 

  

ian oproepingskaa 

   
kaart jang salah itoe, 

  

  
  t aadapaei Sana datar kiczars, 

ekoening | si 

ap memborong perkaka Lada 
di Philipina. 

“ Didilam kalangan kalangan Tong 
12. hoa orang mengharap sepaja Canada 

hidan djega Phslpiva ti'ak akan meli 
Di 1 k mborongan rkakas2 erau 

in Nana Tn : “3 roe sadja diambil, Jaitoe gagala ngeri 

mangan, - mna 

Polban: Mat olah Sa kajari 
jang keliroe dikembalikan, baroe toean 
akan dapat jang botoel! Oleh karena 

toean roemah tidak selaloe ada diroe 

    

  

  

Ijang beloem daa tidak menerima op 
roepingskaart jang betoel itoe. 
Adviss kita: menerima oprae- 

pingskaart atau tidak, datang sadja 
(di stemkantoor dari stemJdistrict jang | 
bersangkoetan, asal membawa tand2, | 
identiteit-bewij:, oentoek memperke 
palkan diri misalnja rijrewij:, soerat| 
keterangan dari Wijrmeester, dari | 
madjikan debnja, Disitoe tocan dari | 

Ipeogoeroes stemkantoor akan menda| 
'ma 3 Ipat duplicaat-oproepingskaart dan | 
 |dengan sendirinja tosan akan dapat 
. likoet memilih, Osssha oentoek menda 

at dup!' caat-cproepingskaert itoe ter| 
a hari ini antara djam 12 setengah | 
dan djam 9 setengah malam di 

tiap tiap #temkantoor, Dan soepsja hal 
  

obil kembali oleh post ini dapat dioeroes dengan baik baik, 
'Ikedatangan toean ke stemkantoor itoe: 

hidjau seolah olah | 1 

pada pengembalian Pa dapat waktoe sore sebalosan: djam 

   

  

ngan sesoedah djam 7 malam, sebe   7 melim itoe. 

'hiboek pikoek mempeladjari dukoemen 

"president Is:cho 

|toeroet posla dalam perdjaadjian oen 

mah oentoek ememosi psrstb»de dan| .. 
rang rang tidak : menerima oproepingskaart. di 3 

b. saja kiezir dan soelah msnerima | xoe 
diantara nj' roewmab didapati jang | 
koeraog f tentang soal oproe- 
pingekaart, maka boekan soaatoe: ke 
beranan, bahwa tidak sedikit kiczsr| 

  

  

Keriboetan di Tsecho—Solwakija 

1g “Dijermanterkedjoet 

  

rbatap Su leten — Djer 
man di Tsecho—Slowakija telah menim 
boelkan korban korban manoesia lagi 

Didalam seboeah caf& di Glasserwald 
didaerah Bohewen doedoeklah bebera 
pa orang orsug Tse ho—Siowakiji dan 
orang orang Sudeten—Djermau. De 
ugan seketika itoa dj sega tertimboel 

lah seltah pabam diantara mereka in 
Idimana seorang jang mempoenjaic f6 

Itoe meminta Gengau sangat soepaja 
tetamoe tetamoenja Itoe meninggalkan 
tempatnja masing2 itoe, Setelan dila 
koekan pertengkaran oleh orang -Tse 
Jebo—Siow tiji maka diloeloeskanlah 
segala permintaan ini, 

Kemnedian daripada itoe bertolaklab 
poela 3 orang Suteten Djerman itoe, 
tetapi beloem lama mereka ini pergi 
lari tempat mereka itoe, maka dengan 
sekoenjoeng-koenjoeng mereka itos 
zoedah diserang oleh orang-orang 
Ts: cho-Slowakiji, sehingga seurang di 
lantara 3 orang Suleten- Djerman itoe 
ditkam hingga mati dengan seketika 
itoe djoega. F 

   

   

  

- Tanda-tanda dari pemboenoeh itoe, 
kini soedah ketabosan. Ia adulah seo 
rang sociaal-democraat emigrant jang 
beroemah di Tsec 0 Siowakjja. 
“Tentaug keriboetan di Tsecho Slowa 

kija ioi, maka orang di Djerman agak 
terkedjoet djoega. Osmoem sosdab 
mendoega, bahwa toedjoean dan mak 
soed keribsetan 'iai soedah terang 
dan diketahoei djsega. 

Sementara itos diharap djoega dengan 
sangat, soepaja orang berdaja oeprja 
oentoek menghentikan keriboetan tsb. 

Sk. ,Berliner Birsenzsitung” menoe 
His dan mengharap, soepaja kedjadiao 

ini tidak beroelang peuB lagi dila 
koekan. 

Sk. ,Algemeine Zsitung“ mesoen 
djoekkan posela, bahwa soedah lebih 
dari 20 th. Suleten Djerman itoe ditin 
das dengan sekoeat koeatnja. 

Sk. ,Germania“ menerangkan djoe 
ga, bahwa beberapa kaoem intelleci 
T:cbo Slow:kiji menaoggoeng djawab 
tentang keriboetan ini. : 

Sementara itoe Rusciman soedak 
'tiba di Praag, dimana ia kini masih 

dukoemen jg diberikan oleh seorang 
pembantoenja. 

Sameniara itos seorang kemenakan 
Slowakija, ja'ai 

Barnsj, soedih menoel's beberapa sera 
agan keras terhadap pekaana Ruo- 
man itbe. 

Jngeris 3“ 
Poetoesin tentang IRRC. 

5 Dalam waktoe 

5 tahoen. 

Dari Linden oleh Reuter dikawat 
kan, bihwa president IRRC telab 
mengoemoemkan postnesan2 jang ba 

negeri jang toeroet dalam kontrak dan 

toek mengatoer produksi, pengeloearan 
karet, dan nasehat nssebat tentang 
so'al karet goena waktoe 5 tahoen, 
akan baroe mendjalankan peratoeran2 
Pe moelai tanggal 31 December 1938 

  

Instituut Jourualistiek dan 
pengetahoean oemoem. 

Berkoempoel doeloe 

. Seperti dioemoemkan kemarin, oleb, 
Pesan soal pilihan Gemeenteraad sa 

ngat penting bagi menambah penga 
laman dana pengetahnean peladjar2 
'IJPO, maka malam ini tidak diadakan 
koersoes tentang jnurnalistiek dan 
'dagbladbedrijf, melaikan hendaknja 
bersama sama mempersaksikan tjara 
oja pemilihan itoe. 

Borhoeboeng dengan itae: maka atas 
Icursus gever ft. M, Tabrani), sebaik 

baiknya kita berkoempoelah lebih da 
'hoeloe djam 5.30 sore di PR, laloe 
'bersema sama psrgi lagi, setelah diberi 
penerangan dan keterangan sekedar 
nja oleh cursus gever. 

Kiranja, berita ini ' meendjadi per 
hatian adaja, 

  

laa Juli 

Roeslan dan Djepang 

mw Didak ada perantaran 
dari pihak Inggeris. 

g Lanjan, 9 Aagt, (KPH): 
Inggeris hendak beriaja oepaja de 

  

'ngan sekoeat koeatnja oentoek tidak 
mendjadi badan perantaraan didalam 
ivcident perbatasan antara Djepang 
dan Roeslan, djika Djepangataa R»es 
lan tidak meminta dengan spesial ter 
hadap badan peraataraan ini. 

Ketika dilakoekaa pembitjaraan an 
tara premier Neville Cbamberlain dan 
seorang minister Osroesan losar negeri, 
ja'ni Half x, dapatlah sosatoe kesim 
| poelan, bahwa incident ini dapat dia 
toer dengan tjara pembitjaraan diplo 
matiek, 

Didalam kalangan2 Roeslan dan 
Dj- pang jang opisi! orang mengharap, 
soepaja iocident ini akan dilocaliseer 
dan moedah moedahan dapat diatoer 
dengan salakas lekasnja 

Tae Ap ana 

Nederland 
Ka 

Kapal kepal jeng kitavek dalam 
Wale weg. 

Perbandingan doeloe 
dan sekarang. 

Dari Rotterdam “dikabarkan oleh 
Aneta-ANP, bahwa pada tanggal 9 
Augusius kapal kapal jaxg wmasoek 
dalam waterweg ada 10000 boeah, 
dalam tabuen ini, sedang dalam tahoen 
jang lalue kapal jang ke 10000 itoe 
masoeknja baroe pada tauggal 22 
Augustus. 

—a go 

Grootkruis van Ora 
nje Nassau, 

Aneta—ANP dari Den Haag me- 
Wartakan, bahwa g:zant fwakil? Itali 
jang telah meletakkan djabatanuji, 
Jaitee Taliani, telih diangkat men 
djadi Ridder der Grootkiy 8 van Oranje 
Nassau, 

se r 2 

Pemasoekan dan pengeloearan 
barang di Nederlaud 

Dari Den Haag diwartakan oleh 
Aneta ANP psogsemoeraan oleh Csn 
traal Baceau der Siatistiek sebagai Hi 
bawah ini: Pasoekan barang ke Ne 
derland dalam boelan Juli dan Jum 
1938 ada masing masing f 120,— djoeta 
dan f 119,— djoeta, sedang Juli ade 
f 146,— djoeta, D.lam pada itoe pe 
ageloearan masing msiog dalam boe 

dan Juni 1938 ada f 78,— 
djoeta dan f 3!,— djoeta sedang dalam 
'boelan Juli 1937 ada f 102, — djoeta 
Semoeanja ini tidak terhiteeng emar 
dan perak, 

| G. Loeber mendjdi direktoer keder 
a dilam NV Zu'd Sumatra rubber- 

maatechappij. 

Dari Am:terdam dikawatkan oleh 
Aueta ANP, bahwa dalara rapatjang 
diadakan pada hari Selasa oleh aan- 
dselbouder NV Zuid Sumatra Rubber 
wij telah dipset»eskan akau membe 
uaoem tosan J.G, Loeber mendjadi di 
rektner kesioea, 

meng 

Lampong — Sumatera 
Ru“bermaaechapy ij 

Menjetoedjoeisoerat,nja 
Diri Amsterdam dikabarkan oleb 

Aneta-ANP, babwa maskapsi karet 
Limpong —Sumatera dalam rapat oe- 
wmoemonja telah menjetoedjsei soerat2 
njaj tetapi oentoek mengadakan peroe 
bahan2 dalam anggaran dasar dan te 
tangganja masih beloem dilakoekan, 
barhoeboeng dengan koerangnji orang 
jg.datang mengoendjsengi rapat tadi, 

Kapal ,Tjikandi“ akan berlajar 
dari Indonesia 

ke Holland 
Dari Amsterdam oleh  Aneta-ANP 

dikabarkan, bahwa kapal kepsenjaan 
JCJL ,Tjikandi“ akan berlajar dari 
ludvnesia ke Holland. Alasan alasan 

kan moeatan, akan tetapi karena ds 
lam tahoen 1937 kapal kapal jg kerap 
kali dipakai oeatoek mengangkoet a 
kan baratigiiti dipeciksii apakah 
kepalkapal tadi masih bisa dipaka: 
atsu tilaxdstapi tidak ada maksoee 
oentoek memakai kapal kapal lai: 
lagi, 

didalam kota Betawi, 

Weltevreden, 

ngan harga pantas. 

memoeaskan,     

ga. 

oja ialah tidak karena tidak kebanja: 

Spanjal 
Peperangan di Spanjol 

Pembersihan pada me- 
dan peperangan Ebrowa 
sih teroes meneroes. 

Salamanci,9 Aust. (Zsesen): 
"Pembersihan jang dilakoekan olseh ka 
oem Merah masih dilandjoetkan djse- 

Binjak kaoem Repoeblik soedah me 
ojerahkan diri kepada 'kaoem Pemb» 
rontak. Sementara itos kaoem Bulsje 
wisten menderita kekalahan hebat djoe 
ga. 

Didaerah E:tramadurra kaoem Ma- 
rah masih mombombardeeri desa2 ter 
boeka teroes meneroes, sehingga ada 
10 oraug mati: diantara mereka ini 
terdapat djoega beberapa orang orang 
perempoean pan seorang anak. 

H9 ak 

Serangan pemberontak di Madrid jg 
amat kedjam 

Paris— Transocean: 
Dari Madrid dikabarkan, bahwa pa 

soekan pemberontak pada hari Selasa 
pagi telah mengadakan serangan2 ke 
ras dsogau amat kedjamnja di Mi- 
drd, dengan memaksi baujak kanon 
kanon dari berastjam matjam kaliber. 
Tembaikaa tembakannja tidak teroes 
meneroes, melainkan dengan poetoes 
poetoes. Dalam pada itoe beloem ke 
tentoean berapa jang mati. 

PN 

Ewitserland 

Djepang mempergoenakan 
gas ratjoen? 

Geveve, 9 Augt (Reuter) Dr 
Hoo, wakil Tiongkok mewadjoekan 
repada Seeretariaat Volkenbond rap 
port”ja dr Talbot dari roemah sakit 
di Nanchang. Dalam rapport itos di 
sahkan berita berita jang mengatakan. 
bahwa ada 19 orang serdadoe Tiong 
boa jg dirawatnja kstika peperangan 
ditepi Yangz3 itoe mati kareua kena 
ratjoen gi. |Katanja gas itoe ialah 
mosterdgas. 

Amerika 

Pemain tennis Bugde akan mendjadi 
beroepsspeler 

Akan bertanding dengan 
Vines. 

R:uter memberitakan dari New York 
bahwa pemain tennis Bugde telah 
memoetoeskan akan mendjadi “ profes 
siunal (menganggap sesoeatoe tjabang 

sport sebagai djabatan). Katanja orang 
mendoega, bahwa ia akan main nanti 
dslam boelan Januari dengan Viner, 
  

  

  

Toean BJ Higa Goebernoer 
Borneo tiba di Samarinda 

goenamenada tangani 
»bang Politiek Oon- 
tract” baroe 

Aneta mengabarkan dari Samarinda, 
bahwa goebernoer Borneo, toean B, J, 
Haga pada hari Rebo pagi ini telah 
tiba di Samarinda, 

Perloenja ialah akan menanda tanga 
ni,Lang Politiek Contract" 
(Kontrak Politik Paodjang) jg baroe 
dengan Sultana t Koetei dalam kan 
tor Assistent Resident Samarinda bersa 
ma Sultan dan pembesar2 keradjaan, 

majas 

Hasil pemilihan Gemeente Bandjar 
masia 

Keempat2kerosioleh Pa 
rindra, 

Dari Bindjarmasin diberitakan oleh 
Aueta, bahwa hasil pemilihan anggota 
Gsmeeoteraad disaua ialeh 7 kerosi 
entoek IEV, 2 oentoek V.O. dan ke 
mpat kerusi Indonesia didapat oleh 
?arindra semoea.   

Perkara tarief boleh berdamai, 

di (pm 

HOTEL SOERABATIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

Batavia-Ceutrum, 

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat .. 

De Directie 

Ba aa aa ANE Ar KE KASN 
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oepan jang - boleh 4 ambil djadi 
pe getar oemoem No, L...dia di 

h serta seroe, tjerita memperli 
pendjara jang amat besar dari 

  

  

  

Pa Sr 
 HAWAIIAN penata 

2 100 Ridin Up River Road 

156 Goody Goody Fox Trot 
: (5 Ous-oua Hula Fox. 

Tu Pa 376 My Isle on Hlobay 
| Sweet Seu “4 Haa Man AI Sar. Ne 

— What's fhe Reason Ong Sa TA 
s Aw aelheark" on Parade Hate . Rosalani 

MELAJOB. 
Ta 3 aa ae Hantjoer. Pilos 

Oo Kron: Venetie 
'” 8076  Rumba Andjasmara 

sah 2 Kron: Nasib Pertjintaan 
ERA 1014 Masork keloear kampoeng 
(5 anna Stamb: Aer Spujung 

12531 Stamb Baroe Keiemoe 
pon Gebroken Hart 

. 2530 Sinar Banjoe Biroe 
TI Sinar Lembang 

20000 4437 Stamb: Tengah malam 
an SE 2 Oedjan dideli 

 Djawa 
ta 30 Sign Rangoe- Rangoe : 

. . Hajakan Kemoedo 
: 238. ' Medoekoen 

: — Kendoeren 

# i platen, 2 -nomer toean haroes pilih, menoeroet 
£ diatas, d dan 8 bnar Penata, kita kirimken 8 matjem. 

. TOTAAL 18 PLA TEN HARGA F, 15.— : 

“Kita Ja tik per REMBOURS en Tg ONGKOS RU. 

  

When 1 Grow To Tea 1 

|o Djawa bagi:   
  

Dana ei d jafatig” 
Rt Awas!" sean liat merk se-    

    
    

  

   

  

   

    

   

  

   
   
   

  

   

    

   

  

Kelo saran 

Roemah obat 

. Je Tek Tioe 
2 Kwitang —Batavia-Centrum.. 

|karang djoega, tjeritanja 

lara Mills jang 
bisa tiroekan 

  

Ini malem 

' pengabisan 

  

terkenal sangat masjhoer, kerna 
roepa-roepa soearanja muziek- 

an na jang Man Ta Fio de- 

  

SERA dan EN 

DALEM 

  

  

Bersedia matjam-matjam patent 

E JAVA 

  

   
DROGISTERI.J: 
Kali Baroe Oost 15 t/o N. Station Senen 

a beri advies dan pertoeloengan mengoubatin dengan 
“ (wolgens afsp:) Eiyenaar K.W. 

Dokter von Pajzs. 

    

  

»PON £ JO Ls 

    

medicijn dan shentaa mem- 
mem 

Ardjo Assistent tevens laborant 
L 

   Tea METE N SEE 

TJAP TEKO 

Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati 
Madjoekanlah Perossahaan Bangsamoe, 
berani memadjoekan diri sendiri. 

I pak 4 '/, pond f 0,20 

Rn f 0,10 

Ka 1/10, f 0,03 

| Abonnement Pemandangan dapat kor- 
ing 25”, boeat Pedagangan2 loear Java 
dapat Korting 40”. 

Keterangan lebih djaoe bisa dapat dari 

Administratie Pemandangan, 

Hoofd Depot Commissie Handel ACHMAD CHATIB 

(Chamoco Thee) 
Djembatan Lima, 

Krendang Kampoeng Baroe 
BATAVIA, 

  

FLASH GORDON K 
  

Soedah sedia 

Loear biasa kotjaknja 

Pesanlah sekarang 
  

ema We KO REA 

  

  

Baroe terbit 

Boekoe tjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara- 
nja laki rabi. Harga f 0,40 
'franco roemah pembeli f 0,46 
Bisa dapat pada: Administratie Peman- 
dangan. 
  

ea “ha 

Kabar Penting! 
Djika Toean2 dan Njonj12 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 

Batoek kering, penjakit koelit, Radja 

Singa, dan lain2 penjakitroesiah, jang 

soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

dengan lekas. Datanglah pada 

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

(Mr.-Cornelis) (Java) 

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk:8 

malam. Telf, 536 Mr-C. 
  

Ben Pe MO ena anal Mean 

  

  

aon 
di medan perang 
Tiongkok —Japan 

SATOE ROMAN. . . . . 
dalam bahasa Soenda sangat 

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 

memogaskan, 

Ditoelis oleh journalist 
A.S, TANOEWIREDJA 

Harga satoe boekoe tammat f 0.54 

berikoet ongkos kirim 

Boleh pesan pada: 

Administratie ,, PEMANDANGAN“ 

Senen 107 Batavia-C. 

