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Kapal-kapal 1 perang Djepang banjak 
jang diroesakkan 

Tem bakan Dj epang diatas 13kota 

“Kapal perang Djepang ditembaki Tiongkok dari oedara 
t 

Banjak keroesakannja, 

Hankow, il Aug. (Reuter). Hoof ikwartier angkatan oedara Tiongkok 
mengoemoemkar tembakan oleh kapal kapal terbang Tiongkok pada hari 
ini diatas poesat kapal kapal perang Djepang sawpai doea kah didekat 

|. Kiukiang, KI. kapal jang mendapat keroesakan besar ada 10 boeah. 

200 Boetir bom Djepang meroesak kota kota 

Haokow,il Aug.(Transocsan) Pata siaag ini serangin Djepang dari 
atas amat hebat pada posisi posisi Tioagkok, biagga meajebabran 680 
orang mati dan loaka loska, sedaag 

' boeab. 
roemah roemah jg roesak ada 437 

Lebih dari 100 boeah pelempar bom Djepang telah melihatkan diri diatas 
113 kota didaerah Wuban, sambil melemparkan bom kira kira sedjoemlah 
200 boetir. Dan sebagian besar dari bom bom ini djatoehnja diatas distrik 
distrik jg banjak pendoedoeknja. 

Lebib2 baajak jg keroesakannja ialah didistrik2 Wubang, Hanyang, dekat . 
Hankuw. Katanja djoemlah kapal kapal terbang jg terbang diatas distrik2 
ini sadja soedah lebih dari 63 boeah. 

Tempat obat pasang ditembaki djoega 
0 Ketika menembaki tempat obat pasang di Hinyaug, jaug baroe baroe 
ini ditinggalkan oleh pendoedoekoja, soedah baujak bom bom jg didjatoeh 
kan didaerah jg dekat soengai Han jg mempoeajai pendoedoek melarat. 
Kebapjakan bom tadi menjebabkan orang mati. 

Pemberhentian Perseteroean Djepang-Roeslan 

80 Boeah perahoe sampan roesak 
na sama sekali : 

Dikabarkao, bahwa 30 boeah kapal 
sampan telah roesak sama sekali, dan 
anak anak kapainja poen mati djoega, 

F Orang2 larian kena bom djoega 

iLain dari pada itoepoen distation 
Wuchang ada 50 orang hendak mela 
Tikan diri jg menoenggoe datangoja 
kereta api, dan kena bom bom tadi 
Mereka banjak jang mati. Dalam pa 
“da itoe katanja perbitoengan orang 
orang koerban tadi beloem selesai, 

2 Roode Kruis bekerdja giat 

0. Setelah tembakan tembskan Djepang 
tadi dimoelai, maka Rvode Kruis be 
kerdja giat. Dan kiai sedang asjik me 
njiogkirkan orang orang jg mati, dan 
mentjari mereka jang mendapat loeka 
jg ada dibawah roemah rcemah jang 

Mendoeng tebai jg merintangi 
 pekerdjaan penolong 

Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa pe 
kerdjaan pekerdjaan penolong jg mem 
bereskan semoeanja itoe mendapat rin 
tangan rintengan, berhoeboeng dengan 
serangan serangan jg tibatiba dan he 
bat dan mendoeng jg tebal jg meli 
poeti daerah tadi. 

Tenteram diboekit Changkefung 

Menoeroet berita Dowmei dari Tokio, 
Menteri Perang Njepang pada har: 
Cbamis sore mengeloearkan Ma'loe 

“bahwa peri-keadaaa didaerah boekit 
Changkufeng sedjak Chamis pagi tente 
ram tenteram djoega. - 

Lebih djaoeh diberitakan, bahwa ke 
terangan keterangan tentang persetoe 
djoean .hendak menghentikan perse 
teroean diperbatasan diterima di Tokio. 

Boerat kabar Djepang sangat hati bati 

Soerat soerat kabar Djepang memoe 
at perma'loeman perma'loeman itoe 
dengan tjara hati hati sangat. Demiki 
anlah mereka itos tidak mengeloear 
kan soerat soerat edaran (bulletin), pa | 
dahal kelakoean ini sangat bertentang 
an dengan adat kebiasaan ja'ni oentoek 
segera menjiar njiarkan sesoeatoe berita 
dengan perantaraan bulletin, 

Didalam editie malam, baharoelab 
persetoedjoean perloetjoetan sendjata 
itoe dioemoemkannja. 

iapa jang berhasil dalam memboea 
perdjandjian ? ' 

-Soerat kabar ,Hochi Shimbun” me 

sjawaratan satoe sama lain, dan mere 
ka itoe berhasil poela mentjapai ada 
nja perloetjoetan sendjata, 

|. Tidak haroes bermoescehan. 
TEE Bai AIR KAU RAR LK SA | Soerat kabar ,Asahi Shimbun“ me 

nerangkan,bahwa Djepang denganSov 
jetUsie tidak haroesnja perseteroean 
satoe sama lain, tetapi memang kewa 
djiban tiap tiap negeri oentosk mem 
bela perbatasan negerinja. 

7 « 

Apa sebab Roeslan memperse 
toedjcei? 

Soerat kabar ,Kokumin Sbimbun” 
mengira, bahwa sebab sebab Roesian 
soeka “menerima baik perdjandjian 
oentoek menghentikan perseteroean, 
ialah karena di Roeslan sendiri ter 
djsdi ,bloedige zuivering” artinja 
membersihkan dari orang orang jang 
disangka boeroek dengan penoempa 
han darah. 

Apakah Sovjet akaa menetapi 
“ djandji 

Soeatos berita Pers jang datang da 
ri Hsingking mengatakan, bahwa pem 
besar pembesar militer Djepang tetap 
dengan teliti mengawaskan peri kea- 
daan diperbatasan, ja'ni benar ataukab 
tilak bahwa Sovjet Unie mempenuehi 
perdjandjiannja. 

Sikap sabar Djepang diakoei 

Jamea White, wakil dari pala Asso 
ciated Press of America antara lain- 
lain menerangkan : 

»Djepang tidak pernah membikin 
tindakan pembalasan terhadap sera 
ngan bom jang hebat bebat dari pe 
hak militer Roeslan, walaupoen ha 
roes diakoei, bahwa orang Rses me 
njerang njerang tempat tempat jang 
penting penting artinja aalam stra 
tegie di Korea Oetara, ja'ni ketika 
mereka itoe melikoekan serangan 
oedara didjalan djalan kereta api di 
Korea Oetara itoe", 

Lain negeri baross toeroet tjampoer 
tangan ! 

Moskou, 11 Ang, (Reuter). Ber- 
hoeboeng dengan pembentoekan koe 
misi penjelesaian masjaalah batas, ma 
ka Litwinoff mengoesoelkan soepaja 
ditambahkan hakim dari lain nagara 
Tetapi ia tak memaksa, ketika Snige 
An tak maoe menerima oesoeluja 
tadi,   babwa Liivinoff dan Shagemit 

berhasil membosat permue 
5. 9g — 

  

  

Internationale Tentoonstelling 
Eere Comite Hindia 
Belanda, 

Dengan Beslit Goebernemen telah 
ditetapkan seboeah badan Esre Com 
te, seboeah badan uitvoerende Comite 
boeat mempersiapkan keikoetan Hin 
dia Belaaia pada internationale Ten- 
toonstelling di San Francisco dalam 
'tahoen 1939. f 

Adapoen kewadjiban uitvoerende 
comite jalah memberi penerangan ke 
psda Direktoer Ekonomi tentang op- 
z-t dan bentoek exposisi Hindia Be 
landa dalam stelengan itoe. 