MS INSAN INSAN AS TA IA 
        

  

  

  

  

  

  

8OEKOE Penoendjoek djalandi Poe- 
kacoem Soepir kaoem 

|Saudagar pelanijongan harga hanja 
14090 onkos 10.04 bisa Ta di adm. 
Peman dangan, 
   

TTOE PERAMPOEAN ? 
'Menoeroet tilikan lahir dan bathin. 
bsalat ilmoe dan agama, soenggoeh 

menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
'boekoe sadja di Administratie Peman 

je doeloe harga f 1.25 sekarang 
aa —— - ongkos f 0.06, 

FLASH GORDON 

     

  

   

    

No. 1 Penerbingan ke bintang ,MO- 
NGOs v2 Perkelahian jang sela- 

Tine ngeri. No. 3 Fiash Gordon terle- 
Ipas dari bahajz». No. 4 Boedak-bnedat 
d:nbalatentara radja siloemandan No.5 | 
'(baroe terbit). Harga satoe boekoe 15! 
ct, kalau toean pesan 5 boekoe (djilidy 
togan hanja bajar 70 ct. Pesanlah se- 

rame dan 
loetjoe, Te didapat di Adm. Peman- 
dangan. 

BAROE TERBIT Kaart Gemeente Be- 
tawi dan sekitarnja 1 Weltevreden — 
Meester-C. — Tg. Priok). 
Ojalan- djalan dan Gang-gang jang 
ketjil sampai jang besar, tempat Ge 

  

6 doeng2 jang penting, lapang penerba- 
ngan jang baroe di Kemajoran, pela- 
boean Tg. Priok d.I.I. 
Bisa beli pada Adm. Pemandangan” 

Senen 107 Batavia-C. 
Harga di Betawi f 1.10. Loear Betawi 
tambah parts f 004 

TOENTOEK memoedahkan bagi abon: 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA-ZALF oentoek segala penja- 
kit-koelit, bisa di beli dengan perantara- 

. lan looper deagan harga f0.15 terima     Idiroemah. 

Memoeat: | 

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f60.— contant,. Boish 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap 
tiap waktoe. 

  

Dimana-mana Tocan maoe pa- 

sang ADVERTEN IR, periksalah 
doeloe keadaan OPLAAGNJA. 
  

Oentoek biang keringat bagi baji pa 
kelah Lano Poeder-recept Dr, Moe 
wardi per b:ik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

  

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per stuk f 0,94 incl. por- 
tokosien. 

  

OBRAL BESAR I11 Boekoe. roman 
jang indah, jang meloekiskan kedjadian 
sewaktoe terdjadi peperangan Yoerki 
sama Griekenland, , KASJIM EFFEN- 
DIE“. Hebat, ngeri, sedih dan piloe. 
Perboeatan kedji dan kedjam, pemba- 
lasan jang setimpal, terloekis dengan 
amat indah. Satoe boekoe tebal, harga 
biasa f 225, sekarang didjoeal tjoema 

105, inc!. porto. Tinggal sedikit lagi 
Pesan sekarang pada: ,,PENAROER"“ 
Kramatplein 19, — Batavia-Centrum 
  

s Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den-isiam” door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN 
DANGAN prijs f 0,56 Inci. portokosten. 

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN”   lis Matramanweg No. 93 A. 

(Cursus voor Machineschrijven, Tien | 
Vingers Blind-Systeem) Batavia Mo- | 
lenvliet. West No. 105. Soekaboemi | 
Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corne- | 

bit! Pesanlah sekarang djoega dja- 
ngan Sampai kehabisan. 
  

MAOE DIDJOEAL, dengen harga 
pantes dan didalem keadaan baik sa- 
toe Austinnet type 1935, baree seka- 
li habis dikeur. Basleh dateng priksa 
di Pisanganbaroe sebrang Staton S.S. 
Mr.-C. atau pada Toean B. Joesoep. 
N.B. Kreta terseboet masih ada Keu. 
ringsplaatnja sampe boelan 
December 1938, 
  

MAOE BELI satoe speda lelaki fa- 
bricaat Europa, lebih disoekai merk 
Fongers bawa dateng sendiri di 
kantor Pemandangan, 
  

DITJARI 4 toekang mendjait jdngsoedah 
pandai, boeat kerdja pakein Njonj12. 
Mode Atelier ,Rahajoe“ Oude Tama- 
rindelaan 46 B' Bat C, 
  

MAOE DJOEAL 1 roemah masih ba- 
roe berikoet pekarangan. Letaknja di 

SS Manggarai. Katerangan pada ZON- 
DER yan Riemsdijkstraat 5 Manggarai, 
  

SPECIAAL AFDEELING UITVER- 
KOOP koendjoenginiah Toko ,Pa-ar- 
Senen” di Pasar Senen 159-159A, Tel, 
No, 2467 Batavia-Centrum. Sedia ba- 
rang2 manufacturen en batik, kwaliteit 
tinggi harga sangat moerah. 
  

      
MSTRYZEN, ypen. 

TEEKENINGEN &onrwenoen,       
    

   

   

        

   

  

   
    

   
    

  

    

    

  

   

          

    

      

  

    

     
   
   

   
    

  

   
   

  

    

  

    
   

  

    

   

  

   

        

   
   

    

   

      

        

  

     

    
   

  

   

  

FLASH GORDON KE 6, soedah.ter- 

  

Kp: Balimatraman, blakang werkplaats 
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sel Haag: 

“Indonesia satoe kwartaal . 

ag 

KANTOOR ADMINISTRATIE 
(0. Senen 107 Batavia-C. Tel. 1810 Wi. 

HARGA LANGGANAN 

“ Loear Indonesia 

PEMBAJARAN DI MOEKA 

Boleh dibajar 
barces diachir kwartaal. Domicile 

nes terhadap koran ini di Betawi. 

Tahoen ke 6 No. 177 

  

f 4,50 
» 5.50 

boelanan, tetapi berhenti 
abon 

Gemandangan 
Rebo 10 Augustus 1938 

Abonnes 
jang meninggal, 

'Tarief 

    FONDS KEMATIAN 

dapat uitkeering , .. f 25— 
advertentie, keterangan 

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

Petodjo-llir No.25 

Lembaran. kedoea 
  

ITALI MINTA GILIRAN 

Oleh Wisnoe 

Beloem selang berapa lama ini Mus 
solini memperma'loemkan kepada ra'- 
jat Itali, bahwa fascisme di Itali hen 
dak mendjalankan rassentheorie. De 
ngan lain perkataan orang orang Jae 
hoedi akan dioesir dari Itali dan ba 
rang milik akan djatoeh ditangan ne 
geri Itali, 

Kawat belakangan mengabarkan jg 
Paus tidak setoedjoe dengan passen- 
theorie itoe dan menoedoeh theori 
Museolini ini soeatoe copi dari  Djer- 
man. Soedah barang tentoe Mussolini 
menjangkal keras dakwaan ini dan 
tidak mengherankan jang pers Djer 
man mengeloearkan soeara tidak enak 
terhadap pada Paus berhoeboeng de 
ngan pidatonja. ? 

Djikalau kita ingat kepada riwajat 
negeri2 dictatorial belakangan ini ma 

| kaaksi Mussolini terhadap orang Jahoe 
di itoe soedah semestinja. Fenghidoe 
pan dari ra'jat negeri dictatorial makin 
lama makin soesah. Pereconomiannja 
kotjar katjir. Barisan kaoem pengang 
goer tambah besar, Keadaan jg sangat 
djelek ini tentoe sadja dengan sengadja 
tidak dicemoemkan oleh pemerintah- 
nja. Jang mengarti keadaan ini keba 
njakan orang bangsa asing jang lagi 
melantjong dinegeri itoe. Apa jang di 
libat olehoja teroes disiarkan dalam 
koran koran josar negeri. 

Pemerintahnja itoe negeri tidak bo 
doh dan mengerti hal ini. Dari itoe 

orang bangsa asing jang lagi melihat 

lihat keadaan negeri itoe, diawas awas 
kan dan seberapa boleh hanja barang 

jang baik jang diperlihatkan. Kadang 
kadang orang djoega bisa mengerti 

keadaan itoe dari soerat soerat orang 

orang jang berdiam dinegeri itoe jang 

dikirimkan kepada sanak saudaranja 
 diloear negeri. 

. tapa 

Apabila Pemerintah merasa jang 
ra'jatnja meloeloe memikirkan kesoe 

sahan pengbidoepannja maka dengan 

segera Pemerintah mengadakan aksi 

jang sensasionil, jang bisa merobah 

pikiran ra'jat. 

Tetapi keadaan ini tidak bisa lama' 
karena aksi Pemerentah itoe tidak bisa 
teroes meneroes Apa sebabnja Peme- 
rentah berboeat demikian? Karena ia 
takoet kalau kalau ra'jat merasa tidak 
senang kepada pemerentahan dan maoe 
pemerintahan lain. Akibatnja akan me 
Toesak levensbeschouwing nasional soci 
alisme oempamanja, Oentoek mentje 
gah keadaan jang ditakoeti oleh Peme 
rentah negeri dictatorial itoe maka Pe 
merentah terpaksa mengadakan aksi 
jang hebat, 

Lain daripada perasaan takoet kalau 
kalau ra'jat hilang kepertjajaanpja ter 
hadap pada pemerentahannja maka 
ada satoe factor lagi jang menjebab 
kan pemerentab negeri dictatorial 
beraksi heibat. Factor ini ialah sang 
kaan dari pemerentah lain lain negeri. 
Hitler oempamanja tidak maoe dan 
maloe, kalau lain negeri menjangka, 
bahwa keadaan dalam negeri Djerman 
terlaloe djelek dan lemah. Dari itoe 
Hitler memperlihatkan kepada loear 
negeri dengan aksi heibat seolah olah 
Djerman itoe negeri jang koeat dalam 
segala galanja. Pada hal pereconomi- 
annja soedah merosot, Ingat sadja ke 
pada niatan Hitler hendak produceeren 
volkswagen, mobil jang tiap tiap orang 
bisa beli. 

Pendjelasan diatas itoe goena mem 
beri keterangan sedidit tentang ras 
sentheorie di Itali jang baroe baroe 
ini moelai didjalankan. Mussolini soe 
dah bingoeng melihat keadaan dalam 
negerinja. Avontuur dengan Abessinie 
dan Spanjol tidak sensasionil lagi, 
bahkan akibatnja mendjelekkan kea 
daan dalam negeri Perhoeboengan 
dengan lain lain negeri boleh dikata 
kan tidak baik, ketjoeali dengan Djer 
man dan Djepang jang hanja baik da 
lam kelihatannja sadja. , 

Kesimpoelan kita: Itali minta gili 
ran sesoedahnja Djerman mengoesir 
crang orang Jahoedi dari provincie 
Oostenrijk. Tidak lama lagi kawat 
kawat akan menjiarkan pekabaran, be 

a heibatnja pengoesiran orang 
orang Jahoedi dari Itali, 

Bg 

P MA Kes 

  

  

MADOERA 

Pembantoe kita menoelis : 

Pengoetjapan selamat tinggal 

Ditennisbaan kepoenjaan tennisclub 
di Soemenep, pada tg 7 Agoestoes jbl 
berkoempoellah orang orang banjak, 
seakan akan meroepakan sseatoe keri 
boetan, Hal ini adalah waktoe peng 
habisan, bahwa seorang anggota bes 
tuur ja'ni toean R. Achm, Anf jg se 
bagai fiscaal—griffier kelas 1 dipindah 
kan ke Bangkalan, oentoek mengoen 
djoengi tennisbaan tsb tadi. Setelah di 
lakoekan beberapa pertandingan de 
ngan toean tadiitoe, maka voorzitter 
jani toean Dr. Dradjad. soedah berpi 
dato dan mengoetjapkan selamat dja 
lan kepada beliau itoe. 

Sesoedahnja dibikin potret, dimana 
toean dan njonja Arif berdiri ditengah 
tengah, maka terbentoeklah seboeah 
bestuur baroe jang tersoesoen sebugai 
berikoet : 

Toean Dr. Dradjad, sebagai voor 
zitter, toean Safioedin, sebagai vice 
voorzitter, dan toean A. Toalib, seba 
gai secretaris penningmeester. Selan 
djoetnja dibitjarakan djoega oentoek 
mengadakan perajaan oentoek meng 
hormat sepoeloeh tahoen oesianja ten 
niselub ini akau dilakoekan kelak di 
dalam boelan October. Pada malam 
nja segenap familie Arif telah dioen 
dang oentoek bersantap diroemahnja 
toean Ismail. 

Kebakaran diroemah seorang djanda   Pembantoe kita menoelis : 
Diroemah seorang djanda jang na 

manja B Sliden al. Kasbya didesa Ba 
pella didalam onderdistrict Robatal te 
lah terdjadi kebakaran hebat. sehingga 
roemah, dapoer, soerau dan kandang 
binatang ternak soedah dimakan oleh 
api. Seorang anaknja'jang baroe beroe 
sia kira kira 11 tahoen dengan me- 
ngg€ndong adiknja jang pada ketika 
itoe mereka masih hiboek memasak 
ketela-rambat dan masih doedosk dida 
lam seboesh roemahnja. ketika terba 
karan itoe terdjadi. 

Anak perempoean 
oepaja akan menghindarkan dirinja 
dari bahaja api ini, akan tetapi oleh 
karena ja masih menggendong adiknya 
maka sia2lah daja-oepaja inai. Dengan 
berteriak2, maka datanglah orang2 
desa oentoek memberi pertolongan, 
akan tetapi segala tindakan mereka 
ini sia2 poela. 

Didalam kandang-ternak ada seekor 
sapi dan 2 ekor sapi-djantan terbakar. 

Parindra di Madioen 
Baroe baros ini Parindra tjabang Ma 

dioen melangsoengkan rapat oemoem 
dengan mendapat perksendjuengan 
orang banjak. 

Pokok pembitjaraan jg terpenting 
ialah soal Gemeenteraad jg dianggap 
koerang mevjenangkan bagi ra'jat,. 

Disana kerosi gemeente bagi bangsa 
Indonesia hanja 4, hal mana djaoeh 
bedanja dengan kerosi bagi bangsa 
asing. 

Pembitjaraan toean Soekardjo Wir- 
jopranoto diroendingkan djoega, jaitoe 
pembitjaraan dalam sidang Dewan 
Rajat dimana beliau minta persama 
an' atau kelebihan kerosi, serta soepa 
ja bangsa Indonesia dibolehkan meme 
gang djabatan burgemeester. 

Toean Soeradji tampil kedepan dan 
mendjelaskan program gemeente boe 
at tjabang Parindra di Madioen. 

Setelah selesai maka antara hadirin 
ada beberapa orang jg menjoembang 
pidato dan pertanjaan. 

Sampai djaoeh tengah malam, re 
pat disoedahi dengan selamat. 

c— gg sam 

Getah jang tidak disadap 
Kantoor Statistik mewartakan, bah 

wa pada achir bl. Juni jl diseloeroeh 
Indonesia ada 479 onderneming jang 
memperhentikan penjadapan keboen 
karetnja jang soedah bisa disadap, Loe 
asnja 59,510 h,a. 

Selain daripada itoe ada 478 onder 
deming jang djoega menghentikan pe 
njadapan atas sebahagian dari keboen 
nja, jaitoe seloeas 125 884 h,a, 

Djadi djoemlah jang tidak disadap   itoe ada 185,394 b,a. atau 34 pCt dar 
seloeroehnja, 

ini berdaja-| 

Rapat oemoem Parindra Bogor 

Dengan mendapat banjakperhatian, 
demikian pembantoe kita wartakan 
dari Bogor, maka pada hari Minggoe 
ibl. tgl. 7 Augt '38, Parindra tjabang 
Bogor telah mengadakan rapat terboe 
ka bertempat digedoeng bioscoop Cen 
traal Theater di Djembatan Merah, 
Pk, 9,15 rapat diboeka oleh ketoea 
Parindra Bogor t. dr. Marzoeki Mahdi 
dengan oetjapan terima kasih kepada 
sekalian jg hadlir, Laloe diterangkan 
oleh ketoea, bahwa rapat oemoem itoe 
diadakan ialah berhoeboeng dengan 
akan adanja pilihan Gemeenteraad 
Bogor j,a.d., agar publiek djangan 
sampai salah memilih djagonja. 

Karena ketoea sendiri akan menga 
dakan pidato. pimpinan rapat diserah 
kan kepada commissaris Parindra t, 
Oemar Sanoesi, 

Kemoedian spr dengan pandjang 
lebar membentangkan tentang soesoe 
nan anggota Gemeenteraad Bogor, se 
landjoetnja diterangkan apaapa jang 
telah dimadjoekan oleh wakil wakil 
Parindra di Gemeenteraad oes0el2 ma 
ns kebanjakan tidak diteri karena 
minderheid, Waktoe spr 'memben 
tangkan tentang kesoekarannja Parin- 
dra mendapat subsidie armenzorgnja 
dari Gemeente, disini spr diketok oleh 
wakil polisi karena menjinggoeng go 
longan lain (TE VJ. Tetapi atas pem 
belaannja Burgemeester toean Hilde- 
brand, achirnja Pariudra mendapat 
djoega subsidie itoe. 

Pembitjara kedoea ialah candidaat 
anggota Gemeenteraad t, AC Tupama 
hu. Terlebih doeloe spr. memperke 
nalkan dirinja kepada rapat. Kemoe 
dian spr membentangkan tentang hak 
memilih bagi ra'jat. Dan sebagai pe 
noetoepnja diseroekan agar kiezers di 
Bogor memilih djagodjago Parindra, 

Pembitjara ketiga candidaat anggota 
Gemeenteraad toean Mr. R, Samsoe- 
din, Baroe sadja berdiri dari tempat 
doedoeknja, Meesier moeda ini disam 
boet dengan tepoek tangan rioeh, Da 
tam permoelaau pidatohja diterangkan 
dengan djelas tentang kedoedoekan 
wakil wakil bangsa Indonesia didalam 
Gemeenteraad, 

Kemoedian ketoea rapat mempersi 
lahkan ,soeara baroe“ t dr, SB Zahar 
oentoek berpidato. Sesoedah memper 
kenalkan dirinja kepada rapat, laloe 
spr mengambil pokok pembitjaraan 
dari vaknja sendiri ialah tentang ke 
sehatan. Dengan angka angka spr men 
djelaskan pidatonja, teroetama angka 
augka atau statisttek jang mengenai 
Ruode Kruis Ziekenhuis di Bogor. 
Roemah sakit ini selaloe kekoerangan 
oeang, sehingga tiap tiap th haroes 
menanggoeng keroegian, Menoeroet 
verslag ih 1937 terdapat verlies sebe 
sar f 3000.— Ini ternjata kata spr, 
bahwa subsidie dari Gemeente jang 
f 8000,— itoe tidak mentjoekoepi, 
apalagi kalau dikoerangi, 

' Kemoedian dengan djelas poela di 
paparkan tentang program Parindra di 
dalam mengbadapi Gemeenteraad, pro- 
gram mana telah ditjetak dan disebar 
kan. Selandjoetnja diserogkan agar soe 
paja ra'jat memilih wakilaja jang bisa 
membawa kepentingan ra'jat' kege- 
doeng Gemeente, Sebagai penoetuep 
diberitahoekan kepada rapat, bahwa 
apabila nanti wakil wakil Parindra di 
Gemeente bertindak jang menjimpang 
dari programnja jang telah ditetapkan, 
ra'jat berbak menegornja, Sekian ke 
ringkasan pidato dari meester moeda 
ini jang sebentar” disamboet dengan 
tepoek tangan dari si pendengar, 

Sebagai penoetoep pidatonja, spr 
bitjarakan djoega tentang kesehatan 
javg dieeroes oleh Gemeente sendiri, 
jang rata ratanja dalam seboelan oev 
toek mengoeroes kesehatan ra'jat dan 
binatang, memakai ongkos f 1000,—, 
Sehingga tidak oesah heran lagi, xata 
8pr karena soekarnja membagi-bagi 
osang ini, kepala dari Veterinair Hy 
gienische Dienst t. dr. Moetalib tjepat 
sekali . , ... oebanan, (vergadering 
tertawa). 