Jang diangkat selakoe eere voorzitter 
dari pada Esre Comite ialah toean C 
van den Buseche, vice president De 
wan Hindia, dan selakoe voorz. toeav 
H J, van Mook, direktoer ekonomi, 

Daripada uitvoerend comite jang di 
angkat mendjadi voorz, toean Mr J E 
van Hoogstraten, Ketoea Kantor Du 
gaog daripasa Departemen Ekonomi 
(Soesoenan lengkap daripada anggota 
kedoea doea komite itee akan diberi 
takan dibelakang), 

Di Djawa sini sekarang datang ta 
mog dari Australia jalah miss Wisi 
fred Lade seorang nona Australia jg 
masih moeda Ia assistente dari toean 
Mel F Ncheis seorang cineaet dan 
filmproducent dari Sydney jang djoe 
ga berada di Djawa. Soepaja bisa 
memboeat reisfilm: ,Skyloguss. Film 
ini akan diboeat dengan alat alat mo 
dern daa berbitjara.Motief jang paling 
penting jalah mesin terbang dan djoe 
ga mesin terbang itoelab jang akan 
mendjadi ,acteur“ jang teroetama, 

  

Dasar koemisi tadi ialah perdjandjian 
Sovjet — Tiongkok 

Lagi poela Litwinoif mengoesoeikan, 
babwa dasar oentoek pekerdjaan koe 
misi masjaalah batas itoe ialah per 
djandjian antara Sorjet 
Roesian dan Tiongkok. 

Dalam pada itoe Shigemitsu menga 
djoekan soal lain, Tetapi ia mengata 
kan puela, bahwa soal itoe akan dia 
djoekan lebih doeloe kepada pemerin 
tah Djepang. 

Djadi tentang hal ini beloem poela 
didapati persetoedjoean. 

Correspondent , Antara“ mengabar 
kan dari Paris, bahwa pada tanggal 
3 Augustus delegatis Indonesia bos 
at 2ad World youth Congress tiba di 
Paris, tanggal 4 Augustus bersama 
dengan delegatie jain negeri, berang 

“Ikat kepelaboehan Ls Havre oentoek 
aaik kapal ,Presideuat Roosevelt" 
Sebeloem kedoea orang oetoesan dari 
Roepi itoe, jang terdiri dari toean 
toean Soenitodan MM Daroes 
maa berangkat, lebih doeloe Roepi 
di Leiden megadakan rapat anggota 
oentoek membitjarakan pidato pidato 
jang akan dioetjapkan di Congres dav 
sikap jang akan diambil oleh delegasi 
Indonesia di Congres itoe. 

Doea resoloesi jang akau dioesoel 
kan oleh delegasi Indonesia telah di 
terima baik oleh rapat anggota, Reso 
loesi jang pertama : pembrantasan boe   ta hoeroef internasional, Resoloesi 

Oetoesan Pemoeda 
Pemoeda Sedoenia di A 

a 

Miss Lade diwadjibkan memboeat 
manuscript dalam film ini, Film ,8ky 
logues“ akan diboeat bakerdja bersa 
masama dengan KNILM dan KLM 
dan didjalanan Australia — Inggeris. 

Dipoelau Bili akan diboeat opname 
sehingga mendjadi baik, Teroetama 
opname dari pemandangan pemandang 
an jg indah indah. 

Karena ,Skylogeus“ akan dibagi de 
Dgan perantaraan ,Usiversal Film 
Ltd“ keseloeroeh doenia dan djoega 
karena memperloekan alatajiat banjak 

:|sekali, maka dengan demikian dapat 
djoega mendjadi perbatiau orang ba 
ojak terhadap poelau Djawa dan mei 
datangkan beberapa touristen, 

Toean- Nichols bekerdja bersama 83 
ma dengan toean Stuart dari ,9y iney 
Morning Herald“ jg djoega berada d 
sini, Koendjoengan tetamoe dari Au 
tralia berarti besar bagi negeri ini. 

Miss Lade selainnja stenogaraf dan 
toekang memboeat manuscripten djoe 
ga pandai sekali dalam soal filmtecb 
oiek dan filmmontage. Oleh karena 
itoe ja akan bergoena sekali oentoek 
menjelesaikan film tsb, (Aneta). 

MR. R. Soepomo 

Ke Departement Justisi 
Moelai sseatoe bari jang akan diter 

toekan oleh direktoer Justisi didalan: 
boelan Sept, 1938, beat sementarr 
waktoe akan diperbantoekan kepad. 
Ketoea Departement oentoek bekerdj: 
dalam kantor Departement t. Mr. R. 
Soepomo, sek?rang mendjabat voorz.i 
terlandraad Poerw-.redjo, 

| js 

Baginda Suleen Pontianak 
Tibadi DenHaag. 

Dari Den Haag diberitakan oleh A- 
neta Anp bahwa Toeankoe Sultan Pon 
tisnak bersama2 permaisoeri, poeters 

.— jdan menantoe, kemarin tgl Ti Augt 
telah tiba di Den Haag dengan kereta 
api Rotterdamsche Lleyd boottrein. 

Kedatangan baginda itoe disambset 
oleh Kapten Adjoedan Romswinckal 
atas nama Seri Baginda, oleh t. Pet- 
rus Blumberger atas nama menteri 
Ujadjahar. 

Hasil pemilihan Gemeente 
raad Bogor. 

Menceroet berita Aneta dari Bogor, 
basil pemilihan gemeenteraad di B gor 
boeat golongan Eropah adalah: VC1, 
IEV 5, PEB I, IKP |, dan golongan 
jang tidak berboeboengan (onafhan 
kelije) 1. 

Dari golongan Indonesia : Parindra 
3, Pasoendan 2, tetapi dianggep per 
loe dilakoekan berstemming karena jg 
diperoentoekkan Pasoendan hanja i. 

Golongan Tionghoa soedah poela 
terisi. £ 

et NY tas 

Regent Kendai. 

Dengan Beslit Goebernemen, tnean 
R,M A.A. Notohamidjojo, regent Ken 
dal, meletakkan djabatannja dengan 
hormat.   

Ringkas 
Kapal Inggeris di Spanjol di 

tembak lagi 

Penting 

— Dari Londen Reu'er menga 
watkan, bahwa peloeroe senapan 
mesin telah mengenai kapal Ing 
geris ,Stanlake", sedang bebera 
pa bom didjatoehkan didekat ka 
pal tadi, ketika diadakan sera 
pgan dari oedara di Valencia oleh 
3 boeah kapal terbang dari Ma 
jorca. Demikianlah berita jg di 
terima dari Valencia, Dalam pada 
itoe dikabarkan tidak ada koer 
ban koerbannja. 

Kapal terbang Djerman mela- 
loei batas Tjecho Siowakia 

Dari Praag dikabarkan oleh 
Reuter, bahwa kapal terbang 

Djerman telah melaloei batas 
Tsj. Slowakia dekat Troppau, 
sambil memboeat gambaran tan- 
da ,Swaestika" dengan asap : poen 
djoega melepaskan panah api. 
Sesoedah itoe laloe terbang kem 
bali ke Djerman. 

Pelanggaran itoe diprotesi oleh 
Praag 

Kemoedian diberitakan oleh 
Reuter dari Praag, bahwa pelang 
garan batas oleh kapal terbarg 
Djerman tadi diprotest oleb/Praag. 
Protest itoe diadjoekan dengan 
djalan diplomatik dan dilakoekan 
di Berlin. 

»Tidak menjiapkan diri berarti 
gila!“ 

kata Mussolini. 

Reuter mengawatkan dari Ti 
Voli, bahwa Duce Museolini telah 

- berpidato didepan pasoekan pa- 
soekannja, setelah diadakan pela 
djaran perang. Katanja : 

»Kita ta” mempoenjai tjita tjita 
jg kosong.. Kita menjiapkan diri! 
Sementara diseloeroeh doenja ke 
dengaran letoesan meriam dan 
dentoemnja lela, akan gilalah ka 
lau kita ngelamoen. Kalau kite 
ta' menjiapkan diri, artinja kita 
memboeat kesalahan besar !“ 

- 

      
  

Delegasi Soenan 

 Akantiba di Den Haag 
Aneta-Anp mewartakan dari Den 

Harg. bahwa delegasi Seri Sosoan ke 
lak pada tg 20 Aug. baharoe akan tiba 
di Den Haag. 