Demikianlah keringkasan dari pi 
dato dr, moeda djago Parindra itoe.   Toean M.H. Thamrin mendapat 
giliran, Spr, membitjarakan so'al ada 
nja gemeente dinegeri djadjahan kita 
ini. Selandjoetnja di koepas tentang 
bermatjam-matjam kegandjilan seperti 
dengan sedikitnja koersi jg. diberikan 
kepada bangsa kita (sehingga dalam 
pemoengoetan soeara selaloe kalah), 
dan tentang tiadanja burgemeester 
dari bangsa kita. Djika kita meminta 

djar 
kata spr, ialah karena banjak mengenai 
kepentingan kita. Biarpoen oempama 
nja Gemeenteraad itoe (berhoeboeng 
dengan kegandjilan2 jang tadi) kita 
tinggalkan, toch kepentingan kita itoe 
akan dibitjarakan djoega, 

lamanja paling sedikit 6 boelan 
asal tidak menoenggak 

pada 

liwat djam 
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DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz, 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. 
Bisa.dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 
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Harganja menoeroet djaman.   
  

selaloe dimadjoekan alasan2 jg. sebe - 
toelnja onzin. 

Laloe spr. mengambil tjontoh dari 
negeri negeri lain seperti di Bombay, 
Calcutta dll disana kata spr, burge- 
meester dari gemeente jg besar-besar 
itoe diserahkan atau dipegang oleh 
bangsa Boemipoetera, Apakah bangsa 
kita adalah bangsa jang paling bodoh 
seadiri diatas doenia iri sehingga ti- 
dak tjakap oentsek mendjabat peker 
djaan burgemeester? Disini spr diper 
ingati oleh pihak polisi soepaja ber 
pidato dengan kalm. 

Setelah menerangkan berbagai bagai 
kegandjilan itoe, spr berseroe, agar 
soepaja daja oepaja jg menoedjoe ke 
pada perbaikan Gemeenteraad itoe 
selaloe diadjoe-adjoekan, 

Apakah sebabnja kita haroes menge 
kedoedoekan di Gemeente itoe, 

Djadi sebaiknja kita pergoenakan 
kesempatan ini biarpoen beloem atau 
tidak memoeaskan, Dan oentoek men 
tjapai maksoed kita, agar oesoel-oesoel 
kita jang mengenai kepentingan ra'jat 
dapat diterima, haroeslah kita mentjari 
teman groep jg lain jg mempoenjai 
banjik soeara, soepaja: menjokong 
voorstel kita. 

Sebagai penoetoep pidatonja, spr 
terangkan tentang arti dan maksoed 
perkataan cooperation dari Parindra. 

Kemoedian diadakan pauze 10 menit. 
Diberi kesempatan kepada rapat oen 
toek memadjoekan pertanjaan dengan 
toelisan. 

Setelah rapat diboeka kembali dan 
pertanjaan-pertanjaan didjawab oleh 
t. Thamrin dan t. Mr. Samsoedin kare 
Da pertanjaan itoe mengenai pidatonja, 
maka poekoel 12,30 rapat ditoetoep 
dengan selamat. 

Perajaan Jubileum 

Pembantoe kita mewartakan dari 
Madioen, bahwa berhoeboeng dengan 
akan adanja perajaan memperingati 
40 tahoen Seri Baginda Mabaradja Ra- 
toe Wilhelmina 40 tahoen memegang 
tapoek Keradjaan, maka didesa desa 
dari regentschap Magetan (Madioen) 
soedah dipersiapkan oentoek menjam 
boet hari raja itoe, 

Djoega masdjid masdjid akan mene 
rima sokongan dari Pemerintah goena 
keperloean ini. 

Tentang ristrictie teh. 
Dari djawab wakil Pemerintah af 

deeling VI (Dept, Economische Zaken), 
giliran pertama, dipetik oleh Balai   perbaikan, kata spr. dari pihak sana Poesteka sebagai berikoet : 

Dalam kritik tocan Doeve jang pan 
djang lebar tentang akibat ristrictie 
teh vagi kaoem tani ketjil dan anak 
negeri, adalah diloekiskannja seolah 
olah sekalian keoentoengan dari pada 
ristrictie itoe didapat oleh onderne 
ming, sedangkan kacem tani kefjil 
dan tani Boemipoetera hanja haroes 
merasakan pahit getir kesalaban2 jang 
terdapat didalamnja. Loekisan jang 
seroepa itoe haroes dibantah Pemerin 
tah sekeras kerasnja. 

Sebab dalam pemandangan seroepa 
itoe diloepakan, bahwa ristrictie itoe 
memboeat percesahan lebih tetap kea 
daannja, sedangkan harga lebih baik, 
bagi sekalian orang jang berkepenti- 
ngan. Kesoekaran kesoekaran jg diala- 
mi berhoeboeng dengan peroesahaan 
peroesahaan jg ketjil ialah disebabkan 
oleh keadaan. Oleh keadaan itoe poela 
lah maka bagi Pemerintah beberapa 
kali lebih banjak memakai tenaga men 
djalankan ristrictie itoe bagi peroesa- 
haan peroesahaan ketjil itoe, daripada 
bagi onderneming onderneming, Mezs- 
kipoen demikian banjak djoega tenaga 
jang perloe osntoek menetapkan stan- 
daard hasil (standaardproductiey kem 
bali boeat ondsrneming onderneming, 
dan hingga sekarangpcen pekerdjaan 
itoe beloem selesai. : 

Pemerintah tidak sangsi sedikit djoe 
apoen, bahwa tentang atoeran boeat 
keboen teh tani ketjil dan bangsa Boe 
mipoetera masih banjak benar haroes 
diperbaiki dan sesoenggoehnja Ia se- 
nantiasa bekerdja oentoek memper 
baikinja. Tetapi sebaliknja salah poe 
la, djika anggota jang terhormat 
itoe nampak seolah olah kaoem tani 
ketjil itoe selaloe kesoekaran dan tidak 
senang, berdjoeang melawan keengga- 
nan atau perboeatan sewenang-wenang 
dari pihak administrateur serta pera- 
saan poeas akan jg soedah dilakoekan 
nja jang terdapat pada amtenar2, dan 
bahwa kaoem .tani ketjil itoe diam 
sadja menderita sekalian jang tidak 
adil itoe, sebab mereka soedah poetoes 
asa, bahwa Pemerintah akan berboeat 
baik bagi mereka. 

Tentoe sadja ada adoean orang dan 
tentoe sadja ada terdapat kechilafan 
dan ada terdjadi beberapa adoean itoe 
tidak dapat segera diselesaikan, tetapi 
sebaliknja banjak djoega adosan jang 
tidak beralasan, atau jang disebabkan 
oleh karena — hal ini soedah saja 
terangkan pada persandangan oe- 
moem — orang hendak memikoelkan 
segala kesoekaran, jang tersoea dalam 
peroesahaan itoe, kepada Pemerintah, 

Diantara oesaha memperbaiki itoe, 
jang soedah beberapa lama dipertim- 
bangkan, dapat djoega saja seboet, pe 
njelidikan jang diadakan oleh komisi 
pembeli oentoek mengetahoei moeng   kinkah barga jg patoet itoe boekan dite 
tapkan seonderneming2, tetapi sedae- 
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' Tentang 

— artikan. 

bisa berboeat banjzk hal. Boleh dika 

' doea matjam pulseerendegelij xstroom, 

'Stroom ini pada soeatoe sa'at menga 

“diarahkan keatas dan jang lainnja 

: Tetapi kraan jang diatas diboeka, soe 
 paja sirnja mengalir kebawah. 

—. nja (met gelijke tusscbunpoozen), Dan 
“akibatnja jalah bahwa air diantara 

Radio-rubriek 

Boodah doea minggoe ini rubriek radio tidak ke- 
loear, berhoeboeng dengan beberapa banjak pekerdjaan D0 dalam atelier. 

Me anta 00000 Dan moelai 
: sidang pembatja 

  

“Tistrik jang sebetoeluja bavjak masih beloem diketa- 

hhoei oleh orang-orang jang mempoenjai radio. Dan 
dalam karaogag ini akan kita 
menerangkannja, 

Gambar2 dimoeat dalam pagiua 

Bermatjam matjam stroom. 

| Kita ketaxoei bermatjam matjam 
stroom listrik. Dalam radio kita djoem 

psi wisselstroom, gelijkstroom 
dan pulseerende gelijzstroom. 
Perloe sekalilah rasanja ventoek me 
ngetahoei apa semoea ini. Jang paling 
moedah ialah, 

20. Gelijkstroom 
Gelijkstroom ini adalah stroom jg 

biasa jang mengalir bertoeroet toeroet 
dalam satoe djoeroesan dalam kawat. 
Boleh dioempamakan sebagai aliran 
air dalam kraan: kekoeatannja tetap 
(regelmatig van kraeht) dan mengalir 
kesatoe arah. 

Gelijkstroom ini boleh kita gambar 
kan sebagai anakanak panah jg ai 
rangkaikan dan jg menoendjoek kesa 
toe arah (lihatlah gambar A)) 

Sekarang tentang 
1 8. 

pulseerende gelijkstroom 

Pulseerende gelijkstroom ini mew 
poenjai sifat jg berlainan sekali, Djs 
lanpja tidak tetap, melainkan sebentar 
berhenti dan sebentar djalan (stooten- 
de of hortende gelijkstroom). Dan lagi 
djalanpja ada riak riaknya sedikit. Bu 
leh kita katakan, bahwa djalannja se 
perti air leiding jg kraannja sebentar 
kita boeka dan sebentar kita toetoep 
kembali dengan tetap, misalnja diboe 
ka satoe detik lamanja dan ditoetoep sa 
toe detik djoega lamanja. . 

Kalau pulseerende gelijkstroom ini 
kita gambarkan djoega dengan anak| 
anak panah, maka nampaklah, bahwa 
gambarnja berlainan dengan gelijk 
stroom, Pada gelijxetroom anak anak 
panah tadi dirangkaikan, sedarg pada 
pulseerende gelijxstroor ini anak anak 
panahnja tidak dirangkaikan: karena 
djalannja sebagai air kraan jang seben 
tar diboeka dan sebentar ditoetoep. 
(Lihatlah gambar B.) 

Wisselstroom. 

“Wisselstroom ini amat perloe dike 
tahoei dan moedah djoega oentoek di 

ngan wisselstroom ini kita 

takan, bahwa wisselstroom ini ad: lab 

tetapi jang arabnja berlainan, tidak ke 
satoe arah (loopen tegen elkaar in). 

lir kesatoe arah beberapa waktoe Ia 
manja, kemoedian mengalir kelain 
arab. 
Oempamanja: : 
Ada doea kraan berisi air jang satoe 

diarahkan kebawah. 
Kraan jg dibawah mengalir keatas, 

jg airnja sampai persis datangoja di| 
kraan jang diatas. Sesoedah itoe Islos 
kraan jang dibawah ditoetoep rapat. 

Begitoelah jg haroes kita perboeat 
beroclang oelang dengan tetap waktoe 

doea kraan tadi mengalir dengan tidak 
berhenti, tetspi pada satoe ketika air 
tadi mengalir keatas dan satoe ketika 
lagi mengalir kebawah. Demikianlah 
jg kita lihat: tetapi kita seakan akan 

(melihat, bahwa air tadi tidak mengalir 

Ipanah tadi tidak loeroes, melainkan 

Stroom Listrik 
Oleh Indon, Radio Rep. Atelier ,Aether“ Prapatan Menteng. 20, 

minggoe ini akan disadjikan kepada 
artikel baroe jaitve tentang Stroom 

'joba deugan moedah 
(Rad. Red). : 

3, sebab cliche datangnja telat. 

dari bawsh keatas atau sebaliknja. 
karena #jara menostoep dan memboe 
kanja kr.an doea doeanja tadi deugav 
tetap dan rapib, hingga vampakoja 
sebugai tjoema ada satoe aliran sadja 

Begitoelah keadaannja dengan wis 
selstroom, Stroom listrik itoe mengalir 
dari kiri kekanau dan dari kanau Ia 
loe dengan segera weugalir kekiri. 
Kalau aliraa ini akao kita gambarkan 
dengan anak anak panah lagi. maka 
kita lihat gambar itoe dalam Fig. C 

Pergantian arah ini berdjalan de 
ngan ketetapan jang rapi. Sebagai 
stroom jang dialirkan oleh Gasmy ,ke 
roemah toean akan berganti arah 50 
kali dalam satoe detik. Djadi dalam 1 
detik akan mengalir 100 kali gerakan 
stroom (stroomstootjes) dalam kawat 
tadi- Satoe kali kian kemari kita nama 
kan satoe periode. Dan oleh ka 
rena stroom dalam lampoe listrik tadi 
kian kemari (heen en weer) 509 kali 
dalam satoe detik, maka stroom tadi 
kita namakan 50 periode-stroom, 

Sebetoelnja kalau kita katakan, bah 
wa wisselstroom itoe sebagai jg kita 
gambarkan dengan anakanak panah 
tadi, koerang benar, Sebab anak anak 
panah tadi kita pakai djoega goena 
gelijkstroom. Dan dengan ini kita akan 
mendapat soeatoe bajangan, bahwa 
Wisselstroom itoe sebetoelnja gelijk- 
stroom jang sebentar sebentar berganti 
arah. Sebetoelnja boekan begitoe | 

Gelijkstroom itoe selaloe mempoe- 
njai spanning jg sama, sedang pada 
wisselstroom tidak begitoe. Kalau wis 
selstroomstootje tadi dimoelai, maka 
moela moela tentoe lembek. kemoedian 
akan mentjapai maximumnja, jang 
kemoedian lagi akan mendjadi makin 
lembek dan 3achirnja spanning tadi 
kembali pada moelanja (mendjadi nol) 

. Oleh karena itoe maka anak anak 

bengkok (lihat gambar D). 

Akan tetapi ada tjara lagi jg lebib 
gampang oentosk menoendjoekkan bs 
gaimana roepanja wisselstroom itoe, 
jaitoe dalam gambar E. 

Kita lihat, bahwa kalau kita moelai 
dari garis tengah (middellij») kita 
moelai dengan nol, lebih tinggi arab 
garis bergkok tadi, berarti, bahwa 
spanningnja makin besar, sawpai pa 
da maximumnpja. 

Sesoedah ini laloe spanning tadi 
toereen kembali : hal ini ditoendjoek 
kan oleh garis bengkok tadi jg toe 
roen kebawah. sampai pada tempat 
jg nol (tempat garis tengah). 

Sesoedah ini garis bengkok tadi 
(ig menggambarkan djalannja stroom 
Istrik itoe) berdjalan kesebelah Iain 
vja dibawah garis tengah Poen disini 
pada garis tengah tadi dimoelai de 
ngan nol: dan makin Isma makin 
tinggi spanningnjs, jg ditoendjoekkan 
djoega dengan garis bengkok. 

Apa jg kita gambarkan ini jalab 
soeatoe perdjalanan kesana kemari, 
jg kita namakan satoe periode. 

Akan disamboeng. 
  

rahsedaerah dan disisi itoe poela me 
netapkan soeatoe oekoeran kwaliteit 
poetjoek belian. Kalau perobahan itoe 
“dapat diadakan, maka lenjaplah kebe 
ratan2 orang sekarang tentang perbe 
daan harga dan tentang sjarat sjarat 
petikan haloes jang tidak sepadan de 
ngan harganja, 

— Acbirnja anggota jang terhormat 
toean Iskandar Dinata berharap, pe 
kerdjaan mengoekoer keboen teh anak 
negeri jang dilakoekan sekarang akan 
mendjadi alasan bagi Pemerintah oen 
toek mengadakan licentie seorang2 
bagi anak negeri, seperti soedah se 
ring diminta, atau sekoerang-koerang 
nja melenjapkan kesoekaran2 jang 
dirasakan oleh anak negeri, Pasal 
jang kedoea itoe, menoeroet pemanda 
ngan saja, sesoenggoehnja akan tertja 
pai oleh atoeran2 terseboet, 

AA 
Iogan dalam Economitch Weekblad jg 

Peroesahsan keradjinan ketjil 

Keterangan wakil Peme 
rintah didalam Volks 
raad, 

Toean Soetardjo menerangkan de 
ngan pandjang lebar tentang politik 
keradjinan, jaitoe berhoeboeng dengan 
pekerdjaan Badan oentoek keradjinan 
ketjil. Toean Soetardjo dalam badan 
itoe mendjadi anggota bestuur, Pokok 
pidato anggota jang terhormat itoe 
asalnja dari seboeah karangan dalam 
Economisch Weekblad tgl. 19 Maart 
No. 87, bernama: “Garis2 politik ke 
radjivan oentoek mengadakan indus: 
trie di Hindia Belanda" Karangan itoe 
disoesoen oleh afdeeling Nijverheid 
dan karena itoe dipandang oleh anggo 
ta jang terhormat itoe sebagai kara 
ngan opisil, 

Toean voorzitter! Adapoen kara 

diseboet oleh toean Soetardjo itoe isi   
# 

ngan Pemerintah jang lebih loeas di 
kemoekakan dalam Volksraad, 

Keterangan itoe dioetjapkan pada 
sesoeatos waktoe, tentang politik jang 
akan ditoeroet dalam keradjinan demi 
kian djoega tentang sebab2 jang men 
djadi alasan sesoeatoe atoeran jang di 
adakan berhoeboeng dengan  sesoea 
toe hal. Sementara itoe soedah ten 
toe sadja ada didapat pikiran baroe 
jang menjebabkan bahwa pendapatan 
lama itoe perloe mesti dioebah, Seper 
ti soedah saja katakan dalam Peman 
dangan Oemoem bahagian ekonomi 
kita sekarang mesih pada, permoelaan 
memadjoekan ekonomi. 
Sampai waktoe ini kerija Pemerintah 
baroe memperhatikan keadaan dalam 
prac ijx, mengoempoelkan keterangan 
tentaag industrie jang suedah ada dan 

Ijang akan aidirikan. soepaji pori hal 
jaug dapat dimadjoekan dulam kera 
djivan njata tampakoja dengan sedje 
las-djelasuja. 

Sexalian itoe sekarang beloem tjoe 
koep terangnja akan menetapkan ga 
ris-garis oeroesau sekalian politik ke 
radjinan itos dengan njata. 

Berhoeboeng dengan  pertanjaan 
toean Soetardjo itoe, Pemerintah wak 
toe ini beloem dapat lagi memberi 
djawab jang pasti. 

Rapport tentang industrialisatie jg 
diboeat dimasa direktoer Economische 
Zaken jg dahoeloe, hanji baroe boleh 
dianggap sebagai boeah pikiran oen- 
toek sementara jaitoe jang karena itoe 
tidak dapat dikemoekakau dalam Volk 
sraad. Bigi pekerdjaan Badaa oentoek 
keradjinan ketjil oeroesan #z18 ini tidak 
perloe diperbintjangkan dengan pan- 
djang lebar. Pekerdjaan badan itoe 
tempoh bari, soedah saja oeraikan 
dalam djawab saja pada bahagian 
ekonomi, pekerdjaau itoe penting, ter 

Berhoeboeng dengan kesoekaran ke 
soekaran bangsa Boemipostra disebab 
kan oleh atoeran atoeran ristrictie. 
waka anggota jang terhormat toean 
Kasimo, menoendjoekkan akan izin jg 
diminta anak negeri di Tawamanggoe 
oentoek mengoepas koelit kina. Izin 
itoe agak terlambat diberikan, ialah 
berhoeboeng dengan keberatan kebera 
tan jang dikemoekakan tentang km 
trak pembelian koelit kina itoe. Tidak 
lama lagi akan diadakan penjelidikan 
oleh controleur kina, sehingga sege- 
ralah akan diperoleh kepoetoesan 
Sedapat .dapatnja diperhatikan kepen 
tingan snak negeri jang mempoenjai 
pohon kina, hal itoe ternjata sebab 
mereka tidak oesah melakoekan ris 
trictie. 