. & — 

Ketetapam maximum atas 
export goela 

Djoemlah meximum dari pengeloe 
aran goela (exportnja), oentoek mana 
soedah diberi Iicentie pada 1 Septem 
ber 1937 boeat licentiejaar 1937/1938 
menneroet Beslit Goebernemen ditetap   aa kak 

jang kedoea, soepaja Kongres Pa 
moeda Sedoenia kemoediannja diada 
kan disalah satoe kota di Asia, Dele 
gasi Indonesia mentjari tempat pengi 
napan di ,@uartier Latin”, soeatoe 
wyk didekat Ua'versiteit Sorbonne, 
Tempat ini adalih tempat golongan 
stulenten, akan tstapi tatkala itoe va 
caotie, sehingga kedosa oetoesan itoe 
tidak dapat ketemos, 

Sewa hotel disitoe adalah 18 france 
boeat 2 orang alias 18 kali 5 sen Ma 
Kanan djoega tidak mahal, dengan 8 
frauc alias 40 sma B.landa, soedab 
kenjang. Baraugkali barga ini sangat 
wahal dibandingkan dengan Iadonesia, 
tetapi dibandingkan dengan Nederland, 
itoe soedah moerah sekali, 

Kedoea oetoesan Indonesia soedah     pergi ketempat Commission de Voyage 

kan 1,095078 ton. 

Indonesia ke Kongres 
merika 

(Comite pengatoer perdjalanan ke 
Amerika), perloenja memenoehi bebe 
rapa furmaliteiten, 

Dengan seorang wakil dari Polen, 
lapat diketahoci bahwa organisatie2 
pewoeda sosial-iemokrat, demokrat, 
pac fist, pemoeda tani akan mengirim 
Kan 4 orang oetoesan dari Polen ke 
Amerika. 

Besoknja pada tg 4 Aug. semoea de- 
legasi delegasi jaug Iiwat dari Paris, 
berkoempoel di kantor U sited States 
Lnes, soepaja dari sana sama berangkat 
ke Le Havre. Dengan lambaian tangan 
dan senjoem manis, oetoesan oetoesan 
ke Kongres Pemoe ia Sedoenia itoe me 
ninggalkan Ls Huvre dan teroes ne 
noedjoe kelaoetan Atlantik mengarah 
ke Amerika,  



Ser 

2. Nama djago 

Bi Total stembiljet jang sah 

”10. Darjono 

e Betawi 

Siapakah jang Favoriet ? 
habisan besok pagi Poetoesan | 

2 af 

Moelai kemaren pagi djam 7.30 sehingga semalam djam 11.15 Hoofd- 
| stem-kantoor bersidang digedong Gemeente sendiri oentoek menentoekan 

| sjah tidakuja stembiljet jang soedah masoek dan djoemlah soeara jang di 
“berikan pada masing2 djago. Orang baroe selesai dengan stemdistricten 
“12, 3, 4, 5, dan 6. Besok pagi (bariSaptoe tg 13 boelan ini) dimoelai djam 

. 7,30 Hoofistem-kantoor akan bersidang lagi oentoek meneroeskan peker- 

djamonja. 
& 

: Djadi dalam » Pemandangan” besok sidang ramai szkan mengetahoei 
|. Gengan pasti siapa sispa jang Pap 
«men dan siapa siapa javg afgevallen. 

dan siapasispa jang haroes herstem 

Stand sampai sekarang seperti berikoet : 
4. Dari 39 d,ago jg mendapat soeara diatasrja 300 didapati 14 orang ja 
'itoe tt Dablan Abdullah, Darjono, Mr. Moh Sjah, Thamrin, M. Tabrani, 
Soeangkoepon, Mr. Hindromartono, Mr. Soebroto, Drs. Soebroto, Sastro- 

| amidjojo, Atik Soeardi, Rompis. H, Sulim dan Mr. Yamin. 
—.. Djoemblah kiezer jang telah memilih dalam 6 stemdistricten itoe se 
perti berikoet: | 

Stemdistrict 1 — Molenvliet: 333 
2 — Goenseng Sari: 291 
3 — Laan Trivelli: 474 

| 4— Kovingsplein: 142 
5— Javaweg : 52 

6— Tjilaijapweg: 93 

K4 ai Gu okal 
Jang tidak sjah i 

| Total jang sjah dalam 6 
— stemdistricten itoe ialah .. . 

» 

1385 
49 

1336 

3 

“ 

-e 
Sak S 

3 Pembagian soeara d-ngan soesoenan menoeroet soeara terbanjak begini: 

1g 
181 
186. 
163 

.175 
158 
138 
148 

1134 
123 
117 
109 
121 
114 
53 

1: EK 
187 
177 
178 
160 
165 
151 
130 
138 
120 
133 
141 
92 
69 
30 

P3 

1, M, Tabrani 
2, Soeangkoepon 
3. Mr. Hindromartono 
4, Thamrin 
5. Drs. Soebroto 

. 6. Mr. Soebroto 
7. Dahlan Abdullah 
8 Mr. Moh..Sjah 
9. Rompis 

11. Sastroamidjojo 
12. Mr. Yamin 
13. HA. Salim 
14. A, Soeardi 

Stemdistricten Total 

868 
838 
817 
806 
765 
690 
683 
653 
625 
602 
599 
418 
193 
339 

III 
330 
323 
316 
311 
298 
275 
276 
255 
257 
241 
221 
141 
128 
129 

v 
37 
30 
30 
33 
28 
23 
29 
19 
19 
19 
22 
12 

1221 
14 

Iv 
76 
77 
82 
74 
68 
62 
61 
66 
76 
60 
65 
28 
33 
40 

VI 
57 
65 
48 
53 
48 
41 
39 
41 
30 
32 
41 
22 
38 
23 

4 

. Djadi terang, bahwa jang favoriet sekali ialah tt: M, Tabrani (868), 
Soeangkoepon 
Soebrsto (765), 

(858), Mr. Hindromartono (817), Thamrin (806), dan Drs, 

Djoemlah stembiljetten jang beloem diperiksa jaitoe : 
Stemdistrict 7 Salemba) 365 

8 (Mr, Corn.) 386 » 

Total - al 
kata jang ongeldig Il 

00000 Djadi tinggal 740 
. Jang soedah dibehandel 

Andai 

1336 
maa Sma aa 

2076 (koerang lebih). 

Djadi jang akan terpilih ialah mereka jang mendapat soeara '/2 dari 
20765 1038 dan 1 — 1039. 

0000 Dari itos menoeroet taksiran kita jang akan terpilih tidak akan lebih 
se 2 " “ dari 5 atau 6 orang jaitoe tt. M. Tabrani, Soeangkoepon, Mr, Hindromarto 

.. no, Thamrin, Drs. Soebroto dan Mr. Soebroto. 
Boeat sisanja (kl. 5—6 korsi) perloe diadakan herstemming, 

2... 
Djadi . . akan ramai kembali, lebih ramai dari pada jang baroe laloe 

  

Boekoe itos, seboeah soedah sampai 
| Ike medja redaksi, Isinja sangat penting 
|IBab pertama mengoeraikan dengan 
djelas akan asal oesoelnja cooperatie” 
dimana antara lain lain diterangkan 

“Ml ajoega cooperatie menoeroet systeem 

  

Serikat Cooperatie. 

Organisasi, techniek 
dan persediaan kapi 
taalatau crediet, : 

Berhoeboeng dengan salah satoe 
' kepoetoesan Kongres Moehammadijab 
ke 24 pada tahoen 1935 di Bandjar- 
masin, jaitoe oentoek memadjoekan 
ekonomie dan teroetama sekali ekono- 
mie kaoem Moehammadij:h maka oen 
toek hal itoe, didalam Kongres seper 
empat abad di Betawi ditentoekan 

ekonomian, jang diserahkan kepada 
Moehammadijah tjabang Betawi. 

Didalam Kongres ke 26 di Djokja, 
badan itoe diberi beban oentoek me 
rantjang,: mempeladjari dan memben 
toek soeatoe rentjana tentang tjara 
tjara bagaimana tjaranja bekerdja oen 
toek memadjoekan pendirian itoe. 

“ Maka oentoek mempenoehi kepoe 
toesan2 itoe, kini pihak Moebam 
madijah tjabang Betawi, berkah perto 

“ longan jang Mahakoeasa, dapatlah 
'menjadjikan seboeah boekoe, dengan 
harapan soepaja ra'jat Indonesia, ter 
oetama sekali pengandjoer2 Moeham 
madijah soeka kiranja mempeladjarinja 
dan dimoethalaah dengan teliti. 

' Pihak pengarang merasa sangat 
sjoekoer djika ada salah satoe pibak 
memadjoekan rantjangan jang lain 
jang lebih baik, sebab dengan djalan 
begitoe tentoe akan lebih sempvuerna 
poela oesaha ini, 

"Robert Owen. 5 : 
|. Kemoedian didjelaskan dan digam 
ibarkan djoega tentang cooperatieve 
productie dan landbouwvereeniging 
menoeroet rysteem Raiffeisen. 

Dan banjak lagi bab bab jang ber 
talian dengan ekonomie jang sekalian 
oja itoe sangat penting dan mengan- 
doeng penoeh peladjaran bagi ra'jat 
Indonesia. 

Sek On on 

Gadisnja soeka . . ., 

bapa dan saudaranja 
tidak soeka. Pa Ts nee 

mengangkat baiaa “Setoiolodi NA Pada polisi Prapatan telah diperi 
sa seorang bernama Saroe bersama 
seorang gadis Tionghoa LKN. 
Jang laki laki beroemah di Kamp. 

Ketapang Kemaj ran jang perempoean 
beroemah di Gang Sampi Kemajoran 
#joega. Kedoea merpati ini roepaoja 
|telah lama bikin perhoebeengan. wak 
toe jang echir echir ini baroe diketa- 
boei oleh familienja. 

Kemaren doeloe gadis ini jang te 
Ilah beberapa hari ia berdjoempa de- 
"gan kekasihnja telah datang me 
njossoel keroemah ketjintaannja.Sedang 
nja mereka membikin pertemoean, ti 
'ba tiba datang ajah dan saudaranja 
si gadis itoe hendak membawa poe 
lang gadisoja, tetapi sigadis jang te- 

.jiah terlaudjoer tjinta riboet menolak 
'adjakan ajah dan saudaranja, Oentoek 
| memaksa gadis itoe poelang,polisi dise 
|ret tangannja oentoek menjampoeri, 
taprisigadis ternjata lebih soeka hidoep 
bersama dengan lelaki itse entah ba- 
gaimana kesoedahannja. (Rep.)   

Pemilihan di Bogor 

h Gadoeh hebat 
Di Bogor sangat ramai kemarin-doe 

loe (Rebo) orang melakoekan pemil: 
han, Tetapi stembureau hanja satoe 
jang diboeka dari djam tiga hingga 
djam sembilan, 

Djadi, demikian toelis pembantoe 
JB, dengan keadaan demikian kaoem 
pemilih Eropah, Tionghoa dan Indo 
nesia harves pandai membawa soeara 
(stemnja) didalam tempo sesingkat itoe, 

Oleh karena itoe, tidak heran bab 
wa keadaan disitoe ramai boekan 
boeatan. "3 

Boeat stembureau itoe dibikin orang 
satoe matjam seloeran (sluis). Kaosm' 
pemilih dengau perlahan lahan didjs 
lankan melaloei sluis itoe oentoek ms 
soek keroeang pemilihan sempit stem 
hokjes, 

Disitoepoen  berdesak-desak stem 
opaemers jang dengan gewbira ber 
djalau djalan keloear masoek, sehinggs 

djadi lebih tidak baik keadaannja, 
Sluis itoe botjor, Kesoedahannja 

baroe hari ini akan dapat dioemoem 
kan, karena tadi malam tidak bisa 
dibitoeng lagi. 

Bvekan main rioeh rendah soeara 
terkaan dan pengira ngiraan orang. 
Ada jg mengatakan bahwa kerosi VC 
akan habis dan masoek ketangan 1IEV 

Lebih djaoeh di ertikan dengan per 
antaraan telipon, bahwa kegadoehan 
di stembureau itoe demikian hebatnja, 
sehingga beberapa boeah katja-katju 
djendela petjah, dan banjak orang jang 
mendapat loeka oleh karenarja. 

Pehak polisi terpaksa melakoekan 
'kekerssan, ketika orang tidak menoe 
roet perintah soepaja djangan mende 
sak. 

Moedah moedahan kedjadian kedja 
dian terseboet akaa membawa akibat 
seepaja Bogor mendapat peroebahan, 
ja'ni dibagi mendjadi kiesdistricten, 
ataupoen tiap tiap groep disediakan 
tempat sendiri sendiri centoek mela 
koekan pilihannja, 

Djoega sangat dipoedjikan, soepajs 
kantor itoe moelai pagi hari soedah 
diboeka, scepaja kacem pensioenan 
bisa membawa soearanja pada pagi 
bari itoe. 1 

Tentang djalanja pemilihan sendiri 
dapatlah diberitakan sebagai berikoet: 

Dari djoemlah 119! pemilih golongan 
Eropah hanja ada 8:7, jang datang 
artinja 68,6 pCt. 

Dari 978 pemilih Boemipoetera jg 
datang 715, atau 78.1 pCt . dan dar) 
2178 pemilih Tionghoa jang datang 
hapja 215, ataa”77.3 pCt. 

: s 

Lebih landjoet pembantoe kita 
mengabarkan : 

Hari Rebo kemarin telah dilang 
soengkan pemilihan oemoem oentoek 
ange:uta Gemeenteraad Bogor periode 
1938/1942, Karena kiezers dari tiap 
tiap golongan sangat bavjak bertam 
bab, pilihan itoe telah terdjadi dengar 
amat ramai. Dari moelai poekoel 2 
kantoor Gemeente telah dibandjir 
oleh beriboer boe kiezsrs dari segala 
golongan bangsa. Waktoe poekoel 3 
precies pintoe depan diboeka, kaoew 
kiezers menjerboe kedalam ingin ter 
dahueloe menjetem. Osntoek mendjaga 
keaoanan, terpaksa pendjagaan polisi 
diperkocat. Tetapi biarpoen demikian, 
orang memaksa djoega berdesak desak 
sebingga katja katja dari pintoe ba 
ojak jang petjah dan menjebabkan be 
berapa orang kiezsrs mendapat loeka 
loeka ditangannja disebabkan petjaban 

katja. Sa A 

Poekoel 9 malam pemilihan ini di 
babisi, dan diberitakan bahwa pemboe 
kaan dari pemilihan itoe akan dilang- 
soengkan esok harinja Kemis tg !! 
Auosustus '38. 

| Uwelag dari pemilihan itoe (baha 
gian bangsa Indonesia) dapat diberi 
takan seperti dibawah ini. 

Banjaknja pemilih menoeroet kie- 
zsrelij:t ada 978 orang. Jang datang 
memilih ada 715 orang, stemkaarten 
jang tidak sah ada 1O lembar, djadi jg 
sah ada 705 lembar. Kiesguotient 353 

Soeara ifoe terbagi bagi t.t. Moeh 
Darsa 289, Darmin 240, Noerhadi 221 
Soepardi 252, Marzoeki Mahdi 445 
'Samsoedin 442, Tupamahu 195, S.B. 
Zahar 382, Sartono 182, 

|. Dengan demikian jang terpilih raen 
djadi anggota Gemeenteraad Bogor 
itoe ialah t.t, Marzoeki Mahdi, Sam- 
soedin, Zahar dan seorang lagi me 
noenggoe poetoesan dari herstemming 
antara t. Darsa dan t. Soepardi (ke 
doea toean ini adalah djago dari 
Pasoendan). 