—— GG — 
Mutatie Gveroe Bogor 

Toean Joesoep Wiratakoesoema ke 
pala Gem: Standaardschool No.2, be 
noemd  Sehoolcpziener Tjikatomas 
( Tasixmalaja |, sebagai gantinja tocan 
Ibrahim Sastrakorsoema kepala seko- 
lah Tjiaudjver ( Bintam). 

Toecaa O Wiradinata Goerse Gam: 
School No. 7, benoemd kepala seke 
lab Kalidjati (reg. Kerawang ), tem 
patnja diisi oleh toesn Tasban Anda- 
soetisna dari Sehukelsehool Bogor. 

Toean Adiprawira goeroe Tjiomas 
B»gor diangkat djadi goeroe dari se 
kolah Gemeente jg baroe diboeka, toe 
lis pembantoe 

— Y — 

Siapa gantinja patih Bogor ? 

Orang bisikkan kepada pembantoe 
kita, bahwa ig akan menggantikau 
(mengisi I-wongan) patih B:gor itoe 
ialah t R. Sewaka, sekarang We 
dana dari Ardjawinangoen reg. Tjire 
bon. 

Benar tidaknja bisikan ini, biarlah 
nanti feit jg, memboektikannja. 

j — (9 sexx 

« 

Openbare Vergadering 

NahdiatoelOelamatjabang 
Tegenmajoe di Erebtan 

Pada malam Senin, ddo 7 Augustus 
'38, mendapat perbetian loear biasa 
dari ra'jat, jang biasanja ta” begitoe 
atjoeh pada agama, badirin kira kira 
800 orang. 

Wakil Pemerintah badir: MP. PID 
'Oberibon, dan M, P. Eretan. Oetoesan 
perhimpoenan PO. Losarang, PO. 
Kandanghaoer, 

Jang dikoepas dari hal, Azis dan 
toedjoean NO. oleh Sd, KH. Zen 
dengan terang dan pocas dimengerti. 

2. Islam dan masjarakat, diterang 
kan kebaikannja Islam oentoek ma- 
gjarakat. 

Poen tidak ketinggalan mengoe 
moemkan poetoesan Congres N O. jang 
ke XIII di Menes, dari bagian Soeriah 
jang perloe oentoek oemoem.- Rapat 
ditoetoep pada djam 12 malam dengan 
selamat. 

oetama sekali dipandang dari pihak |barjono, partikelir, diperkerdjakan boe 
sosial. (Balai Poestaka) at sementara waktoe di H. I, S. Krak- 

—D— “ti /Isaan. Sh 
Tentang kina Boemipoetra. Dipindahkan dari HIS. Toboali ke 

Doho Varia 

Model Kediri 

Pembantoe S, mengabarkan: 
Kini di Regentechap Kediri telah 

dipoetoeskau, bahasa dalam. tiap tiap 
onder district haroes diadakan magang 
Volksonderwijzer dengan mendapat ba 
jar f 250 seboelannja. Sedang peker- 
djaan mereka melihat mengadjar pa 
da Volkechool dan kadang kadang 
wakil goeroe jaug ta' masoek pada on 
derdisirict mereka, Seteleh dosa ta 
hoen mereka dapat meaijadi moerid 
cursus Volksonderwijzar jang letaknja 
di Pare, 

Akan boeahnja atoeran demikian 
itoe boleh dj di bagoeslah, lantaran 
akan ta' kedjadian goeroe memegang 
doea klas apabila ada jang sakit. Ha 
aja jg menvemboehkan iba hati kita, 
ja'ni toelage jg besarnja f 2,50 seboe 
lan. Tjvekoeplah kiranja oentoek hi 
doep mereka sebeelau ? , 

Saja katakan demikian, sebab mere 
ka haroes pegang stand sebagai goe 
“0e, djadi pakaian dan lagak lagoenja 
djoega barses pegang siandnja seba 
gai goeroe. Nanti pembatja akan dja 
wab: ,ini soedah baik. sebab doeloe 
magang zondar dapat seseapoen,“ Pem 
baja djangan lalai, bahwa keadaan 
masjarakat soedah beroebab, djadi a- 
kan kita kembalikan gspsrti doeloe 
akan ta: moengkia. Tetapi walaupoen 
begitoe pada hari 6—8 '38 diadakan 
oedjian oentoek magang tsb jang toe 
roet 18 orang, jang locloes 8 orang. 
Adapoen jang akan dapat didjadikaa 
magang hanja 4 orang sajang ! 

AJ - 

Mutasi goeroe 

Ditjaboet kembali Beslit jang me 
nentoekan, bahwa toean Raden Soe- 

HIS Palembang hulponderwijzer toean 
Moe'min, 

Toean R. Joesoep Wiratakoesoema 
Kepala dari Gameentelijke Standaard- 
#chool No. 2 benoem Schoolopziener 
diresscrt Tjikatomas reg, Tasikmalaja. 

Toean R. Ibrahim Sastrakoesoemah 
Kepala ki. 2 di Tjiandjoer reg. Banten, 
dipindahkan kesekolah Gemeentelijke 
Standaard:chool No, 2 Bogor. 

Toean Adiprawira VO. di Tjiomas 
dipindahkan kesekolah Gemeente jang 
baroe diboeka. 

Toean Abdoerradjsk VO. di Pasir- 
surih pindah kesekolah Gemeente jang 
baroe diboeka. 

Toean D. Natawidjaja goeroe Gouv 
HIS. Bogor pindah ke Gouv, HIS. 1 
di Betawi. '” - 

Tosan R. Hanapiah goeroe Ge- 
meentelijke Standaardschool N». 3 di 
pindahkan kesekolah kl, 2 Tjibodas 
reg. Soekaboemi. 

s — — 

Gending Karesmen Bogor 

Kepala pembantoe kita diberitakan, 
bahwa Kunstvereeniging Gending Ka 
resmen Bogor kelak pada malam Ming 
goe tgl, 20/21 Auz, '38 akan menga 
dakan pertoendjoekan di S:houwburg 
Djakarta. Pendapatannja akn dihadi 
uhkan kepada badan badan amal. 

—2—$9 — 

SOERAKARTA 

Mutatie Regent Najoko dalam 
Kraton 

Dari pembantoe M. 
Hari Kemis pagi tgl 4 Aug ini da- 

lam Kraton diadakan ,paswanan pe 
pak“ dan Sri Soenan doedoek ,,sin! 
Woko" dengan ada Sabila dari Sri Ba 
ginda. bahwa KR MH Soerjaningrat 
regent najoko gedong tengen diangkat 
mendjadi regent najoko boemi, jang 
telah lama beloem diisi lowongannja. 
Adepoen jg diangkat mendjadi regent 
u8joko gedong tengen jalah KRMH 
Djojodinirgrat regent kadipaten anom. 

Kemadjoean keradjinan kefjil 

Atas oesahanja economische com- 
missie, maka sekarang iui pemerentab 
memberikan peladjaran kepada toe- 
kang duos atau boekbinder, dipeladjari 
membikin doos oentoek tempat guitar. 
tempat barang perhiasan emas intan 
dab.nja. Jang diterima beladjar baroe 
doea sebagai pertjobaan, jg sekarang 
ternjata socdah loeloes, 

Pembakar goedang tembakau dihoe 
koem 

Pada hari Rebopagi tgl 3 Augt. ini 
landraad di Klaten telah memerikea 
perkara pembakaran goedang temba- 
kau, Sesoedahoja diperiksa dengan.te 
liti, begitoe djoega keterangan dari 
saksi2, maka landraad mendjatoehkan 
vonnis seperti berikoet: 

Hardjosoedarmo jang didakwa mem 
bakar goedang tembakau kepoenjaan 
tabaks onderneming ,Mandjoeng“ pa 
datgl 10/!1 December 1937 dihoskoem 
pendjara 4 th lamanja, sementara Pa- 
iman jang terdakwa membakar goe 
dang tembakau kepoenjaannja tabak 
onderneming ,Trootjoek“ djoega men     nja teroetamaialah kependekan ketera 

Orang mengabarkan, bahwa begroo : 
ting dari PM itoe boleh djadi tidak ' 
akan koerang dari f 50 000 jang ka f 
barnja boesat pokok modal mendapat 5 
dari Kraton, pemerintah Kasoeuanan 4 
dan dari pemerintah Mangkoenegaran, 

    

   
Artilerie dan zoeklicht-comp 

Boeat di daerah Soberakarta ada ka 
bar, bahoea departement van oorlog 
memboetoehkan tambahnja serdadoe - 
Indonesier, boeat bagian artilerie dan 
zoeklicbt compagoie, Jang boleh ma 
soek hanja pemoeda ludonesier jang 
keloearan dari HIS daa sebaginja. 

Kemarin hari Selasa pagi tanggal 9 
Augustus ini  werving - officier 
tel h datang di Solo dan terima pe 
mueda2 jang madjsekan permintaan, 
bertempat di halaman kantornja regent 
B. B. kota Soerakarta, moelai djam $ 
pagi, 

    
    

  

   

      

      
      

    

   

  

    
    

     
   

Mutatie di Inl, Vervolgscholen. 
   
   

    

   R. Soebardjo Hardjowarsito mantri 
goeroe vervolgechool di Ponggok (Kla 
ten) dipindah ke varvolgscbool no. 12 
dalam kota Solo, R. Soedarno Sastro 
dimoerti mantri goeroe di kota Solo 
no, 12 terseboet diatas dipindah ke 
Ponggok (Klaten), R Samsir Wirjo 
atmoujo goeroe bantoe di Kalibawang 
(Wates) dipindah ke Ketandan Kla 
ten, R. Sambito Martosiswojo goeroe 
bantoe di kota Klaten no, 2 dipindah 
ke Bajat (Klaten). 

    
      

   

    

    

        
      

           
     
      

      

         
         

       

  

       

    

  

    

    

Dr. R,M. Soeratman Erwin. 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa dalami boelan Augustus ini 
dr. R.M. Soeratman frwio akan pin 
dah dari Solo ke Bandoeng, dan disa 
na akan bekerdja dalam gemeente 
dienst, 4 

Baik kalangan politiek maoepoen 
sport akan kehilangan djago jg kokoh " 
dengan perginja toean dokter itoe da 
ri Solo, karena toean itoe selainnja 
mendjadi voorzitter dari Parindra ba 
gian politiek, poen djoega mendjadi 
plaatsvervangend voorzitter dari hoofd 
bestuur P. S.S, I. 

Pasar Malam jang sangat besar 
Sekali 

Akan adanja pasar malam di Solo 
telah ditetapkan, jalah dari tanggal 9 
sampai 22 Maart 1939, bertempat di 
aloon sloon Lor. Lapang jang begitoe 
besar akan dipakai semoea boeat PM 
jang oentoek menghormati dan mem 
peringati berdirinja Keradjaan Soera- 
karta telah 200 tahoen, 

      

     

  

   

       
           

     
     
     

     
     
      
     

  

     
   

        
       

       

        

    

     

  

      

    
     

    

       
      

     
        

  

      

         

   
   
   
   
   

    

    

  

     

     

   
   

        

   

  

    

   

    

   

  

   

   

  

   

    
   
   

  

   
   

   

  

    

  

    

     
   
   

Keoentoengan jang akan diterima 
PM itoe akan diperoentoekkan boeat 

  

memperbaiki keadaaunja kota dan 
desa diseloeroeh gewest Soerakarta, 4 
baik Kesoenanan maoepoen Mangkoe- 3 
nagaran. 

Berseiang beberapa hari ini voorz : 
BKPH Hadiwidjojs baroe sadja datang “ 1 
dari Bastawi dan Bandueng, dengan ) 
membawa boeah jang sangat bagoes, 1 
jalah kesanggoepan dari wakil peme- 
cintah gouvernement dari beberapa 
departementen dan djoega dari Euro- 
peesche groot bediijven. # 

Confereatie B.B. di Kaboepaten, 
Pada hari Djoemahat pagi tanggal 

5 Augustus ini di pendopo Kaboepa 
ten Bujolali telah diadakan coufsrentie 
BB jang dibawah .pimpinannja regent 
K. RT. Sseronagoro dimana semoea 
wedono dan assistent wedono diseloe 
roeh regentschap sama berhadlir, djne 
ga assistent resident di klaten dr. J. R. 
Lette ada, 

. Dalam conferentie itoe jang perloe 
jalah membitjarakan tentang masoek 
aja ocang padjik dan oeroesan politis, 

Doenia prijaji B.B. Kasoenanan 

Tidak lama lagi dikalangan BB Ka 
soenanan akan ada lowongan wedono 
2 tempat, jaitoe boeat di Djatinom di 
(Klaten) karena toean wedovo RM Ng 
Koesoemodirdjo akan masoek menaja- 
di student di bestuursacademie di Be 
tawi dan Tang€u (Sragen) karena toean 
wedono R,M.Ng. Soemoscegondo akan 
diangkat mendjadi onder-regent dalam 
Kraton dan berkawin dengan poetrinja 
Sri Soenan. 

  

   
            

     
       
              

        

  

            

        
   Doea lowongan itoe boleh djadi a- 

kao diisi 1 dari ass-wedono kelosaran 
Mosviba dan lainnja jg ongediplomeerd 
sebagaimana pengharapannja vakbond 
dari prijaji BB itoe. 

    

  

     
       
               

   

  

Mutatie Onderwyzers Ini 
#chool           

    
   Dengan besluitnja departement van 

onderwy3, maka moelai cursus baroe 
ini di Solo banjak mutatie antara on 
derwyzsrs dari Inl. scholen, jaitoe : 

R. Sarbani Djojopranoto mantri ' 
goeroe di kota Djokja (no. 6) dipind 
mendjadi mg. di kota Solo (no. 10 
R Kartodiredjo mg, di Solo (no 
dipinda ka Goenoengkidoel (Djok 
R. Soepardi ondewyzer di Modjn 
da ke Svlo (no 3) R Soemadijn Pp 
Wirosoetjipto goeroe-bantoe di Keh 

        
             
     
        

      
                   

     

  

           
     

        

      

  

        dapat gandjaran 4 tahoen pendjara, 

    

kramat dipinda ke Karanganjar. ( 

    



1 ar. Lie £ 
|Idari Solo ke Blitar, jang disana diang 

0 Mr, Sie Djie Pik 
“Ioi "hari Rebo tanggal 10 Aug. 

lini particuliere advocaat & procureur 
Oen Hok berangkat 

kat mendjadi awbtenaar ter beschik 
king pada president landraad di Blitar. 

  

skar ing soal oemoer toea 
gan. Si Aom bilang, biar ti 

f 'berhoeboung dengan perginja toean 

djadi roev | 2 

Orang mengabarkan kepada kita, 

(Lie itoe, pekerdjaannja di Solo akan 
diganti oleh mr. Sie Djie Pik dari 
Malang, jang djoega akan boeka kan 
tor sebagai advocaat & procureur di ng Bedjat masih sanggoep 

toelang. an 1 
Dat is juist, memang toea 

nja. Tapi liat dong doeloe te 
Biar diadoe sama si Pioen, t 

| biar sampai kiamat bang Bedjat ngg: 
maoe njerab, : Scan EN 

Tapi, adoe apa? Bergselat, worste 
leu ? B ksen? Boleh. Tapi . . . minta 
jang djadi reffree empok sendiri, - 

Brani ? Ba 5 
Es, oeroesan toea menoeroet peman 

“dangan si Pioen terboekti dari soerat 

Soto, 

dan RA Prodjosoem.srno masing? iste 
Irinja onder regent di Bojolali dan we 
dono di Banjoedono, maka pada bari 
Djoem'at pagi tgt. 5 Augt. ini hamoir 

Isemoea kaoem poetri istrivja p'ijaji 
BB diseloeroeh regentschap  Bujotali 
sama datarg berkuempoel “diroewmab 
oja RT. Sastrowadono di 

Mendirikan Tjabang IPPB. 
Atas oesabanja RA. Sastrowadono 

Bojolali, 
boeat mambitjarakan dan lalwe mendi 

Kinderauhade 4000 anak2. Land 
bouwtentoonstelling. — Biremeucarso. 

Lampionoptoeht. Volksoptocht. Voet- 

balwedstrij 1. Openlueht bioscoop. Srim 
pi dan tjantrikdans, Ogel. Kinderfeest. 
Ramengevecht, naa 

Lain dari itoe diadakan djosga pa 
sar malam. NS 

Comite dan rantjavgan pesta terse 
boet diatas, masih bisa dirobah. Lebib 

djaoeh setelah pasti akan dimoeat da 

lam programmaaja, . 

ta SEDAN AKI 

Perhosboengan Parindra dengaa 
Roepelin : 

Dibitjarakar dalam 

rapatanggota Roepe 

Antara” mendapat kabar dari Pe- 
Na Rospe Pi n di So:rabaja, 

bahwa dalam rapat anggota dari Roe 

pelia jang diaiakan pada tanggal 7 

Auyustus '38 beri empat dikantor Roe 
aroe No. 116 Soerabaja pelin Kp. Baroe.N». telah 

aan 
ti sik i 

he 

Sokongan. ,Indonesia Moeda" 

Boeatoetoesan ke Kong 
res Pemoeda Sedoenia. 

Antara“ mendapat kabar, bahwa 

Pedoman Besar Indonesia Moeda ba 

roe beberapa bari jl dapat mengirim 
kan oeang sokongannja kenegeri Be 
landa, oentoek oetoesan oetoesan Roe 
pi ke Kongres Pemoeda Sedoenia, 
oleh karena mensenggoe sokongan 
dari tjabang2 I.M, djoemlah oeang so 
kongan ada f 36 — jang f 15.— diki 
rimkan pada tgl. 23 Juli 1933 dan 
jang f 21,— pada tgl. 4 Aug. jbl ini. 

i 53 2G Tan MEN ae satin 

Perkara regentsehapssecretaris 
ditoenda 

sampai 17 Augustus 

Aneta dari Pamekasan mewartakan, 
bahwa perkaranja regentecbapssecreta 
ris dioendoerkan sesoedah dalam land 
raad soedah didengar keterangan dari 
23 orang saksi saksi. Atas permintaan 

tadio-Rubriek 

Rig. 

Pa ga may memang memang 

BA Ime map ema, mem 

mann Gi an Mato mens Mostenn Genap Gama 
Cc. 

(MNAN 

  

Gambar ini seharoesnja termasoek 
Radio Rubriek dalam pagina 2. 

Djadi haraplah lihat gambar ini 
pembelanja, maka penoendaan tadi apabila membatja R.R. itoe. . Pibapah ini: dan dihadiri oleh 50 avggota, 

  

|. pat, biasa langkah seriboe. Dus, bisa 

|. Kalsu dilihat teradjangoja si Aom 
| dalam haloja “Kemplang Palembang”, 
setengahnja “ngelonin“ Bang Bedjat, 
tetapi membawa tjara “ngepelin dida 
lam saroeng“. Ah soenggoeh tjerdik 

. Aom. : s 

—. Boekan tarik oerat Aom, tjoema si 
Pioen bitjara apa jang bener sadja. 
“Aom toedoeb bahwa Pioen engga me 
“ngerti jang Bang Badjat soedab toea 
bangka. Halini keroean s8 dj ne 'gerti 
bih dari itoe, sehingga ada perwiv 

taan, kalau ada kiriman makan ,,ke- 
ras2“ oempama:, kemiri, koewe 
bidji salak dll, hendaknja kasihlab pada 
serdadoenja, sebab kalau oraog soodah 

| toea seperti Bang Bedjat, apa lagi me| 
“ noeroet keterangan sendiri katanjs 

»gigi“ tinggal 2. tentos tidak koest 
mengoenjak makanau keras keras itoe, 

| paling paling makanan itoe berdansa 
| dalam moeloet atau main petak. Ke 

0. f#joeali kalau koewe apem, koewesari 
— kaja, boeboer merah boeboer poetih. 

“pertjaja tentoe amblas2 sadja, sebab 
zonder papak lagi. Betoel kaga”? - 

' Nah sekarang so'al toea, 
| Toea dan toea Aom, banjak ragam 
lan tjoraknja, dengerin : 

Ada toea tjempedak, rningkin toea 
mingkin wangi. : 

|. Ada toeu padi, mingkin toea ming 
“kin toendoek, kalau gaboeg ja nongcl 
“ke atas. : 

Ada toea tjangkoedoe, 
ea mingkin namboejak. 
Ada toea kelapa, mingkin foea 

mingkin beminjak, 

| Ada toea daoen limoes, mingkin 
toea mwingkin pada kakoe. 
| Ada toea pet€, mingkin toea mingkin 
“ngambreng bacenja, 

Ada toea oedang, mingkin toea ming 
kin tambah bongkok. 

. Sekarang Pioen maoe tanja sama 
Aom, soeroepoja Bang Bedjat ini ter 
golong toea jang mana? Djangan ma 
loe maloe koetjing boleh djawab. 

Kalau Aom. dipandang dengan ka 
tjawata djaoeh, tentoe pilih toea ds 

| 0en limoes. Djangau moengkir Aom, 
mingkin toea ,tambah heuras“. Ja 
of ja? 

5 Si djoerig roepanja toea tjangkoe 

| Si Pioen mah, dengan sendirinja | 
toea padi, mingkin tosa mingkin toen 

“ @oek dan ts'loek pada Allah Masa 
Es3. Moefakat Bang Bedjat? 

Ea Sersan bangpak, 
Si Pioen. 

—. Wel, wel,that's right. Kalau maoe 
. taoe sifat baag Bedjat jaitoe een kom 
 binesi van toeca-tjempedak plus toea 
oedang. 

Bongkok tapi wangi. Toeanja bang 
 Bedjat boekan toea daoen limoes, mu 
kin toea makin heuras, tapi toeanja 
bang Bodjiat, jaitoe tosa-batok Getraind 

. saben hari, djadi keras. Poen .. . tje 

djadi bokser voetballer tegelije, 

Tapi. djangan soeroe ngalawan eneng 
. Creoline of miss Nekat. Bekam ban 

| dingan, tjoeman, nggak moendoer, 8 
| fat sifat ples brondong alias Flash 
Gordon djoega ada sama bang Bedjat, 

| slthans . .. ramboetnja doang, 

BANG BEDJAT | 
  

Ke makamnja Mangkoenagoro I. 

. Berhoeboeng dengan akan .adanja 
keramaian oentoek memperingati telah 

. 100 tahoen adanja vaandel dari Legioen 
Mangkoenegaran, maka pada hari 

is tg 4 Augustus ini beberapa 
fcieren dari Legioen itoe telah ziarah 

mengoendjoengi koeboer.annja 
Mangkoenagoro jang ke satoe, 

sa diseboet ,Sambernjawa" 

rikan "jabang dari perhim 

miogkin| 

di soos Balai Pertemoeaa telah diadu 
kan lezing ilmoe kebatinan (geeste!ij«) 
oleb TR Sastrowirio, gep leelaar H:K 
dari Bandoeng, Adapoen jg dibitjara 
kan jaitoe dari hal bagdja, hidoep 
koemboeh dan tahoe. Rapat dimoelai 

'hir waktoe jg tidak terpisah dan wak 
|toe jg terpisah dan bewust zija, 

poeaan ,Is- 
tri Pangreh Prodjo Bond”. 

» E' YA 
“' Stationschef Solo—Djebres 
Dengan besluitoja pembesar SS maka 

tocan R Samoed stationechef dari Sol: 
Djebres dipinda ke station Buttenzorg 
B-hhoeboeng dengan itoe tadi malaw 
di station tsb, diatas tslah di:idakan 
malam pertemoean sebagai pamitan ke 
pada semsea penggawe di statiol1 itoe. 
Comite peraja'an jang dibawah pim 
pinannja toeaa R Djojoatmodjo .telab 
d pat menyasoer seperloenja hin gga 
memneaskan, 

' Vergadering Mardi- Boedojo. 

Pada malam Djoemahat ini ,,Mardi 
Boedojo“ jalah perhimpoenan jang ber 
maksoed memadjoekan seni-Djawa te 
lah mengadakan leden-vergadering, 
bertempat diroemahnja RL Mlojodi 
wong:o di Panoelaran (Solo). 

Djam 9 sore vergadering diboeka 
oleh voorzitter seperti biasa, laloe me 
nerangkan azas-toedjoeanuja perhim 
psenan itoe dengan pandjang lebar, 
jang laloe disamboeng oleh secretaris 
jang menerangkan keadaannja perhim 
psenan pada tahoen jang laloe. Sesoe 
dahnja diadakan lezng lain l:in ma 
ka djam 12,30 malam vergadering di 
toetoep dengan selamat. 

Moehawmadijih makin bergerak. 

diambil poetoesan p oetoesan sebagai 
berikoet : ay 

“1. Menjesal sekali at18 sikan Par: 

san roemah tangga Rveydelin deng 2 

sampai tanggal 17 Augustus jang akan 

indra jang telah men,iampoer Oeroe 

datang hari Rebo 

tam 59 — 

Anggota Vakcentrale PVPN 
bertamoah.   mengeloearkan Bestuur dan pegawai 

pegawai Rcepelin dengan tidak dike 
tahoei dan dimvefakati lebih dahoeloe 
okh anggota anggota Roepelin, 

2, Bestuur dan pegawai pegawai te 
lah diangkat oleh Parindra tak dapat 
disetsedjoei oleh anggota R :epelin ka 
rena pengangkatan itoe bertentangan 
dengan pasal 6 ajat1 dan 2 dari Statu 
ten Roepelin, jang mengatakan bahwa 
pengangkatan dan pemberhentian 
Bestuur adalah semata mata hak rapat 
anggota. 

3. Bahwa meraka diangkat oleh Pz 
riodra itoe koerang faham tentang pe 
ladjarau sehingga menjebabkan reng 
gangnja perhoeboengan antara anggo 
ta dengan Roepelin, 

4. Bahwa keadaan ini bisa menim 
boelkan kereegiav jang haroe ditang 
goeng oleh anggota anggota sebagai 
terseboet dalam pasal 5 dari Statuten. 

5. Roepelin sebagai perkoempoelan 
economie, haroes berdiri sendiri dan 
tidak maoe bersandar pada perkoem 
poelan politiek apa poen djoega. 

5, Menetapkan Bestuur jang telah 
diangkat oleh Rapat Tahoenan 1937   Mendirikan sekolah adalah salah 

satoe dari oesaha perhivapoenan Moe 
hammadijah jang dipentingkan. Baroe 
baroe im di dekataja pasangrahan 
Pengging (Bo»jclali) telah dapat didi 
rikan satoe volkscnool oleh perhim 
poenan Moehammadijah tjabang Kar 
tasoera, jang leerplan dari peratoeran 
nja seperti volkschool  kepoenjaan 
negri. 

Oestoek pemboekaan sekolah itoe 
telah diadakan openbare vergaderirg 
jang dikoendjoengi koera:ng lebih 500 
orang, dengan diadakan 'beberapa pi 
dato tentang igama Islam dan onder 
wijs, diantaranja oleh tovan2 Siswo 
soebroto, Tjitrosoediro dari beberapa 
wakil perhimpoenan jang dioendang, 

AE na ah 
Pee Pel 5 

men KAA 
-.4 - 1 Lan -— 4 

4 

BERITA DARI GAROET “ 
Lezing keadilan 

j Gg — Sa 5 i 
4 — 2 

Pada malam Djoem'at tg 4 Augt 

djam 830 dan jg hadlir ada 25 orang 
Diautara hadlirin jang mengadjoe 

kan oesoel : 
T. Saleh, dari hal , Tahoes. 
T. Notodihardjo, dari hal ,batasnja 

stahoe", 
T R,. Awantadibrata, dari hal .tahoe“ 

kembali mendjadi tidak tahoe dan se 
balikoja, 

T, Danakoesoema, dari hal meno 
long rob dan bewust zija. 

T Radjoelin, dari hai batin dau la 

Pertanjaan pertanjaan mana didja 
wab dengan memoeaskan, 

J ubileumfeesi 

Tadi melam telah dibentoek ba 
dan comite goena merajakan 40 tahoen 
dari Sri Baginda Maha Radja Poeteri 
Wilbelmina, nanti pada tg. 6 sampai 
8 September. Doedoek dalam Hoofd- 
comite P.T, Regent, P.T, Ass. Resi- 
dent Dr. De Stoppelaar, T. Adspirant 
Controleur, T. Van Luyk, Adm. AVB. 

Doedoek dalam comite T, T, Patih, 
Secretaris, Wedana Wedana Assistent 
Wedana, Schoolopzieners, Helb, Dr. 
Rbemrev, Ir. Vao Laoh dan Radjoelin 
, Adm. V.P.L. 

“ Rantjangan pesta: Sembabjang di 
masdjid besar boeat kaoem Moeslimin   di Goenoeng Ngadeg, didekatnja 

. senabahjangan kaoem Tiong Hoa, 

“Isaja melihat betapa berpoetar poetar 

dan ditambah dengan. tosan Abdoel 
Hamid sebagai vice-voorzitter, 

7. Memberi koeasa pada toean Ab 
doel Hamid oentoek mengoeroes sega 
la sesoeatoe bagi keperloean Roepelin, 
selama toean Nadjamoedin masih da 
lam verlof. 

6. Memberi tahoekan kepoetoesan2 
ini pida Alviseur Volkseredietwezen 
dan Cooperatie serta menjiarkannja 
dalam pers, 

— Oo — 

Mahagceroe pada Sekolah Insinjoer 

Dengan Beslit Goebernemen telah 
ditjatat, bahwa toean prof. ir, RL A, 
Scboemaker terhitoeng moelai 1 Aug 
1938 boeat sementara waktoe dipeker 
djakan selakoe dienstdoend hoogleeraar 
pada Sekolah Insinjoer Tinggi di 
Bandoeng. 

AG 5 

Kalau berselisiban dengan ajah 

Seorang bernama Salim, beroesia 
18 tahoen, berdiam didesa Baitoeporo 
timoer, district Kedoengdoeng | Ma- 
doera) jang berselisihan dengan ajahan 
danja telah mengambil kepoetoesan 
memboenoeh diri dengan gintoeng. 

Satoe satoenja orang jang tahoe akan 
drama jang menjedihkan ini ialah se 
orang anak perempoean ber'oemoer 9 
tahoen bernama Normanten jang mem 
beri keterangan sebagai berikoet : 

Saja, waktoe itoe, doedoek ditrap 
roemah, dan melihat S terseboet me 
ugambil daoen pisang boeat makan 
sapi, Tidak lama antaranja saja meli 
bat bahwa ia memwboeat tali dari pada 
koelit pohon waroe. Dengan tali ini 
ia memandjat pohon tinggi. Dan ti 
dak lama antaranja, saja melihat bah 
wa ia melompat dari pohon' itoe, dan 
'bergantoengan pada tali itoe. 

Ketika saja mendekat, dan ketika 

boeah mata S itoe maka tahoelah sa 
ja akan sebab sebabnja. - 

Saja laloe berteriak teriak minta 
tolong, dan jang datang pertama sekali 
ialah ajah si 8 itoe. 

Aaak moeda itoe, segera dilepaskan 
dari tali jang mendjerat lehernja, tetapi 
ia soedah mati. 

Si ajah menerangkan, bahwa pagi 
itoe ja marahi anaknja dengan .amat 
sangat, karena malasnja, bahkan anak 
nja ia oesir dari roemah, Ia sangat 
keras kepala, toelis pembantoe kita, 
dan iapoen bisa raengambil kesimpoe 
lan bahwa akibat kemoerkaannja itoe 
imenjebabkan perboeatan si anak jang | 
nekat itoe, 

jalah broebure 
jg doeloe menimboelk 

Daism setahoen be 
tambah 

ta. 

Avt 
pada 1 Ja, 
den leden t 
dengan djoem. 
sedang djoemlah 
“38 mendjadi 29.06 
lam waktoe 7 boelan 
PVPN soedah naik den, 
atau 29 pOt, Sekarang £ 
mendjadi Jid dari P'VPN v 
Landbouwopzientersi don : 
PTTR, jaitoe vakbo nd dari ka? 
dahan dari Post, ' Felefoow, dan 
graaflienst, masing ' masing 
ojai anggota 200 ds im 5AN oran 

5 4 

djoemlah leden PN 
35.000 orang atau c 
iknja djoemlah le den 
atau kira kira 57 p/2t, 

"PN ada kira . 

— 0 — 

Burgemeester Tjirebon dibenoem 
di gor. 

pada tgi 27 Aug. ini toean m 
Kuntze, 
belakangan 
di Tjirebon, akan dibenoem 
burgemeester di Bogor, (Ane ta). 

3 # 

Kembali Soal Penangkapan 
: t. Boestami 

Dari pembantoe M: 

Jang mendjadikan 
sebab sebabnja 

Perkabaran tentan 
atas dirinja t. Boesta 
takan dalam soerat-k 
Cjoega sesoedah toean itoe dimerdeka 
kan lagi. Sekarang ini dapat ketera ngan, jang mendjadikan sebab2oja toean itoe ditangkap cl h politie 
di Solo bagian PID Nae 

seperti berikoet: gan pendek 

& penangkapan 
mi soedah diwar 
abar ini, begitoe 

Beloem lama ini politie bagian PID 
telah melakoekan penggeledahan diroe 
mahnja t. Abdulwahab di Toeban. Dari 
pada barang-b3rang jang diperiksa 
oleh politis ada terdapat 2 boekoe 
lang dapat menimboelkan pendoegaan 
jang tidak begitoe baik bagi politie. 

Satoe dari 2 boekne itoa isi toeroe 
uan djangkep dari Kalzan-broehure, 

jang isi communisme, 
5 an tjoeriga bagi 

pihak pemerentah, Ka isi HA 
,maksoednja memang diangg?p berba 
baja. Atas pertanjaannja politie, maka 
t Abdulwahab sb diatas menerangkan 
babwa boekoe isi toeroenan » Kalzan 
brocbure“ itoe ia terima dari t Boes 
tami di Solo, 

Oleh karena itoe, maka PID laloe 
mentjari dimana sekarang t Bbestami 
itoe bertinggal, Doeloe di Svlo men 
djadi voorztter dari KRI dan laloe 
tinggal di Semarang, bekerdja dalam 
Ten »Sinar Selatan“ sebagi correc 
or, 

12,500 anggo 

Sera mendapat kabar, babwa 
xuari "38 djoemlah vakbond 
"VPN ada doesbelas bosah, 

tah leden 22,500 orang, 
ioi pada 1 Augustus 

Grang, djadi dida 
djoemlah leden 
“ga 5,500 orang 

“sedah minta 
ar bond dari 

» yakbond 
ren 

Tele 
mempos 

g. Dja 
di : p Sa: satoekan pada ultimo "38 dapat div Kira 

lalam setahoen na 
12,500 orang 

Dengan opisil dikabarkan, bahwa : r CEE 
jaag pada waktoe waktoe 
Ini mendjadi burgemeester 

mendjadi 

Dalam peperiksaan di hoofibureau 
van politie di Solo, toean Boestami 
menerangkan, bahwa ia tidak mera 
sa mengirimi toeroenan brochure jang 
mendjadi larangannja pemerentab itoe 
kepada toean Abdulwahab di Toeban. 
Oleh karena boleh djadi dianggap be 
loem ada alasan jang tjoekoep, maka 
sekarang ini toean Boestami dimerde 
kakan lagi, dengan mendapat perintah 
dari PID, bahwa perkara itoe masih 
akan mendjadi oeroesan parket. Djadi 
boleh dikata ,ditahan diloear", 

Disini perloe diterangkan, bahwa 
toean B»estami itoe boekan anggota 
dari PNI. 

Yr 

t 
9 — ' 3 

KP akh AN ai 

Hasil pemilihan Gemeente di 
Bandoeng. 

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan, 
bahwa pemilihan Gemeenteraad Ban 

doeng telah berhasil sebagai berikoet : 

TI orang dari IEV, 2 orang VC seo 
“-« dari Demokrat dan seorang lagi 

ran, “2. djadi semoeanja ada 14 

dari Cb»., pada itoe koersi jang 
koersi. Dalas. & didoedoeki, karena 
kelima belas tidan lebih dari sete 
tak ada partai jang . koersi jang 
ngah kiesguoti8at, hingga .. 3 oleh 
kelima belas akav didoedoer, 2 
orang jang dibenoem oleh goebernoe.. 

— DH — 

Opsir barisan dihoekoem satoe boelan 

  
— 

karena pengadoean 
palsoe. 

Dari Pamekasan Aneta mewartakan, 
bahwa PA Apa Pamekasan telah 
mendjato@bhkan hoekoeman satoe boe 
lan atas diri orang opsir barisan de 
ngan pertjobaan satoe tahoen, hoekoe 
man ini berhoeboeng denga penga 
doean jang palsoe olehnja. 

"1 

- . Markas . : La 

Politie-reurganisatie, 

Agakramai di Soeka 
boemi 

Diwartakan. bahwa didalam sekola 
han ipolisi di Soekaboemi kini agak 
ramal sekali. sebagaimana bal ini be 
Lbem pernah terdjadi didalam toedjoeh 
tahoen jang laloe, 

Kedjadian ini adalah sebagai soeatoe 
akibat permoelaan peladjaran jg dila 
koekan dengan tjepat sekali oentsek, 
hoofdagent2 dan inspecteurs van poli 
tle, agar soepaja corps Algemeene Poli 
tie itoe dengan selekas lekas bisa di 
tambah, 

Sebifting dari djoemlah besar jang 
terdiri atas sollicitanten oentoek pela 
djaran inspecteur van politis dengan 
praktis soedah selesai dibitjarakan dan 
kini diantara sollicitanten itoe telah 
dipilih oentoek commissaris van poli- 
tie. 

Penambahan eorps ini dilakoekan 
dengan perlahan lahan sekali, tetapi 
terlebih dahoeloe corps terseboet akan 
terdiri atas perloeasan djoemlah hoofd 
ageni2, oleh karena orang orang jang 
beladjar oentoek inspecteurs van po 
litie itoe haroes 2 th lamanja melakoe 
kan djabatannja dengan praktijknja.   Sa gg ma 

2 

  

kola. Harga tida     euy an 

Diantara tocan2 ada banjak sekali terdapat 
memakai katja mata, boekan oekoeran boeat oe- 
moernja lagi (temponja soedah keliwat). 

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat 
14 B —BATAVIA-C. tel. 1949 WI., sanggoep mem- 
beri advies serta membenarkan goena keperloean 
toean poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No.I, boeat 
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se- 

mahal. Terima recept Dokter mata 

   



Dsiom koepi dari 90 sen dan f. 1.50. Pada roemah obat dan toko". 
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V.O.R.O. 
Studio Kramat 96 2 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 

Kemis il Aug. 