Tiga ketjilakaan hebat 

Seorang kanak kanak 

rang Tionghoa, 

Hari kemaren agaknja bari na'as   Ketjilakaan ini terdjadi ditiga tempat 

ssluis“ jang tidak sempoerna itoe men) 

seorang toea dan seo 

didjalan Tanah Abang, Molenvliet dan 
Tanah Tinggi, 

Ketjilakaan di Tanah Abang, jang 
mendjadi korban ialah seorang anak 

lig beroemoer 12 th bernama Djoe 
aaidi. Sedang djalau anak itoe, tiba 
tiba datang satoe auto jg distuur oleh 
seorang soepir jg agak sembrono. Anak 
itoe ditoebroek dan digilas. Ta'heran 
anak itos ta'dapat berteriak lagi kare 
oa pangsan, sebelah kakinja kanan 
patah. 

. Ketjilakaan jz di Molenvliet jang 

aja ta' koerang 60tahoen, kake Abdar 
namarja. Eatah dari mana hendak ke 
waana, waktoe electrische tram jang 
dinaiki tiba di oedjoeng Gang Chase, 
ia melompat toersen. Ketika itoe kake 
ini terdjeroemoes menoebroek kereta 
listrik itoe djoega. Soekoer tidak ma 
'soek di kolong kereta. Meskipoen de 
mikian, djiwanja berbahaja, dengan 
ta' sadar orang banjak segera menoe- 
loeng. 

Ketjilakaan di Tanah Tinggi lebih 
hebat poela. Ini korban toean Khouw 
Boen Lie, toekang geloet di utas po- 
dium. Ia beroemah di Tamboen, be 
kerdja disini. Osotoek keperloean se 
ijak pagi ia ta? datang, baroe kemarin 
sore dengan tram jang djam tiga dari 
Tamboen ia berangkat kesini, Sebe 
loem tiba distation Senin, tram masih 
berada di Tanah Tinggi, ia telah ke 
loear dari kereta berdiri di tangga. 
Batah bagaimana ia terdjatoeh, dan 
readaanaja sangat mengoeatirkan, 

Diatas dikatakan ia toekang geloet 
diatas podium, dengan ivi ketjilakaan 
tentoe ia ta' dapat lagi mendjadi wor 
stelaar. 

Ketiga korban itoe mendjadi bagian 
CB Z. (Rep.) 

sman YG ae 

Nasib seorang zwerver | 

Toean M. A.. menoelis : 
Kemares doeloe pagi kira kira poe 

koel 10 seorang Indonesier telah ke 
toekketoek .pintoe kantor Studiewijk 
van Hygiene boeat minta pertolongan 
berobat. Setelah diselidiki benar benar 
ternjata orang ini berasal dari Koeni 
ngan (Cheribon) bernama Achmad dan 
beroemoer 20 tahoen, Dengan sengadja 
datang kekota Betawi ini dengan be 
berapa temannja oentoek mentjahari 
pekerdjaan, sebagai koeli, 
Kediamannja tidak tetap (zwerven), 

malam hari tidoer dipinggir pinggir 
toko toko, dipasai?. Teman2oja berham 
boeran dan berpisah, 

Dengan keadaan jg demikian Ach 
mad sakit, dalam pengakoeannja soe 
dah 1 boelan dan di Betawi lamanja 
Ikoedah 4 boelan, Badan peneeh dengan 
koreng koreng dau koedis dan setiap 
bari demam. Kerdja dan mentjabari 
oepah soedah tentoe tidak dapat, se 
bab penjakitnja. . 

Tidak sadja penjakit jang diderita 
olehnja, akan tetapi peroetpoen sela 
manja kosong. Devgan keadaan jang 
demikian baroes memaksakan diri 
minta-minta oentoek makan dan mena 
ban letihnja. 

Dengan perantaraan kantor terseboet 
dan kemoeraban hati Chef jg berboedi 
tni (jang sepantasnja mendapat poe 
djian) diberikannja soerat oentoek di 
upname di CBZ dan berikanpja psela 
ougkos ,dari sakoenja sendiri“ 684 
toek transport, 

Saja jarin bahwa tidak sedikit di 
kota Betawi ini orang orang jang sema 
'jam ini jang kediamannja tidak tetap. 

Ivilah semoeanja sewadjibnja kita 
perhatikan dan berilah 'mereka perto 
longan sedapat-dsput! Terima kasih! 

Dibegalkah atau pembalasan 
seakit hati? 

Majat terdapat 
ditengah sgawab. 

Di tengah sawah daerah Balaradja 
Tangerang kemarin doeloe sore terda 
pat seorang jg mendapat loeka loeka 
dan tidak berdjiwa. 

Polisi jang diberi tahoekan laloe 
mengoempoelkan pendoedoek disitoe 
dan menavjakan siapa korban itoe. 
Ternjata majit itoe | ada majitnja seo 
rang pendeedoek kampoeng Radjek 
itoe daerah djoega. : 

Korban ini biasanja djarang poelang 
karena berdagang dipasar pasar. Sete 

lah ada oeang baroe poelang keroe- 
mahuja. Dengan kedjadian ini timboel 
kirakira, apakah korban ini dibegal 
laloe diboenoeh, atsu dibosnoeh oleh 

moesoehnja jang dendam hati, kini 

masih dalam penjelidikan polisi. Moe 
dah moedahan pemboenoehnja segera 
tertangkap. (Rep) S 1 

Malaise Taaicursus 

Diterima di Maleise  Taalcursus, 
je diboeka di Betawi moelai tgl 8/8- 
'38, dibawah pimpinan Toean Dr. L. 
de Vries : 

1 R. Slamet, 2 Katamsi Mangoen- 
ardjo 3 Mohd Makloem, 4 Mohd Ali 

| Kartakoesoemab, 5 Moh Herat, 6 Ab- 
mad. Diloewi Rangkoeti, 7 Ali Moer-   tolo, 8 D. Sitoemorang, 9 L. Cb. Patty, 

djadi korban seorang toea jang oesia 

  

| Dari Boekoe Notes | 
msi Rewel 

Si Rewel boeka topi boeat keoeletan 
bekerdja dari Hovfdstem-bureau, diba 
wah pimpinan toean mr PN.J ansen, 
wd,Burgemeester Betawi! Dari kemaren 
pagi djam 7,30 sampai semalam djam 
11.15 Hoofdstem-bureau itoe bekerdja - 
teroes-meneroes, soenggoehpoen ganti 
mengganti, 

  

Oleh karena si Rewel kepingin ta 
hoe, apakah boeng M.T. ada kans 
atau tidak oentoek dipilih, djadi si 
Rewel semalam memerloekan pergi 
ke gelong Gemeente. 

Sampai djam 830 orang baroe se 
lesai dengan 4 stemdistricten dan dari 
djam 8,30 sampai djam 11,15 baroe se 
lesai dengan 2 stemdistricten, djadi 
total jang' selesai 

mengikoeti pekerdjaan wd. Burgemees 
ter jang terhormat toean Jansen de- 
ngan pembantoe-pembantoenja itoe ! 

Konkloesi? . 

Mereka bekerdja keras, tidak tahoe 
letih, Djadi boeat ini mereka patoet 
mendapat angka 8. Tjoema sadja sepan 
djang pendapatan si Rewel hasil peker 
djaan mereka itoe akan lebih menje 
nangkan, djika mereka itoe faham 
» . bahasa Indonesia. 

'Toean toean jang terhormat itoe ter 
diri atas tenaga tenaga Belanda, jang 
pada coemoemnja kakoe lidahnja dalam 
membatja dan menjeboetkan nima 
pama orang Indonesia. Oleh karena 
itoe, pekerdjaan agak terlambat, di 
tambah poela dengan tjaranja mereka 
itoe bekerdja, jaitoe sebentar? berenti 
dan ketawa dan ,main main”. 

Si Rewel tidak maoe rewelin soal 
tjara mereka bekerdja (jang beroepa 
»Sebentar sebentar berenti, ketawa dan 
main main)“,ma'loem pekerdjaan hoofd 
stemburesu itoe memang  vervelend 
alias saai bin dingin, djadi soepaja ti 
dak ngantoek memang dibostoeh: se 
bentar2 berenti, ketawa dan main ma 
in itoe. e 

Tetapi tegoran si Rewel jg bertalian 
dengan soal bahasa Indonesia masih 
tetap koeat. Dan goena memenoehinja 
terboeka doea djalan. 