7.— pagi Lagoe Djawa 
7.30  ,  Lagoe Krontjong 
8— , Lagoe Tionghoa 

Berbenti 
Lagoe Arab 
Lagoe Melajoe 

- Lagoe Soenda, 
Lagoe Hawaiian Poerba 
ala 

Berhenti 
Lagoe Djawa 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel Ba 
Lagoe Soenda 
Pembatjaan sk. 
Opera Melajoe dari pi 
riog hitam 
Lagoe tidak memakai 
njanjian 
Pembatjaan @oer'an de 
ngan keterangannja oleh 
njonja Amzar Rais 
Njanjian dari Omi Kal 
soum - 
Gamboes orkest , Rindoe 
Malam“, dibawah pim 
pinannja toean H. Ab- 
dulrachman 
Berhenti 

5 
siang 

Djoem'at 12 Aug. 

pagi Soerat2 dari piring hitam 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Ambon 
Berhenti 
Lagos Soenda 
Lagoe Hawaiian oleh 
Andy Isna 
Lagoe Melajue Seberang 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboei 
Berhenti 
Lagoe Gamboes 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Pembatjaan sk 
Goena anak2 dari OCR, 
oleh Oom #oet 
Pembatjaan Kitab Indjil 
oleh OCRO. , 
Pembitjara : t. J.J. Aijah 
tentang: koetoek dan 
berkat, (Jermija 17: 5-14) 
Lagoe Geredja 
Krontjong orkest ,Lief 
Souvenir“ dipimpin oleh 
toean Soewardi 
Berhenti 

6,30 ” 

7.— malam 

7.20 ” 

PENJIARAN NIROMTIMOER 
Djaws Barat 

'Bandoeng II 103: Batavia II 
PLP 27, PMH 45, PMN, 28 

Kemis Il Aug 

Kamermuziek Djawa oleh 
toean R, Kodrat dan 
Kwartetnja 
Adzan dan sesoedahnja 
itoe dilakoekan pemba 
tjaan @oer'an 

645 Lagoe Arab modern 
7,— malam Lagoe Soenda 
TA: 4 Perkabaran 
BS Pembatjaan tentang Aga 

| ma Islam oleh toean 
Mohhammad Ali 
Beberapa ehasidahs 
Orkest Gamb. Kromong 
»Ngo Hong Lauw" 
Toetoep 
PMN. 29 M 
Orkest Melajoe , Batang 
Hari", dipimpin oleh 
toean Augus Oedin 

. Toetoep - 

5,— sore. 

6,30 ” 

8,30 
8,45 

11,30 

” 

»” 

11,— malam 

2 ea 

Djoem'at 12 Aug. 

b— sore Ketjapi soli oleh toean 
Soelaiman 

6 Gambang Kromong 
6,45 ,  Lagoe Gawboes 
7.10 malam Cursus-tari Djawa, ter 

: “pimpin oleh tosav R, 
Soehardjo Sastrosoewinjo 
Perkabaran 
Orkest Melajoe Sinar 
Sumatra“, terpimpin oleb 
t. Moeh. Noerdin 
PAB., pendjawaban atas 
rapport2 : 
Melandjoetkan — Orkest 
Melaj | 

6,— ” 

11,30 

Up ta 

6.— 
6,30 

7,15 

7,45 
8,— 

8.30 
Oa 
9.30 
10,— 

1,— 

5,30 
6,— 
6,30 

7,25 
7,40 

8— 

2.— 14 

ag 

7,45 
H-5 
8,15 

wa 

12.— 

L— 

6.45 

8,45 
Ga 

1. — 

5.30 
5,45 

6, -— 

6.20 
6,50 
T.— 

7,80 
T,45 

9. — 

12,— 

Bm 

| Ora 
H.— 
11,30   
10.—- 

Kita : 

» : 

2 

Lagoe Ambon dan lagoe 

lagoe Hawaiian oleh ,Ha 
waiian-Boys' 
Toetoep 
PMN 29 

Ii1L— malam Lagoe Ambon dan lagoe 
Hawaiian 
Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L 

: Kemis il Aug. 

“Kh 5,— sore 

” 

» 

” 

»” 

Djo 

12.— siang Mendengar 

5.— sore 

” 

»” 

» 

3 

” 

8.309 malam Hawsiian 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

x 

Djam bagi anak2 oleh 
Tante Soep 
Lagoe Djawa 
Berhenti 

7.— malam Berita sk (Soenda) 
Mengadji @oer'an oleh 
R. Hoesen (Gan Mamad 
Lagoe Gamboes 
Pidato tentang Agama 
Islam oleh t H. Hasan 
(Kd Partadiredja) 
Lagoe Soenda 
Lagoe krontjong 
Lagoe Djawa 
Toetoep 

em'at12 Aug. 

Choetbah 
dan Sembahjang Djoem 
'at dari Mesdjid Besar 
Berhenti 
Lagoe Djawa 
Lagoe Hawaiian . 
Lagoe Soenda 
Berhenti 

7.— malam Berita sk. (Indonesiaj 
Lagoe Melajoe 
Pemandangan 
geri 
Berita Pengoeroes 

orkest oleh 
»Ha 

losar-ng 

Perhimpoenan 
waiian Mixers" 
-Toetoep 

S. R.I. 
Golflengte 86,96 

Kemisll Aug. 

10,— pagi 

ohor 
5.30 sore 

7.30 malam 

Djo 

12,— siang 

5.— sore 

6.30”, 

7,— malam 

” 

Kienengan dari Keraton 
Sri Baginda Mijos Sini- 
waka 5 
Toetoep 
Plaat2 lagos Arab 
Samboengan dengan Mes 
djid Besar 
Cbabarchabar dalam bah 
Belanda Z 
Piaat plaat lagoa Arab 
Berita pers 
Pembatjaan Al @oer'an 
oleh Njai Hadji Sjakdijah 
dan Siti Soemarkis 
Laras Madijo soemba- 
ngan perhimpoenan 
»Soendariraras 
Toetoep 

emat12 Aug, 

Samboengan dengan mes 
djid Besar (di relay SRV) 
Toetoep 
Hawaiian Orkest soko 
ngan ,The Rytm Boys“ 

. Plaat plaat lagoe Mesir 
Chabarehabar dalam 
bah, Belanda 
Cursus pedalangan soko 
ngan perhimpoenan ,,Pa 
dasoeka“ dipimpin oleh 
t. Rm, Ng. Doetadilaga 
-Plaat2 lagoe Tionghoa 
Samboengan dengan 
»Societeit Chuan Min 
Kung Hui" 
Toetoep 

PROGRAMMA S.R.V. 

Zender YDL 2 Golflengte 62 m. 

Kemis1li Aug. 

sore 

» 

” 

” 

» 

” 

» 

” 

” 

Djo 

pagi 

” 

” 

” 

Berita sk bah. Barat 
Lagoe Djawa 
Mengadji @oer'an dan 
Adhan $ 
Lagoe Melajoe 

' Lagoe Arab 
malam Hal Agama Islam, oleh 

Mevr Koesno 
Berita sk bah. Indonesia 
Genderan dan tjlem- 
poengan 
Motjopat oleh Njai De- 
mang Mardoeraras 
Melandjoetkan genderan 
Toetoe» 

emat 12 Aug. 

Genderan dan tjlem 
poengan 
Toetoep 
Lagoe Melajoe 
Cursus masak2 

12,— siang Toetoep 
aa 

baji 

Berita sk. bahasa Barat 
Lagoe Soenda 
Mahabharata oleh t. R. 
M. Soetarto Hardjowa- 
hono 

7,— malam Berita sk. bah Indonesia 
7,15 . Membalas soerai: 
— Klenengan dari Astana 

Kepatihan Soerakarta, ba 
diah dari Padoeka K P 
AA Djojonagoro 
Toetoep 

5,30 sore 
5.45 

| 6,30 
»” 

»” 

” 

12.— 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 81: Soerabaja II 95 
Soerabaja Arebipelz. Zender 68 

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

Kemis, Il Aug, 

6.30 pagi sa p 7 

lo "3 
5.— sore 
5,20 
5,40 
G5 
6,30 

Lagoe Tionghoa 
idem 
Toetoep 
Lagoe Krontjong 
Malay Opera Singapoera 

.Lagoe Arab 
Lagoe Krontjong 

goe dari Hindoestan 
an Urdu 

Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Lagoe Arab 
Pembatjaan @oer'an di 
sertai dengan keterangan 
nja 
Lagoe Arab 
Pembatjaan @oer'an oleh 
anak2 Baradja 
»The Golden Dragon Ha 
waijan Tiklers“ dipimpin 
oleh t. Nie Liong Tjioe 
Njanjian Djawa oleh Sri 
Handjojokoesoemo 
Toetoep 

» 

» 

» 

7.— malam 

7.20 
1.30 

»” 

» 

10,30 

11,30 

Djoem'at,12 Aug. 

6.30 pagi Pembatjasn Ooeran oleh 
t Machmoed Sjaugi. Al- 
Ajoebi 
Meneroeskan pembatjaan 
@oeran 
Toetoep 
Dihoeb. dengan Messigit 
Ampel di Soerabaja 
Toetoep 
Lagoe -Tionghoa 
Gamelan 
Lagoe krontjong 
Toneel Wajang Orang 
Berita sk dan chabar 

. dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 

- Lagoe Tionghoa 
Pembatjaan tentang , Eco 
nomie“ oleh t. Roeslan 
Abdoelgani 
Ketoprak ,Sriwidodo" di 
Soerabaja 
Toetoep 

T,— 

Ab. 
12,— siang 

s 

IG 
5.— sora 
5.30 
6.— 

640, 
7,— malam 

719 5 

7,20 
7,30 

9. — 

I,53 » 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tjm 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- 
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Toetoep 
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» Morgenwijding” 
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Pemboekaan 
» Wij marcheeren" 
Berbagai bagai lagoe 
, Arendsnest" 
Lagoe dan njanjian dari 
Eweden 
Perkabaran 
Pemaand. programma 
Parijs | 
Pem. loear negeri, oleh 
t, JH Ritman, hoofdred, 

' dari 8. kabar ,Bataviaasch 
Nieuwablad" 
Njanjian Paul Robesson 
Lagoe Zigeuner di 

Hongarjja 
Concert 
Berita koers 
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Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
idem 
Toetoep 
Pemboekaan 
Pekerdjaan dari Hector 
Berlioz 
Nanjian anak anak »" 

siang Cinema Orgel 
. Matinee concert 
Perkabaran 
»Kunz en Kaili" 
Potpourri 
Mengoelangi perkabaran 
Toetoep 

Pemboekaan 
» Wals U mes?“ 
»Sterrenregen “ 

Nanjian oentoek anak2 
Lagoe piano 

80re 
»” 

»” 

» 

” 

malam Perkabaran 
Pemand. programma 
Solisten 

Pidato olah toean G. A, 
van Bovene 
Kamermuziek 
Moederlandseh kwartier- 
tje 
Sberlok Holmes Redi- 
vivus 
Concert 
Berita koers 
Lagoe viool 
Lehariana 
Toetosp 

” 
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8,10 
8,45 
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9,30 
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Batavia 1 157,29 m. Batavia II 61. 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka 
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Opera 
Programa Serieus 
»Phohi Relay“ 
Lagoe gramophoon 
Programma Hawaiian di 
cesahakan oleh Aloha 
Players 
BRV Swing Shool 
Dengan Beberapa lagoe 
lagoe 
Toetoep. 
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9,45 »” 

11,— » 
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Lagoe gramophoon 
Perkabaran 
Lagoe gramofoon 
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Setengah djam oentoek 
orang orang jarg sakit 
dan orang orang jang 
soedah toea 
Teetoep 

Adalbert Lutter dengan 
orkestnja 
Van Ivoren Toetsen 
Njanjian anak anak 
Berita berita Pers 

2,30 

5.— sore 

5.45 
6,15 
6,45 

7.— malam 
7,16 
7,40 
Bea 
8,10 
8,15 

8.40 
Ho 
sa 
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Vioolconcert 
Fianoconcert 
Orkest 
»Phohi Relay“ 
Lagoe gramofoon 
Pidato oleh toean Ben 
Huynink 
Opera 
Lagoe anekawarna 
Toetoep. 

Doewet 33.   

. dam 

. 

Radio Service Aether 

Ind, ,Radio Reparatie 
Atelier. 

Toean Sastrowinoto menoelis : 
Jang dipimpin oleh toean Rd. $ 

dikman sendiri tentoe toean toea 
pembatja telah dapat melihat dala 
roeangan advertentie soerat kabar 
Pemandangan jang dimoeat tiap tiap 
hari Senen dan Kemis dan artikelnja 
tentang Radio rubriek jang dimoeat 
tiap2hari Rebo itoe, karena berboekti 

'Idan sepatoetnja pada waktoe ini saja 
boleb katakan bahwa Radio Service 
»Aether“ jg dipimpin oleh t. Soedik 
man, soenggoeh djempol dan coulant 
didalam servicenja karena #waktoe 

Toean R. Soedikman asjikjbekerdja 
dalam Studionja j 

saja poenja radio toestel melodia 
304A soedah sering kali saja kirim 
pada importeurpja oentoek di reparatie 
tetapi beloem djoega memberi kepoea 
san dengan 100 pCt, pada hari Kemis 
it, 4/3'38 saja poenja toestel telah roe 
sak lagi, dan menoeroet peperiksaan 
radio monteur jang lain katanja ada 
keroesakan didalam toestel |inwendige 

.jmankement| tetapi oleh karena saja 
beloem pertjaja sepenoehnja, : ma 
ka dapatlah saja" membatja soeatoe 
advertentienja Radio Service, Aether' 
dalam soerat kabar Pemandangan, 
dan sekoetika itoe djoega saja 
panggil oentoek minta diperiksa 
jang mana dengan segera toean pe- 
mimpin Radio Service terseboet, jaitoe 
toean Soedikman datang ditempat sa 
ja dan periksa dergan sangat teliti, 
terdapatlah kesalahannja didalam 4 
menit saja poenja toestel bisa baik de 
ngan memberi 100pCt keposasan se 
perti sediakala. 

Sekali lagi, pantas dan sepatoetnja 
saja psedji kepada toean tsb dari dia 
poenja kepandaiannja dan tjepat dida 
lam membikin betoel dan periksanja 
dan roeparoepanja toean tsb dalam 
kepandaiannja Radio tidak. terke- 
belakang, karena saja sendiri soe- 
dah mengakosi babwa toean 
terseboet soedah bekerdja lama di 
Philipsradio-ateliers ,djadi pendek ka 
ta tidak waswas lagi dan kita bisa 
memberi kepertjajaan dengan sepenoeh 
penoehnja, dan lagi“saja berseroe ke- 
pada sekalian radio bezitters dikota 
Djakarta, djika ada keroesakan tosan 
poenja radio djangan sampai salah 
adres mentjari jang lain service sebe 
loemnja toean pertjobakan pada adres 
terseboet, Apabila sekarang berhoe 
boeng dengan madjoenja peroesahaan 
nja, toean terseboet telah memboeka 
atelier besar di Perapatan Menteng 
No, 20, 

Harap toean toean pembatja dan ra 
dio bezitters tjatatlah peroesahaan ke 
bangsaan kita terseboet, oentoek me 
ninggikan kebangsaan kita sendiri.   

Senen 60. Telf, WI. 1489. 
SEMARANG. BATAVIA-CENTRUM. 

man Ym rn , 

POMPA AIR 
Dengan gampang bisa di goenakan 
boeat segala keperloean, 

Kita ada sedia Monteur boeat pa- 

sang di alas Soemoer, begitoe 
djoega boeat Soemoer pantex, 

Sedia fjoekoep onderdeelen, 

Prijscourant gratis. 

SHOKAI 
Slompretan 39, 

(Parapatan -Bongkaran), 
SOERABAJA. 

  
    

 



      

“reka itoe orang hoekoewman didalam 

 itoe. sehingga ada djoega jang mati : 

—  boekan main barjaknja, dan katanja 
“18 orang hotkoeman    

      

   
| tang beberapa kelakoean jang kedjam 

“barkan dalam soerat itoe sekali kali 

| demikian terang berbaoe bohong, B- 
nar kata toean Thamrin ia tidak me 

| noetoep pidatonja itoe dimadjsekan- 

|. ga tidak ada sangkoet paoetnja de- 

Pendjara dianggapoja dapat djoega 

— ma sekali tidak ada sebabnja bagi Pe 
— merintah menoeroet andjoeran jang 

. sematjam itoe, jang dikemoekakan de 

  

. menerima kabar sematjam itoe jang 

lia sendiri terpaksa mengakoei, ia ti 

Jo 177 Rebo 10 Augustus 1938 tahoen ke 6 

      

Lembaran ketiga 
sma 

Perkara roemah pendjara 
  

Dibawah ini kami moeat keterangan 
t Mr KLJ BE thoven, wakil Pemeria 
tah cervesau Justitie, ketika membitja 
rakan rentjangan belandja negeri th 
1939, afleeling II. $ 

Keadoan d'dslam roemah 
pendjara. 

Pidato pembitjara jang pertama t. 
Tamrin, banjak mererbitkan bantahan | 
dari p'sak njonja R z ux Scbul'z dau 
t De Vleneuve. Memang soedah se 
mestivja, karena t Thamrin memba- 
tjakan beberapa bagian soerst jang 
dikirimkan orang kepadanja. Didalam 
soerat itoe disadjikan dongengan ten 
tang perboeatan jang kedjamk djam. 

jang tidak moengkin diakal, jaitoe 
tentang pemeliharaan orang hoekoe- 

B.dasar kepada apa jang soedah di 
katakan diatas itoe, mika sebenarnja 
saja pantas memperlakoekan da'waan 
itoe sebagai soerat kaleng (snerat boe 
ta) sadja, jg dengan selekas lekasnja 
haroes diboeang kedalam kerandjang 
'kotor. Tetapi dalam perkara jang se 
penting itoe, saja merasa perloe meme 
riksa sendiri, soepaja djavgan ada se 
dikit djbeapoen, was w-s hati saja lagi, 
karena itoe saja tjari sendiri ketera 
rangan oentoek membsektikan #jerita 
itoe tidak benar adanja. 

Pekerdjaan meweriksa itoe tidak 
soesah, kareua kedoea pendjara itoe 
ada dokteroja sendiri2, Tiap-tiap hari 
dokter itoe memeriksa orang pendjars 
jg sakit, dibocatoja rapport tentang pe 
meriksaan itue, Sekali seminggue dip- 

man didalam pendjara di Tangerang. |riksanja badan orang hoekoewan itue 
Menoeroet kata penoelis soerat itoe 

—roepanja oravg itoe tidak berani 
memperlihatkan moekanpja, karena se 
pandjang kata anggota jg terbormat 
itoe, soerat itoe diberikan kepadavja 
dengan diminta dirabhasiakan— kete 
racgan dalam soerat itoe, didengarpja 
dari moeloet bekas orang hoekoeman 
sendiri dan menoeroet keterangan me 

pendjara tsb, dihantam dan dipoekoel 
dengan sangat kedjamnja, katanja 
waktoe bexerdja disawah dan dikebon 
orang pendjara itoe dianiaja oleh pej 
gawai, pendjaga orang bhoskoeman 

orang jg mati didalam pendjara itoe 

asalnja dari 
Poerwakarta, tjoema 10 sadja ig poe 
lang dari pendjara itoe, Lainnja kata 
nja soedah dikoeboerkan didalam pen 
djara itoe. 

Sesoedah mendengarkan tjeritera ten 

  
itoe, dengan segera saja sela pidato 
tocan Thamrin, kata gsja, didalam 

ndjara itoe pendjagaan selaloe didja 
Pan Gengan keras, sehingga keada 
an jang boeroek seperti jang digam 

tidak moengkin, 
' Keterangan itoe dapat saja beri de 
ngan tidak berwas was, karena hal hai 
jang demikian sekali kali tidak moeng 
kin terdjadi dengan diam-diam, tidak 
ketahoesan kepada orang Inear, tidak 
diperiksa oleh polisi dan Justitie, sedi 
kit djoegapoen tidak ada terdengar 
kepsla pedjabatan dan Pendjara dao 
Direct-ur Departement Justite, 

Saja tidak mengerti apa sebabnja 
orang jang selaloe teliti seperti toeau 
Thamrin pertjaja kepada tjeritora jang 

ngatakan ia jakio, semoea keterangun 
itee berdasar kebenaran, tapi pida pe 

nja soep ja perkara itoe diselidiki o 
leh beberapa orang iang sedikit djoe 

ngan kepala pedjabatan Pendjaira, ka 
rena Orang jang ada sangkoet paoetnja 
dengan kepala pedjabatan itoe, soedab 
tevtoe koerang soeka mengabarkan ke 
salahan kesalahan jang terdapat dalam 
atoeran jang diadakaunja sendiri. 