Pertama, perloe diangket burge 
meester Indonesia, dari dikit kesedikit. 
Djika boeat si Rewel sekali goes boleh 

djoega, malahan lebih baik dari pada 
diangsoer2. Lidah - Indonesia  lantjar 
berbahasa Indonesia dan lantjar poela 
berbahasa Belanda dan menjeboetkan 
nama nama Tionghoa dan Arab poen 
tidak soekar baginja. 
Kedoea, semoea burgemeester 

(menoeroet si Rewel semosa pegawai 
negeri dan b-gian2nja, baik civiel 
maocepoen militer) haroes faham baba 
sa Inionesia. Djadi lidahoja tidak be 
gitoe kakoe dalam menjeboetkan nama 
nama Jndonesia, 

Gvena keberesan pekerdjaan soeng 
goeh :iiboetoshi bahasa Judonesia ! 

8Si REWEL 

  

10 Darwis, 11 Soetadi Dwidjnsoemarto, 
12 T Hadidjaja, 13 Soetops, 14 Hidajat. 

Semoea keloesran dari HKS ketjoeali 
no. 14 dari HIK. 

5G am 

Pengadjaran dan kemadjoean 
rakjat hiroes di 

oetamakan 

hapoeskan bantoean 
kepada Knilm! 

Soedah diketahoei, bahwa bantoean 
kepada maskapai penerbangan Knilm 
oleh pemerintah ada f 500.C00 Berhoe 
boeng dengan ini maka amandement 
Soeroso memintakkan soepaja bantoe 
an sebanjak itos dihapoeskan sadja, 

Lebih baik oeangnja dipergoenakan 
oentotk keperloean pengadjaran 
rakjat dan kemakmoerannja. 
sebab goena ini semoea masih amat se 
dikit dikeloearkan oeang. 

Lebih landjoet dikatakan oleh t Soe 
roso dalam V R. bahwa penoempang2 
orang Inggeris den Australia tak akan 
begitoe bodobuja oentoek memakai ka 
pai terbang ,@antas” kepoenjaan mas 
kapal penerbangan Nederland, sebab 

bangsa Belanda merendahkan tjita2 
nasional loggeris. Lagi poela dikata 
kan, babwa tidak benar, kalau djalan 
penerbangan itoe dibantos oleh Indo 
nesia, 

Film ,Empat poeloeh tahoen", 
Aneta mendapat kabar bahwa te 

lah didspat peratoeran oentoek mem 
pertoendjoekkan film nationaal opisil 
(»Empat poeloeh tahoen”) nanti dalam 
pesta depan ini jalah dibeberapa tem 
pat di Hindia-Belanda, . 

Sebeloemnja diadakan pertoendjoe 
kan. openbaar maka terlebih doela 
akan dipertoendjoekkan di Istana T 
Besar Gouverneur Generasl dan Pa   Tetamoeuja.   

6 stemdistricten.. 

Dengan tenang dan sabar si Rewel Wa



tuursacademie 

| Tentang Sehiftingl 
| cCommissie 

fenjamboeng berita kemarin, bah oentoek menetapkan atoeran weh j 

jg bersangkoetan dengan commie| 
ini, jg kini telah diadakan pengang | 
hu: gawokelgaa cooker nga un 
nempoeh sehiftingsexamen oentoek | 

'peladjaran jang diadakan didalamth 
38 bagi bestuursacademie oentoek 

 Iolandsche Bestuursambtenaren, lebib| 
jaoeh bisa didjelaskan seperti berixoet:| 
' Didalam commissie oentoek menem 

“ oedjian terseboet bagi Dj-Barat 
diangkat. $ 5 

endjadi anggota dau m 

Goebernoer Djawa Barat. 
Mendjadi anggota anggota: toean 
JGW Lekkerkerker, direktoer Mos 
di Bandoeng, t. Mr AH Westra, 
ar pada KW III school di Beta 
RAA Wiranata Koesoema, 
Bindoeng. ta 

Mendjadi secretaris: toean C M Dieu 
'donng, controleur klas JI, pada BB 
“jang diperbantoetan kepada Goeber 

er Djawa Barat. $ 
dalam commissie bagi Djawa Te 
telah diangkat: Mendjadi ang 

ota dan djoega merangkap mendjadi 
“voorzitter: toean Dr. C GE da Jong, 

“resident jang diperbantoekan kepada 
Goebernoer Djawa Tengah.” 

Mendjadi anggota anggota : toean 
.GA Mm Hoolboom, wnd. direktoer 

osvia di Magelang: ttean RT A Soe 
rman, boepati Grobogan,” 
Mendjadi anggota dan djoega me| 

rangkap secretaris: toean Mr J C Tb, 
ull ter Gunne, referendaris pada pro 
inciale secretarie di Djawa Tengah. 

— Didalam commissie bagi Djawa Ti 

moer telah diangkat poela: Mendjadi 
anggota dan djoega merangkap men 
djadi voorz: Toean Mr J M A Boots. 
resident jang diperbantoekan kepada 

| Goebernoer Djawa Timoer, 
Mendjadi anggota anggota: Toean J, 

B. Mo'lenkamp,, rector pada Lyceum 
di Soerabaja, toean RA A Poedjo. boe 
pati Probolinggo dan toesu Mr H To 
opevs, vice president pada Raad van 
'astitie di Soerabaja. 5 

. Mendjadi secretaris' toean Mr P C 
'Pauwels, controleur kelas I pada B B 
di Soerabaja. 

: —O— 

PPA VB tjabang Batavia 
Pada hari Minggoe tg 14 Aug '38 
PAVB tjb tsb akan mengadakan ls- 

| denvargadering bertempat di kantoor | 
(AVB Laan de Riemer 4 Bic-dimoe 

djam 8,30 pagi. 

| Maksoed vargadering tsb ialah terot 
a akan meugoemoemkan hasil pe 

djaan PPAVB dari semendjak cong 
resnja di Malang dalam bl Msi '38 
segingga kini, djosya akan dikoen- 

gi oleh Voo'z Hoof ibestuur (RP 
eroso dan beliau zkan mengasih pe 
anda an. 

| Rottedam Lloyd Rapide 

“Kapal ,Baloeran“ te 
2... Ylahtiba di Marseille 

Kapal ,Baloeran” kepoenjaan N V 
“Rotterdamsche Lloyd jaog pada hari 
Rebo tanggal doeapoeloeh Juli 1938 

ing baroe laloe soedah bertolak dari 
andjoengpriok, maka pada hari Re 
tanggal sepoeloeh Agoestoes 1938, 

oeh pagi telah tiba di Mar 

smpang pencempanja dan soe 
at sama mmelandjoetkan perdja 
a dengan Rotterdam Lloyd 

dapide, bertolak dari Marseille pada 
.djam sepoeloeh lebih doeapoeloeh pa 

pada tanggal 11 Agoestoes 1938 
im enam lebih enambelas pagi te 

“lah tiba di Roosendaal, pada djam 
—. toedjooh liwat doeabelas pagi di Rot 

terdam dan pada djam toedjoeh lebih 
. tigapoeloeh delapan pagi tiba di 

en Haag, 3 

0. »The Last Gangster” 

—... Moelai nanti malam dan malam be 
rikoetnja gedoeng Cinema-Palace akan 

. mempertoendjoekkan film ,The Last 
. Gangster“ dengan Eiward G. Robin 

son sebagai hoofdrolnja. 

| Film ini mentjeriterakan betapakah 
| riboetnja, ketika seorang moesoeh ter 

|. besar no, 1 dari pemerintah Amerika 
- soedah berhasil melarikan dirinja da 
ri tempat penghoekoemannja dan ber 
maksued akan memboenoeh seorang 
perempoean jg telah bertjerai dengan 
apaknja jang ditjintai olehnja itoe. 

Film ini mentjeriterakan poela, be 
tapakah riboetnja dan gemparnja di 
dalam doenia pendjahat, ketika men 

spgar kabar tentang orang pelarian ini 
Jan tjerita lebih landjoet, saksikanlah 
sndiri pat gedoeng bios 

zota dan merangkap | 
— mendjadi voorzittert. HA van Loghem,| 

resident jang diperbintoekan kepada | 

  

Huangmei dirampas 
20000 kembali 

Menarnap medan2 peperangan 
pehak . Djepang terpoeko-l 

3 moendoer 
2 2 3 Sans 

Susung diantjam oleh Tiongkok 

Hankow II Augt (ONA): Pertem 
poeran hebat didaerah medan pepe 
rangan Shaho masih dilakoekan teroes 
meneroes. Barisan jang bergerak ma- 
djoe dari pebak Djepavg soedah ter 
bandit 

|. Walaupoen stasioen di Shaho masih 
dipegang oleh Djepang, maka kedoe 
doekan jang strategisch disekitar Sha 
bo dapat dirampas kembali oleh pe- 
hak Tionghoa, 
. Pertempoeran hebat masih dilakoe 
kan dengan teroes meneroes poela di 
medan peperangan Shamoushan de 

Ikat Kiukiaog. 
Didalam pertempoeran jang dilakoe 

kan di Kuling berzesoedahan dengan 
kemenangan pehak Tionghoa : 

- Pehak Djepang jang melakoekan 
penjerangannja di Lienbuatung, me 
noeroet kata berita jg telah ter:erima 
itoe, memoendoerkan diri kearah Oa- 
tara menoedjoe KiuKiang, 

Lebih landjoet diwartasan, bahwa 
ketika dilakoekan serangan kepada 
pehak Djepang ada kira kira 4 hing 
ga 5 riboe orangjg mati dari pebak 
mereka ini. “ 
Nanhochow, seboeah tempat sebelah 

Barat daja dari Shaho soedah kena te 
|rampas oleh pasoekan pasoekan Tiong 
hoa kembali. 

Pada tepi sebelah Oetara dari soe- 
ngai Yangize, sesoedahnja dilakoekan 
pertempoeran hebat, maka Huangmei 
soedah dirampas kembali oleh pasos 
kan pasoekan Tionghoa. 

Selangkau voorhoedenja dari pasoz 
kan Tionghoa bergerak madjoe ke Su 
sung, maka sajap sebelah kanan dari 
pasoskan Tionghoa ini soedah berba 
risan ke Taiha : 
“Pibak T.oogboa kini soedah hiboek 

pikoek akan membersihkan daerah di 
sekitar Huangmei kepoevjaan piaak/ 
Djepangz. 
Adapoen pasoekan pasoekan Dje- 

pang jang lain lainnja jg kini masih 
ada di tempat sebelah Oetara dari 
Huangwei, dimana mereka ini masih 
memperlindoengi dan mempertahan 
kao diri ditempat terseboet, soedab 
dapat terpoekoel oleh pascekan pasoe 

Dengan opisil diwartakan, bahwa 
pehak Djepang menderita kekalahan 
hebat di medan peperangan Huang 
mei, sehingga ada 2000 orang jg mati. 

Orang Djepang di Namoa 
ditoesoek toesoek 

Canton, Il Augt C.N.A.: 

Pasoekan pasoekan Tionghoa jang 
ada dipoelau Nimoa sebelah Barat da 
ja dari Kwantuag masih memperta 
hankan diri dengan sekoeat koeatnja 
dimana mereka ini melakoekan sera 
agan setjara geurilla kepada pihak 
Djepang. 

Sedjak 5 hari jang terachir ini per 
tempoeran ini soedah  mendjadi per 
tempoeran jang hebat sekali, sehingga 
pibak Djepang menderita kekalahan 
besar djoega. | 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
didalam pasoekan2 Tionghoa dipoelau 
terseboet soedah ditambah dengan bala 
bantoean lagi, menilik atas keadaan 
orang orang Djepang jang makin ber 

. Itambah banjaknja itoe akan memasoe 
“Iki poelau ini. 

Kemarin doeloe 10 boeah kapal pe 
rang Djepang jang penoeh terisi de- 
ngan serdadoe2 Djepang berdaja oepaja 
akan mendarat di poelau Namos ini 

Tiga boeah kapal soedah karam, se 
dangkar jang sebosah kapal Isinnja 
soedah memoendoerkan Jiri, 

Keaktivan pehak Tionghoa di Hopei. 

Hankong, II Auet (CNA): Pro- 
clamatie jang telah ditanda tangani 
oleh Djenderal Lu Cbung Lin, dalam 
mana dinjatakan poela tentang kebe 
Ssran keaktivan pasoekan paso3kan 
Tionghoa di provincie Hopei itoe soe 
dah ditempeikan di segenap poort 
poort di kota Peiping, hal mana jang 
membingoengkan segenap pendoedoek 
pendoedoek Djepang didaerah tsb. 

. Walaupoen pehak Djepang dengan 
sekoeat koeatuja mentjegah tindakan2 
ini, maka pehak Tionghoa soedah 
berhasil djoega menempelkan procla- 
matie-proclamatie ini di segenap   Ipoort-poort jg ada dikota Peiping itoe. 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
disana ditoendjoekkan djoega dengan 
sehebat hebatnja, bahwa pasoekan pa 
soekan Djepang jang ada disebelah 
Selatan dari Shansi soejah sama moen 
doer, Pa #1 

| Autara tanggal 21 Juli jang baroe 
laloe dan tanggal 1 Agoestoes soedah 
ada 6,000 orang orang Djepang jang 
memoendoerkan diri menoedjoe ke 
Paoi kesebelah Oetara dari Honan. 

Dijerman 
| PERSEOIAAN DJERMAN DALAM 

PERSENOJATAAN NEGERI 
AMAT LOEBAR BIASA! 

Koeli-koeli kerdja tambang 
Djerman dilarang 

Melaloei 
Perantjis 

Metzs — Reuter: , Beratoes ratoes 
koeli kerdja ditambang (bangsa Djer- 
man) jg doeloe diberi idzin oentoek 

melaioei bata-2 Perantjis oentoek be 
kerdja sehari hari ditambang2 Peran 
fjis, telah tidak diiziokan lagi oentoek 
melaloei batas, tadi. Tindakan-tindakan 
ini adalah sebagian dari tipdakan-tin 
dakan soepaja rahsia-rahsia kekocatan 
pertahanan dibatas tidak akan ter 
boeka. 1 

Dikawatkan, bahwa sepandjang ba 
tas batas tadi banjak kekoeatan2 tank 
dipasang. Poen djoega dipasang kawat2 
berdoeri jg pandjangnja 400 yard. Lain 
dari pada itoe poen dikabarkan, bahwa 
pekerdjaaa-pekerdjaan tadi dilakoekan 
pada malam hari. : 

batas 

Persiapan Djerman Diperhatikan ' 
loear negeri 

Londen-—- Reuter- 
Coresponden diplomatik Reuter me 

ogabarkan, bahwa berita berita baroe 
tentang persediaan persediaan militer 
Djerman itoe menarik perhatian kala 
ngan kalangan diplomatik Londen dan 
loear negeri. 

Lagi poela orang mendoega, bahwa 
antara pendoedoek Djerman ada sedi 
kit kekoeatiran, lebih lebih pendoedoek 
jg ada dibatas batas, 

kegiatan mengoeatkan 
(pertahanan batas, 

Dari berita herita jang disiarkan 
bisa dikatakan. bahwa bangsa Djerman 
masih asjik sekali memboeat kekoea 
tan kekoeatan dibatas oentoek pertaha 
nan negeri, Lebih landjoet dikabarkan, 
bahwa jang bekerdja tadi ada 50 000 
orang Djerman didekat batas Peran 
tjis. Tetapi sebetoeloja djoemlah itoe 
kelibatannja sedirit sekali: apalagi ka 
lau didalamnja termasoek poela orang 
orang dari dienst dienst lain. 

rah Saar dan soengai Rija 

Londen—Reuter : 
Sepandjang berita berita jg disaring, 

segala alat alat pengaugkost jg di: 
djoemlah semosanja (bersama kaoem 
boeroeh pengangkoet dan kaoem boe 
roeh memboeat roemah), telah dikirim 
kedaerah Saar dan soengai Rija. 