Ostjapannja jang penghabisan itoe 
lab, javg paling terlulve pada perasa 
an saja. B-toelkah kepala pendjabatan 

menjemboenjikan kesalahan orang ps 
rantaian diboenoeh didalam pendjara 
oleh pegawai jang wedjib mendjaga 
orang boekoeman itos ? Anggapan itoe 
mesti seja bantab deagan sekeras2nja 
dan kepada anggota jang terhormat 
itoe dapat saja beritahoekan lagi, sa 

ngan tjara demikian, 

Segala mereka jg: menjiarkan donge 
ngan tentang pendjara di Tangerang 
soedah lama mengetahoei alamat roe 
mah anggota jang terhormat itoe. Ang 
gota jang terhormat itoe soedah ber! 
tahoen-tahoen lamanja selaloe sadja , 

menjatakan ketidak senangan hati dan 

dak pernah mendengar keterangan jg 
sti dari moeloet mereka jang mema 
ekan hal jang tidak menjenangkan 
tinja itoe,     

semoeapja. Kalau ada kematian, dokter 
itoe harves monoeliskan keterangan ten 
tang sebab2uja erang itoe mati dan 
kalau orang hoekoeman itoe mati se- 
konjong-koujong majatnja itoe haroes 
diperikeanja. 5 

Kalau berar pegawai pendjara itoe 
semoeanja kong kalikong,baik pegawai 
tinggi maoeposn pegawai rendab, oen 
toek merahasiakanp»mJ5oegaoehan se 
mafjam itoe, mika misi ada doktor 
jg tidak bsleh tidak tsatog akan meli: 
hat bekas2 p3mbb3ao9han itoe.Soedab 
saja perintahkan soepaij. tjatatan tsb 
jang ditoelis dalam daftar orang Loe 
koeman jang soslah mati dalim ta 
hoen 1937 dau 1938 diberikau kepada 
saja, kemoclian kedoea oraag dokier 
itoe saja tanjai sendiri, Masilajaialab 
kedosea orang dbkter itoe dengan te 
gas menerangkan, hal hal sematjam 
itoe sama sekali tilak moengkin ter 
djadi, 

Djoemlah orang hoekoeman jang 
mati tidak baajak, malahan banjak 
koerangoja dari orang jang mati da 
lam masjarakat diloear pendjara itoe. 
Meno»eroet pemeriksaan tidak seorang 
dj:ega jang mati karena loeka atau 
karena disiksa, bahkan kedoea dokter 
itoe dupat poela menerangkan, me 
noercet ingatannja djirang benar 
orang hoekoemau didalam pendjara 
itoe mendapat loeka2 enteng, jang 
matauja biroe atsu badanaja ada ber 
bekas merah2, kalau ada djoega ke 
banjakanuja karena mendapat Retj- 
lakaan waktoe bekerdji, kadang2 
karena perkelahian dengan sesama 
orang hoekoeman, sekali-kali djoega 
karena ditempeleng oleh salah seorang 
pegawai peudjiga orang hoekoemau 
itoe. Pegawai jing memo-rkuel itoe 
s-laloe keaz boekoem. Birangkali 
sampai sekian sidji sselah :j sekoep 

Saja ingin menasebatkan kepada t. 
Thamrin : kalau ada ligi orang dsting 
kepada toean membawa tjeritera jang 
sematjam itoe djoega, katakan kepaia 
si pembawa kabar itoe, orang hvekoe 
man tidak dibiarkan diperlukoekan se 
soeka hati sadja didalam pendjara dau 
oendang oendang berlakoe djvega ke 
pada keadaan didalam psndjara, ke 
djahatan didalam pendjar adan kedjaba 
tan diloear pendjira, sama, diperbati 
kan olch polisi dan justitie djadi siap: 
siapa sadja jang mendapat kabar teu 
tang bal roepa itoe baiklah meraheri 
tah sekan bal itoes dengan selekas2nja 
kepada jusiitie atau kepada polisi, 

Hal jaag kedoea jauy disiuggoeng 
oleh t. Tnamrin ialab tentaag maka- 
aan didalam pendjara. Msnoeroet kete 
rangaa anggota jang mendapat kabar, 
makanan koeraug baik kalsu diban 
dingkan dengan dahoeloe. lagi koerang 
bavjak. Anggota jang terhormat itoe 
djaogan marah, kalau ssja katakan, 
bal2 jang tidak menjenangkan hati 
jang dikemoekakan t. Towamrin itoe, 
perkara jang samar dan sangat oe- 
moem, tidak ada sedikit djvega boekti 
aja, dan tidak diberinja tjontonja sa- 
toe djoega, karena itoe tidak dapat di 
djadikan pokok pembitjaraan, Karena 
itoe tjoekoeplah kiranja kalau saja te 
rangkan sama sekali tidak ada alasan 
oja merasa chawatir tentang makanan 
orang hoekoeman itoe, 

Perkara memotong hoekoeman 

Perkara lain, jang penting djoega 
ventoek pedjabatan pendjara, ada di 
bitjarakan oleh toean Cbolhaas, kug- 
gota jang terhormat itos membantah 
atoeran memotong hoekoeman orang 

« 

£ 

perantaian jang dilakoekan tiap tiap 
'shoen, katanja atoeran itoe didjalau 
kan seolah olah mesin sadja lagi, se- 
mata mata menoeroet reglement sadja, 
dengan tidak memakai pikiran, Kaliu 
szja tidak salah mengarti, maka ang 
gota jang terbormat itoe, soeka sekali 
kalau atoeran memotong hoekoeman 
jang dilakoekan tiap tiap tahoen itoe 
lihapoeskan sama sekali dan soeka 
kalau orang hoekoeman itoe dikeloear 
kan dari pendjara sebagai pertjobaan. 
Menang kadoea atoeran itoe, ialah 

atoeran memotong hoekoeman tiap ti 
ap tahoen danatoeran mengelvearkan 
orang hoekoeman dari pendjara seba 
gai pertjobaau, baujak bedanja. 

Atoeran mengelvearkan orang hoe 
koeman sebagai perijobaan ialab pe 
kerdjaan reclasseering, tentang hal 
itoe ada bermatjam matjam sjarat- 
sjaratoja dalam osudang2 dan dalam 
ordonnantie oentoek mendjalankan atoe 
ran itoe, Karena itoe berhoeboeng de 
ugan keadaannja, atoerau itoe tjoema 
sekoli sekali sauja dapat didjalankau 

Dinegeri B:lauda demikiau djoega 
baluja. Atoerau itoe maksocdoja biar 
orang hoekoeman itos diloear pendjara 
reroes diboekoem, atas kekoeatau ba 
tinoja sendiri, orang boekueman itoe 
sendiri toeroet ber cntiar oentoek men 
tjapai salah satoe maksoed jang ditoe 
djoe dengan menghoekoem orang : 
maksoed jang demikian itoe tidak ter 
tjapai dalam pendjara. 

Tetapi atoerau mengeloearkan orang 
boekoeman 'itoe sebagai pertj »baau, 
dan atoeran mendjaga dan memeliha 
raoja sehabis dihoeko3m, mesti "dipan 
dang sitoe dengau pzudjagaan dida 
lam peudjara, ialah sebagai soeatoe 
pertjobaan oentoek mendidik orang 
bi esosman itoe mendjadi orang baik 
baik lagi dalam pergavelan hidoep. 

Kalau atoeran mewotoug hoekoewan 
tiap tiap taboen dilakoekan djoega, 
maka: orang hoekoeman itoe selalue 
soeka beriakoe baik dan bekerdja baik 
baik dan banjak-baujak dalam pendja 
ra, kalau orang hoekoeman itoe diberi 
oepab, iapoen soeka berlikoe baik 
baik, ialah jang perioe osutoek mem 
perbaiki kelakoeannja, baik didalam 
maoepoen diloear pendjara. Karena 
toe maka dapatlah pendjara jg mem 
poenjai pegawai pendjaga sedikit sa 
dja, dapat djvega dipimpin dengan 
tidak oesah selaloe menganijam orang 
boekoeman dengan alat sendjata. 

Atoeran itoe boekan dalam tahoen 
1935 diadakav, melainkan toedjoeh 
pveloeh tahoen jang laloe, dari dahoe 
loe boekan orang hoekoemau jg koe 
rang djahat sadja jang koekoemanuja 
dipotong oleh Pemreriotab, : 

Atoeran jg dikemotkukan oleh tocan 
Csolhaas itoe sebenaroji berdasar ke 
pada pendapatan, bahwa moengkiu me 
ngetahoei batin orang boekoeman itoe 
dapat tidak berlakoe baik dikemoedian 
bari, jaitoe dengan memperbatikan 
tingkah lakoe orang hoekoeman itoe 
lengan djalan ilmoe pengetahoean dan 
lengan memeliharanja seorang2. Atoe 
ran sematjam itoe, jaitos orang hoekoe 
man itoe Zipelihara seoravg2 dan di 
perhatikan dengan sangat baiknja dan 
saugat teratoernja, tidak dapat didja- 
lankan. 

Lain dari pida itoeatoeran itoe ber 
dasar pada soeatoe pendapatan, jg be 
loem tentoe benar tidakuja, 

Kewoedian dari pada itoe, pendidi 
kan oraag hoskoeman itoe boskan ti- 
lak peuting. Oraog dihoekoem, mak 
soeduja memaug soepaja ia djavgau 
lagi dapat berboeat djabat, tetapi lain 
taripada oentoek melakoekan orang jg 
soedah dihoekoem itoe daa orang lain, 
wmaksoed hendak memperbaiki itoepoen 
psating djvega. Orang boekoeman itoe 
lapat diperbaiki dengan menerbitkan 
harapan dalam hatinja Pendidikan se 
watjam itoe lebih baik dari pada me 
nerbitkan rasa takoet (batjalah misal 
uja karangan Boody: Patagogische 

Probleme in Jagend Sirafvollzug). 
Bsrboeat baix, dangan tidak ada 

harapan akan mendapat oepah, ialah 
pendapatan soefi, amat sedikit berda 
sar kepada s'pit manoesia jang sebe 
oarpja. Kalau atoeran memotung hoe 
koeraan itoe dibapoeskan, maka hasil 
uja pertama: pevawai oentoek men 
'jaga orang hoekoeman itoe mesti di 
lipat doea baojaknja dan hasiloja ke 
doea: hoekoeman dngan rotan mesti 
banjak  pida didjalaokao, p:da 
bal pada waktoe ini hampir tidak ada 
dilakoekan lagi. 

Kalau ada abli asing datang berkoen 
djoeog kependjara dinegeri ini, teroes 
sadjat ampak kepada mereka, betapa 
sedikitnja pegawai didelam pendjara di 
sioi, tetapi dapat djoega mengoeasai 
orang hoekoeman itoe dengan brik, 
betapa radjinnja orang hoekoeman 
itoe bekerdja. dan betapa sedikitnja 
alat sendjata oentosk mendjaganja 
diloear tempat bekerdja. Orang hoe 
kseman itoe dapat aiadjak adjak ber 
kelikoean sebaik itoe, tjoema kalsu 
atoerau jang berlakoe sekarang, tetap 
didjalankan. Karena atoeran itoo, orang 
hoekoeman itoe sama sekali tidak da 
pat berpsetoes asa, atoeran itoe mem 
boeka djalan oentoek reclasseering. 

Bevarkab pikiran toean Coolhaas,   masjarakat akan beroentoeng, kalau 

AL Ki 
TB: 

Pap 
Kesedian Pendoedoek Bintoehan 

Salah seorang pembatja menoelis : 
Berboeboeng dengan kesehataunja 

toean Controleur Mr H, Hsogeuberk 
Hoofd van Plaatselijk Bastuur van Ka 
ver dalam beberapabvelan jang terechir 
ini ada terganggoe, sehingga telah be 
berapa kali tosan Dokter dari Bankoe 
len datang ke Bintoehan, boeat meli 
hat dan mengobati beliau begitoe djoe 
ga dalam isi boelan beliau dapat ver 
'Of ke Ocdjan Mas bagian oeloean da 
rl ondersf ieeling Kaoer di Ocdjau Mas 
beliau masih djoega mengoeroes hal 
kepentingan Oemoem,pada tg. 12 boe 
lan jl beliau msngadaran pertemoean 
padanja toeau C ntroleur van Moeara 
Dea di Poelau B-ringin, gnena mem 
bitjarakan hal djalan raja Bintoehan: 
Moearadoea 

Di-Poelau Bsringin beliau telah di 
serang poela oleh penjakit jang menge 
rikan, sehingga dengan ssbab ini, se- 
hari sepoelang beliau dari Oedjan Mas 
terberita kabar jang menjedihkan bagi 
pendoedoek Biutoehan, sebab toean 
terseboet akan berangkat meninggil 
kan Bintoehan sebab mendapat verlof 
ke Bogor (Buitenz»rg) 6 boelan Ia- 
manja. — 

Kebaikan dau ke'adilannja toeav 
Cootroleur ini oentoek melakoekan pe 
ri kemanoesiaaonja, telan sangat me 
res-.p kepada ra'jat jang selama ini be 
loem ada dirasai oleh ra'jat Kaoer le 
lebih- bih pada waktoe2 jaog terachir 
dari iui, sebab beliau tidak memilib 
keja atau miskin, personeelaja atau 
ra'jat djelata, begitoe djoega njonja be 
lisu tidak poela ketinggalaa sehingga 
atas oesaha belisu di Bintoehan ini te 
Ikh diadakan perkoempoelan Penolong 
iboe-iboe mamslibararaa anak-anak 
(baji» jang setiap miagg ce oleh njonja 
sendiri disoeroeh soepaja iboe-iboe 
membawa anakrja ke Gedoeng beliau 
oentoek dinasehati dan sebaguinja, jg 
boekan sadja dengan tenaga dan p: 
kirana, malahan osangpoen beliau koer 
bankan, hingga hasilnja sangat menje 
aangkan,— 

Oleh sebab2 jang sedemikianlah ma 
kanja pendoedoek Kaoer (Bintoehan) 
sangat merasa bersedih serta terharoe, 
sehingga ada terdengar desas-desoes 
pendoeduek, bahwa mereka akan brr- 
motfakat bersama2 oentoek memasoek 
kaa soerat kepada jang berwadjib boe 
at memohon bila tjoekoep temponja 
verlof dan kesehatan toean Controleur 
ini telah baik kembuli, soepaja toean 
ini dikembalikan lugi oentoek meme- 
rentah di Uaderafieeling Kaoer.— 
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SEMARANG DAN DAERAHNJA 

Pembantoe kita His, menoelis : 

Pertemoean Panti Siswa Semarang 

Pada hari Saptoe sore moelai djam 
8 oleh pengoeroes dari Panti Siswa 
telah diadakan malam perajaan anak 
anak dan dipimpin oleh toean Toeng 
gono. 
Setelah perajaan diboeka, maka toe 

an Hadisoenarto diminta oentoek me 
nerangkau tentang Pendidikan diia 
lam Kepandoean Pidato jang dioetjap 
kan dengan pandjang lebar itoe sing 
katoja ada sebagai berikoet jaitoe. 

1 diroemah orang toea dipegang 
oleh iboe bapak 

II dipergoeroean kaoem goeroe 
III diloearsja kedoea dceanja adalah 

dikoeasai oleh anak anak sendiri 
Osntoek mendjaga kebaikan alam 

jang ketiga laloe timboel doea matjimw 
pergerakan pemoeda jang terbahagi 
mendjadi a pergerakan pemoeda dan 
b pendjagaan pemoeda atau jeugdbe- 
weging en jeugdzorg. 

Kepandoeau adalah pendjagaan pe 
moeda dan oleh karenavja wadjib d 
piwpiu oleh kaoem tertoea deugan 
merdeka. Kepandoean jang oleh oe 
moem dikatakan soeatoe product Iog 
geris jang dipimpin oleh Baden Powell 
itoe sebetoelija oentoek bangsa Indo 
aesia boekan bangsa babaroe, jang 
kelihatan baroe jaitoe hanja bentoeknja 
(vorm) sadja, sedang isinja jang moerni 
Indonesia soedah kenal lama. 

  

atoeran jang dipertahankan itoe di 
djalankan, sehingga ketertiban dida 
lam pendjara akan beroebah, orang 
hoekoeman mendjadi diperlakoekan 
dengan keras dan dengan kedjim, 
Orang jang dihoekoem seoemoer hi 
doep, akan bericbtiar djoega berlakoe 
bsik, karena ada harapan akan kem 
bali lagi kedalam pergaoelan hidoep 
sesoedah  mendjalankan hoekoeman: 
lima belas tahoev lamavja, Karena 
itoe Pemerintah tetap pida pendirian 
jang lama itoe. (Balai Poestaka.) 

Xx Gi mata   

      

Isinja kepandoean jaitos kesatriaan 
jalah semangat dan fjita ijita jang 
sesoeai dengan watak seorang kesatria, 

Semangat dan tjita tjita itoe dapat 
kawi tegaskan sebagai berikoet : 

l mempoenjai rasa tanggoeng dja 
wab, 2 memegang deradjat. 3 pertj ja 
kepada diri sendiri, 4 berani berkor 
ban, 5 sveka tolong menolong. 

Sifat dan tabiat ivi semoea tidak 
tergantoeng kepada ketjerdasan fikiran 
semata mata, akan tetapi tersimpan 
didalam karakter dan karakter ini 
dapat tertjapai dalam kepandoean, 

Oleh karena itoe penting sekali ada 
nja gerakan kepandoean itoe dan ka 
mi toeroet merasa bangga sekali, sebab 
bangsa Iadones'a pada abad ini djoe 
ga tidak meloepakan akan gerak-gerik 
nja kepaudoean. : 

Mereka jang dapat giat didalam 
melakoekan (ia de praksische uitvos 
ring) baik, mereka jang toerost me 
agobar kobarkan baik, mereka jang 
nenjokong baik, akan tetapi mereka 
jang merintangi kepandoeau toe ha 
"083 merasa maloe, karena itoe per 
boeatan adalah haram kita kacem 
Islam. 
Rapit Oemoem dari B.P.P.G,S 

Pada hari Minggoe pagi moelai. 
djam 10 Badan Perhoeboengan Pen- 
loedoek Gemeente Semarang telah me 
ngalakan rapat oemoem bertempat 
di G. R. I. Gendong Semarang. 

Jing datang hanja kira2 100 orang 
wakil perkoemwpoelan, pers dan peme 
rintah ada. 
| Jang berpidato pada rapat terseboet 
Jaitoe, 

le toean Soemantri dari PGI me 
nerangkan hal azas dan toedjoean 
IR. PG. 3, 

2e toeau Soeprapto dari Gerindo ten 
tang kepentingan pendoedoek dalam 
Goweete. 

3e toean O. Poedjotono dari Moe 
hammadij.h tentang riwajat pergera 
kan dalim 20 tahoen jang terachir 
1918 — 1938. 

4s toean Abdullah Sigit dari Coo- 
peratie tentang Cvoperatie, : 

Pada djam 12 rapat ditoetoep de 
ngan selamat. : 
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KEVIRI, “ 

»Pembela Indonesia Kediri", 

Pembantoe A mengabarkan: 
Perhimpoenan diatas ini telah didi 

rikan oentoek mementingkan dan 
membela nasib dan pendoedoek Indo 
uesiers dalam stadsgemeente Kediri. 
Dalam pemilihan anggauta Gameenta 
raad dalam boelan Augustus ini PIK 
telah dapat mengandidaatkan djago 
jang terdiri dari: Mr. Iman Soedjahri, 
R Poespowardojo dan dokter R Soe 
kardi, 

Gerindo. 

Atas initiatiefoja toeav Soekirman 
disini akan didirikan tjabang Gerin 
do. Persiapan oentoek mendjadi tja 
bang dari perkoempoelan tsb. telah 
disediakannja, hanja meuoenggoe pe 
laotikan dari HB. 

Poen Gerindo di Blitar djosga disi 
apkan atas andjoeran tosan Sidik 
Djojosoekarto bekas pemimpin Partin 
do jang telah terkenal, 

Srimpi 

Dalam pendopo Kaboepaten telah 
lama diadakan peladjaran Srimpi. Jg 
toeroet ambil bagian dalam peladjaran 
Srimpi itoe adalah poeteri/nja para 
piyajl. 

Persei 

Persei. (Persatoean Sociaal Economie 
Indonesia) telah dapat didirikan diko 
ta Paree. 

Sebagaimana oemoem telah menge 
valoja, bahwa Perssi itoe hanja choe 
soes bekerdja oentoek lapangan soci- 
aal dan economie jang mengenai de 
ngan pendoedoek tani didesa2, 

Schakelschool baroe 

Dalam kota ini telah tambah seboeah 
sekolah Schakel jang didirikan oleh 
toean R Soedjito. Schakelschool baroe 
ini, selain peladjaran biasa jang diberi 
kannja pada moerid moerid di Scbakel 
:Cbool lain, dalam klas jang tertinggi 
diadjarkan poela tentang klein handel 
dan sebrijfmschine blinden-:ysteem, 

Kita saksikan dalam pemboekaan 
jang pertama pada ddo 1 Aug. ini, ke 
lak roenerima 31 anak moerid, 

Madjallah Muslim”, 

Telah terbit nomor jang kedoea ma 
djallah , Muslim“ jang dipimpin oleh 
toean 'Tjokrosiswojo sebagai redac- 
teurnja. 

Tentang isinja , Muslim" selain pe 
nerangan hal agama Islam poen di 
bentangkan djoega hal parlementairis 
me. 

Toean Tjokrosiswojo adalah men 
djadi promotornja gerakan Comite 
Petitie Soetardjo di sini, 

Dapat bagian f 20.000.— 

Gemeente di sini terima bagian da 
ri regeering osang f 20,000 — oentoek 
perbaikan kota.   

    

   



D0 Candidaat..lid Gemeenteraad dari 
PSN aen Parimdkek vang 

| Parindra meng-candidaatkan wakil 
pja dalam Gemeenteraad jaitoe toe- 
an2 : Moentara Atmosantono, Joesoef 
'Modjo, Soenarto dan Jahdi, 
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PENOETOEPAN POST 
Post oedara ke Bali Selatan. 

Kemis 11 Augustus akan ditoetoep 
post oedara dengan Knilm ke Suera- 
“baja dan Denpasar (Bali Selatan). Pe 

ngambilan soerat soerat jang. pengba 

bisan oentoek aang. stukken pada bari 
Rebo djam 6 sore dan kantoorbus 
Kemis djam 6 pagi. 

Post oedara ke Nederland 

Kemis 11 Aug. akan ditoetoep post 
oedara ke Palembang, Soem Timoer| 
dan Barat, Tapanoeli, A'jeb, Wester 
afd, Borneo, Penang, Singapoera, Si- 

. am, Indo Tiongkok, India, Afganittan 

Iran, Irag, Syria, Turky, Balkan, Ms 
sir, Afcika, dengan kapal KLM ,Z I- 
vereiger“. Pengambilan soerat2 jang 

penghabisan oentoek aang. stukkeu 

pada djam 835 pagi dan kantoorbus 
djam 8.45 pagi, 

Post oedara ke Australia. 

Kemis 11 Augustus axan ditoetoep 
post oedara dengau Knilm ke Soeraba 
ja, Denpasar, Koepang dan Australia. 

“Pengambilan soerat soerat jang perg 
habisan oentoek aang, stukken dan 

soerat soerat biasa pada djaw 1l.30 pagi. 

KARANGANJAR 

Pembantoe menoelis : 

Menjirnakan hama kelapa - 

Dalam daerah Koewarasan (Karang 

anjar) banjak pohon kelapa jg terse 
rang hama bracbartona, sehingga ba 
njak djoega jg soedah mendapat kerse 

sakan, Oentoeng djoega keroesakan itoe 
beloem begitoe hebat seperti kedjadian 
di Premboen baroe2 ini. Sekarang dar 
pihak landbouw voorliebtingsdiensi 
soedah dimoelai dioesahakan oentoek 

menjirnakan bama itoe, jaitoe dengan 
'djalan pohon2 jang terserang bama 
itoe disemprot dengan obat jang dapat 
memboenoeh binatang2 hama itoe. 

Serat dari saboet kelapa 

Soedah diadakan pertjobaan bebera 
pa kali dalam regentschap Keboemen 
tentang mengoesahakan serat dari sa 

boet kelapa. Ternjata jg baik sendiri 

dav tidak kalah bagoesnja dengan se 
rat dari saboet kelapa keloearan tanab 

India, jaitoe dari daerah Poering Ka 

ranganjar. Tetapi sajang. sampai se 

| karang kita beloem mendengar jang 
soeka mengoesahakan hal itoe. 

Baiklah af leelingsdienst mengoeloer 
kan tangannja tentang bal itoe, soe 
'paja dapat mendjadikan penghidoe 
pannja pendoedoek didesa-desa daerah 
Poering terseboet diatas. Di Djokja ka 
lau tidak keliroe soedah ada procfsta 
tion dari v-zsIbewerking. Moedab-moe 
dahan hal ini diperhatikan, 

Banjak roemah sekolah ketjoerian 

Dalam boelan jtl, banjak roemah seko 
lah dalam daerah distrik Karanganjar 
dan Gombong ketjoerian. Moela moe 
la Schakelschool Gombong, diantara 
jeng dibawa maliog, tiwbangan gram 
graman, Sesoedah itoe lalne Meisjes 
Vervolgsehool Gombong. Disini. pen- 
tjoeri itoe dapat membawa barang ba 
rang banjak sekali, beberapa poek mo 
ri, beberspa badjoe perempoean dan 
jurk, dcea poeloeh lima doos benang 
soetera, kain tjontoh batikan dil, ba 

| rang lagi kira kira sebarga f 53.— 
Sesoedah mentjari korban di Gs»m- 

bong, reepanja laloe mentjari korban 
di Karanganjar, Gisekolah ver 
volg Djingklak Disini diantara lain 
lain djoega membawa timbangan gram 
graman. Tetapi oeutoeng, selang sebari 
politie soedah dapat menangkap pen 
tjoerivja jang mentjoeri di Karanganjar 
itoe. 5 

Kemoedian kita mendapat kabar 
bahwa pada boelan boelan sebeloemnja 
itoe djoega soedah banjak sekolah se 
kolah jg soedah mendjadi korbannja 
tetamoe malam itoe, jaitoe sekolah di 
.Kedoengpoedji, Pandjatan, Kemoedjan 
dan Podooerip. 

— Kolonisatie ke Celebes 

Boeat pihak BB. sekarang sedang 
mengoesabakan mentjari kolonisten jg 
soeka diangkatkan kekolonisatie di Ce | 
lebes. Tetapi roepanja pekerdjaan ini 
amat soekarnja, karena orang beloem 
mengenal pada tempat itoe, Jang soe 
dah dikenal jalab kolonisatie di Lam 
poeng. Karena soekarnja itoe, boeat 

— pibak BB. di Karanganjar pada boelan 
jg baroe laloe ini hanja dapat mengi 
rimkan lebih koerang 15 keloearga sa 
dja oentoek dikirim kekolonisatie Ce- 
lebes. 

Daging gelap, 
Sementara hari ini politie di Karang 

anjar soedah beroentoeng dapat me 

hari | 

'sebanjak f 750— 

orang orang dari daerah keboemen. 
. Oentoek mendjaga djavgan sampai 
ada daging jang tidak baik didjoeal, 
tangkapan jui dan beberapa oesaba 
akau menghinakan pendjoeal daging 
gelap, ada pantas djoega. Tetapi di 
samping itoe ada djoega jang haroes 
mendjadikan perbatiao, karena ba 
njakoja orang menjembelih binatang 
dengan gelap, kira kira disebabkan 
dari beratoja belastiag potong. Hal 
ini patoet djoega diperhatikan, 
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|, KEBUBVEN 

Pembantoe menoelis : 
Tidak akan ditarik wang 

Reg. Keboemen ssedah memoe'oes 
kan bahwa oentoek keperloean pesta 
jubileum Sri Ratoe pada boelan Sept. 
dimoeka ini akan mengeloearkan wang 

Waktoe memoetoes 
kan itoe diterangkan djoega bahwa pa 
da perajaau jubileum itoe pendoedoek 
desa tidak akan ditarik oeroenan se 
dikit djoeapoen. 

Hal ini pantas mendapat poedjian 
karena memang rata rata peadoedoek 
desa soedah terlaloe bavjak pikoelan 
nja. Tetapi soepaja sempserna. lebih 
baik kalau bal itoe diperintahkan de 
rgin keras, kepada semsea ambtenaar 
BB sampai jg ketjilketjil sekali. 

Komite bersidang 

Ketika bari malam Saptoe jbl, Ko- 
mite jubleum Sri Ratoe soedah bersi 
dang dibawab pimpinan Padoeka Re- 
geut dan A.R. Kebsemen, oentoek pe 
rajaan besoek bl Sept. tg 6, 7 dan 8. 

Menoeroet pembi'jaraan dalam si- 
dang itoe, pada tg 5—6 diadakan ber 
sembabjang dimasdjid, boeat bangsa 
Tiongboa bersembahjang di Klenteng, 

Bavgsa Tionghoa mengadakan arak 

HOTNH. Pestanja bangsa Belanda pa 
da tg 6—7 denyan diadakan dansa di 
roemah A R. Pestanja prij ji-prij ji 
pada tgl 7—8 di kaboepaten dengan 
diadakan pertoendjoekan wajang orang 
kepoenjaan regent, Djoega diadakan 
subade moerid-moerid sekolah pada 
tanggal 6. 

Sidang diatas itoe baroe sidang jg 
pertama kali. Boleh djadi nanti masib 
akan ada peroebahan lagi. 

Regentschap jang terbesar 

Bbeat didalam prov'hcie Djawa Te 
ngab, regentschap Keboemen ada soe 
atoe regentschap jang terbesar. Ke 
tjoeali terdjadi dari gaboengan doea 
regentechap jaitoe Karanganjar dan 

Keboemen, djoega dapat ditilik dari 
besarnja subsidie dari pmemerintab 
kepada regentscbap. Tiap tiap tahoen 

subsidie jang diterima oleh regent 
cchap Keboemen ada f 455.732 —. 
Sedang borat regentscbap Binjoemas 
hanja f 353,000 —. Malah boeat Se 
marang havja f 300 000.— 

V. O. akan diperbaiki 

RR. Betawi soedah memnetoeskan 
akan memberi perbaikan kepada ka 
oem VO. dalam daerahnja, Rsepanj» 
regentschap Keboomen djoega tidak 
muoe ketingg lan. Waktoe dimadjse 
kan vooratel perbaikan oentoek kaoem 
'VO. dalam sidang RR, jg barse l:lue 
ini, Voorz'tter soedah meudj-wab soe 
paja dimadjoekan besok sidang jang 
skan datang, dalam waktoenja ukan 

membitjarakan begrootivg. Roepa2ni: 
ada angin baik boeat golongan V O 

Boeat fonds amal Tiongkok 

| Baroebaroe ini pendoedoek Tiong 
hoa di Keboemen soedah mengadakan 
pertaudingan bal hingga lima bari Ja 
manja, dengan mengoendang djago 
djago bal dari lain lain tempat. Keoen 
toengan bersih dari pertandingan itoe 
akan dikirim kepada fvnds amal 
Tiongkok. Tetapi sajang pertandingan 
itoe ada jang tergoda oleh hoedjan, 
sehingga keoentoengan tidak begitoc 

besar, Kita mendapat keterangan, ke 
oentoengan bersih harja kira kiraf 100. 

Gea GO maan 

  

  

Pasar Betawi 

Harga harga per 9 Augustus ada se 
perti berikoet : 

Goela pasir: tinggal tetap, perka 
'roepg dari 102 kg terima digcedang 
pendjoeal f 10.40. 

bah, per bantal tjap Kodok f 215 
Koeda merah f 205, B seroeng kaleng   f 2.05, Harrison f 205 dan lain lain 
tjapf 2—. 

'nangkap beberapa orang jang men) 
“Idjoeal daging gelap. Roepa roepanja 

arakan liong-liong. dan pestadja disoosj. 

Tepoeng trigoe: tidak berol, 

M injak kela p a tetap saaja, per 
blik dari 14”, kg bruto £1,57y, 

Bawang merah: Cberibon Toa- 
liap f12,—, Tiongtoa f 10,— per 100kg. 

Katjangtanah: Cheribon Jari 
f 8,75 — f 9,—. per 100 kg, 

Empingbelindja: Laboean 
no1 2750, no 2 f 24 50, Tjilegon no 1 
f27.—, no2f ,22— per 100 kg netto. 

f8.— 
endjoeal), 

Kentang: per 100 ks 
(Harga terseboet menoeroet p 

Copra: melihat kwaliteit dari 
f 575 sampai f 610 psr 100 kg. Lon 
don not. toeroen 1/3: kwaliteit Straits 
10-18-9 pondstr per ton. 

Katjang kedele: Gandja Te 
gal fob Tegel I-v Aug.. Sept f 688 
pendjsesl, mata bitaa Djember fb 
'Probulinggo f 546'/3 pendjoeal, mata 
hitam Panaroekan f»b Panaroekan 
f 899 pembeli f 615'/, pendjoeal per 
100 .kg 

Tapioca meel: kwaliteit Medium 
boeat roepa raepa merk dari f 3.15 
sampai f 335, AA f 370 pendjoeal 
per 100 kg. 

Lada hitam Lampong: ek. Telok 
ada  djadi lev. Aug Oct f 4 
40, bari ini Aug Oct f 1450 f1475 
pendjoeal, Oct Dec f 14,75 pembel 
f 15.— pendjoeal Ez. Batrvia lev Aug 
f 1485 nom per 100 kg London ne 
teering tetap 2/4 d per lb pendjoeal 

Lada poetih Muntok: fot 
Pangkalpinang lev. Aug. f 20 75 nom 
per 100, London noteering tetap 3”/, 
d per Ib pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampoeng:' 
15 pCt, ek. Telok lev. Aug. Sept. f 
10.25 pembeli, f 1050 pendjoeal per 
100 kg. 

Citronella olie: 
ini hari lev Aug-Sept f1,15 nom, Oct 
Dec djadi 1,12”2 boeat lev lain tahoen 
f110 nom. 

Karet: sedia Java Std Sheets 26 
3/4, Jsvi Std Crepe 27 3/4 cents per 
setengah kg, : 

  

PINTOE KESELAMATAN DOE- 

NIA DAN ACHIRAT 

KITAB ,AMAL SALEHs 
(DARI @OER'AN DAN HALITS) 

Kitab jang bergoena besar seba- 
gai Penoendjoek akan kelakoean 
atau perbocalan (AMAL) bagi 
siapa-siapa jang ingin mendjadi 
seorang jang baik benar (SALEH) 
serta ber'ilmoe loeas dalam tempo 
jang pendek, lantaran isinja moedah 
sekali difaham orang. Memoeat le- 
bih dariprda 545 ajat, dan 315 
Hadits Nabawi sahih Boechari, 
Moeslim dan lain2nja jang soedah 
masjhoer namanja, dilj€tak dengan 
hoeroef “Arab berbaris, do'a do'a 
toelis Lafitn. diartikan (didjelaskan) 
kedalam bahasa Indonesia (Melajoe), 
dengan hoeroef Latijn bersih. Ha- 
lamannja lebh dari 240 moeka, 
kertas poetih tebal haloes dan om- 
slagnja bagoes. Harga obral f1,25 
sedjilid Ifranco diroemah per druk- 
werk) Pesenan selaloe dengan 
postwissels Rembours tidak kirim. 

Soeara pembeli jang “alim 
“Tagi moelia Sd. Oelsman bin 
Hoesen Al Idroes, Bandoeng: 

... “Pertoendjoek jang benar 
ialah Al Doer'an dan Al Hadits. 
Dan itoe doea roepa perfoend,oek 
soeda ditimbang oleh orang jing 
ber'akal (“Oclama2). Oleh karena 
itoe bilamana Toran2 ada mentja- 
ri dijalan (pinfoe) KESELAMATAN 
DOENIA DAN ACHIRAT si'lah- 
kantah batja KITAB “AMAL SA- 
LEH", itoe kitab kalau dibafja oleh 
orang jang tosca, maka mendiadi 
MAHKOE TA, dibaja oleh pemoe- 
da, maka mend adi PELITA, diba- 
tia oleh perempocan, maka mendjadi 
PEDOMAN, Insja ALLAH!“ 

Sekarang soedah fjbtakan jang 
kedoea, soeatoe boekti, bahwa kitab 
ini sangat keras lakoenia. Lekaslah 
atoer pesenan djika Toean ingin 
doega foeroet mengetahoei isinja 
jang maha penting iloe, kalau te 
laaf nanti kehabisan, 

Memoedjikan dengan hormat 

S. Ahmad Almardoeff, Tegal,       
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Perhijasan lapis mas toca (mas oekon) 22 kits roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radin dan 
neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb:kinan, dtanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 
harga harga mahal. 

Gelang tangan boeat bkn toea per pasang f 8.50 

Techniek melzpis mas kekoeatan 10 tahoen | 
(Pakai soerat garantie). 

Gelang tangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) 
Gelang rantei biasa per stuk 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk 
Medaillon Compleet (ranfei dan mainan) I stel 
Haarspeld (loesoek) roepa2 model per stuk 
Peniti 
Rantei 
Broch 

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

Toko ,T RIO" 
TOELOENGAYOENG 

Kebajak roepa-roepa model per stel 
Horloge per stuk f4,— jang besaran 
dada roepa2 model per stuk 
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Tjoba doeloe Anggoer Darah kita ! 
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Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer 

Hoofd agent 
Taij Ho Tong : 
Eng An Ho ) Batavia 

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) Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thajj Ho Semarang 
Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie An Ho) ngan 
Thaj An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 2 
ng Ho Tong Cheribon 

Thaj Ho Tjoen Soeka 

Sin Tjie An) Mn Sin n 
Eng Hok An) Bogor 

Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis ' 

Bang Ho Tong) Tanah ' 
Tong San JokFong abang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 
Ban HokSoenTangerang 

Lauw Tjeng Hoa merk - 
Toko Oe Hox Kie Groote 
Postweg — Tjikampek 

HARGA 
Botol besar f 3.- : 
Botol ketjil f 1.75 

ANGGOER DARAH Kita sengadja sediaken boeat langganan - langganan 
.ANGGOER DARAH" tida tjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar- 
akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: 
Meloeang, pegel, nepas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe 
makan dan bsinjak lagi kagoena'annia. 

  
    

  

  Voor Iwarte plokjas 
an baby vewzorging 

HARGA HANJA F0.65 PER BLIK 
  

Bisa dapat pada agenten diantero kota Batavia atau pada 
CHEM.HANDEL,THFRAPIE“ Pasar MerahfSenen)Bat-C. 
dan Administratie » PEMANDANGAN Senen 107, Bat-C. 
    IN HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 

Senen 44 Te If. No. 2105 Weltevreden Batavia-Ceutrum. 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 3 . 
Letaknja dimoeka djilan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tari 
memoeaskan, 

ef boleh berdamai. Tempat bersih dan. rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie   

 