Segala batas diper 
koeatkan djoega. 

Sepandjang segala batas, begitoe 
poela dibatas — Austria (Oosten 
tijk), Tsj. Slowakia telah dilakoekan 
djoega pexerdjaan pekerdjaan memboe 
at pertahanan negeri. Ada jg sosdah 
rampoeng ada djoega jg masih sedang 
dikerdjakan, Hal hal iai berhoeboeng 
dengan pemboeatan djalan oentoek ke 
perloean mobilisasi jg sewaktoe wak 
toe perloe. 

peladjaran2 perang 
dikemoedian hari. 

Perhatianpoen ditoedjoekan kepada 
peladjaran peladjaran perang jg akan 
diadakan pada penghabisan tahoen, jg 
akan diikoeti oleh banjak sekali reser 
visten, 

Lain daripada itoepoen telah diambil 
tindakan2 oentoek bekerdja bersama2 
dengan pendoedoek tempat itoe dan 
memeriksa kedoea, moebil moebil jg 
perloe oentoek pengangkoetan. 

melihat kedepan! 
Berita berita ini tentoelah membang 

kitkan doegaan doegaan tentang ren 
tjsna der Fuhrer Herr Hitler. 
Dengan tidak menimbang nimbang 
dan menghoeboengkan peristiwa ini de 
ngan lain lain hal, maka soedah terang 
sekali, bahwa persediaan2 mengoeat 
kan jang loear biasa ini adalah hen 
dak mendahoeloei negeri negeri lain 
jang berdekatan dengan soal persen 
djataan. Lagi poela hal ini amat per 
loe sekali kalau ada gerakan militer 
di Ecopah Barat. 

Nederland 
Kapal korek , Karimata“ menemoe 

, ocang emas dan arlodji 
Dari Terschelling Aneta ANP me 

ngawatkan, bahwa kapal korek , Kari 
mata“ kini menemoe mata ocang 
emas, dan arlodji. 

mom gp em 

Y 

A   
t 

Pekerdja pekerdja dikirim ke dae 

  

Resepsi di 

doek Betawi dan kelilingnja. 

pangkat dan adres. 

No. 834 

3 Ea Tn : | .. . 2 

Istana Rijswijk 
Oentoek merajakan Seri Baginda Maharadja Ratoe memerintah empat 

poeloeh tahoen, maka pada hari SELASA tanggal 6 September j.a.d. poe- 
|koel 9.15 malam di Istana Rijswijk akan diadakan resepsi oentoek pendoe- 

Mereka jang minta dioendang akan mengoendjeengi resepsi itoe, di- 
persilahkan soepaja berkirim soerat kepada Adjudant van Dienst di Tjipa. 
nas, sebeloem tanggal 28 Augustus j.a.d., dengan menjatakan gelar, 

De FGD. Intendant. 

  
  

INDONESIA 
  

Bandoeng 

Kemaren, tg. Il soedah dilangsoeng 
kan pemilihan anggauta Gemeenteraad 
Bandoeng bagian Indonesia. Gemeente 
Bindoeng dibagi djadi 5 districten, 
Bolonggede,Gr.Postweg West, Gr.Post 
weg Ovat Gemeenteraad Bandoeng dan 
Ambacbtschool Meskipoen kelihatannya 
kota Big.diam, tetapi orang mengeta- 
hoei kalau dikota ada apa2, dari sering 
aja laloe lintas opelette dan auto's jg 
sama diberi plakaat, atau jang pakai 
bendera. 
Kaoem pemilih jg insjaf sama me- 

merloekan, dari kantornja teroes sadja 
pergi kestembus.oeotoek mendjalankan 
haknja dan kewadjibannja. 
'Djam 2 siang precies pemilihan di 

moelai, dan propagandisten sama mem 
bagikan bulletinnja, dan mengandjoer 
kan, agar djagonja dipilih. 

Hanja dari fihaknja Pasoendan jang 
mengirimkan propagandisten kaoew 
iboe. Dari fihaknja Parindra, COPAG 
dan merdeka tidak ada jang mempei 
goenakan tenaga kaoem iboe sepan 
djang kami dapat lihat. 

Dari djam 2 sampai djam 3 lebih 
kelihatan orang djedjel berbaris maoe 
masoekkan stemnja, sesoedahnja itoe 
nampak koerang, tetapi sorenja dari 
djam 5 sampai djam 7 kelihatan ba 
njak lagi. 

Dari 7,30 sampai djam 8 hanja ks 
dang kadang sadja datang kendaraao 
jg membawa kaoem pemilih. Malah ada 
pemilih jg datangnja presies djam 8 
karena terpaksa meladeni propagandi: 
ten, keboeroe pintoe tertoetoep, dan 
commissie bilang : Het spyt me, plich" 
is plicht, U bent een minuut te laat. 

Kedjadian2 jg loear biasa tidak naw 
pak, propagandisten berlakoe sopan 
santoen diantara satoe dengan jg lain 
Dari fihaknja djago2 moekanja dapa 
terlihat, kalau hatinja berdebar debar 

Besok hari Saptoe pagi stembus ba 
roe diboeka digedong Gemeenteraad 
Bandoeng, demikian toelis pembantoe 
kita dari Bandoeng. 

Mutatie Pakaceman Ssekaboewi. 

Dengan besluit Boepati Soekaboemi 
telah diangkat mendjadi Naib distric: 
Djampangkoelon jaitoe Tosan R, Moeh 
N scb.tadinja Chalipah Plaboean, Naib 

'Ojampangkoelon Toean R. Moeh. B- 
sah dipindahkan mendjadi Naib B) 
Ijoaglopang dan Naib Bodjonglopang 
Toean R. Moeh. Kobasah berenti de 
agan pensisen. e 

Pada hari Minggoe tanggal 7 Aup 
38 pada djam 7 pagi dengan kaget 
melihat beratoes-ratoes orang jang ber 
keroemoen di aloon aloon. Menoeroet 
keterangan jaitoe Toean Naib di itoe 
tempat hendak pindah ke Bodjong 

'Nlopang, dengan diantarkan oleh bebe 
rapa pendoedoek Djampangkoelon me 
makai autobus dan oplet. 

Itoe waktoe diadakan beberapa pem 
bitjaraan dan njanjian oleh ra'jat Djaw 

moelai berangkat. ' 
Djadi bila pemimpin negeri memang 

ditjintainja oleh ra'jatnja walaupoen 
adanja ditepi “pasisir kidoel, ta" loe 
poet poela mendapat samboetan jang 
menggembirakan. 

Kep MI tama 

TJIREBON 

Pentjoerian beroelang lagi 

Seperti soedak pernah diberitakan, 

terdjadi pentjoerian diroemah toean 
Oey Tjioe Siong dan toean Moedakkir 
'sedjoemlah f 175. tetapi hingga kini 
beloem ada hasil dalam oeseha menang 
kap pentjoerinja. 

Menoeroet kabar jang diterima oleh 
pembantoe kita, pada malam itoe ada 
pendjagaan jg koerang hati-hati, jaitoe 
toekang koprek tidak melakoekan dienst 
sebab memang tidak menerima perin 
tah oentoek melakoekan dienst dibale 
desa. 

Pada tg. 4 boelang jl. terdjadi lagi 
dircemahnja man Arsida, jaitoe pentjoe 
ri dapat menggondol oeang sedjoemlah 
f 11,05. Poen hingga kini pentjoerinja 
beloem lagi tertangkap. 

Dan pada tg. 29 bl, itoe djoega ter   djadi lagi diroemah t, Partasoepena 

Pilihan anggauta Gemeenteraad . 

pangkoelon dan pada djam 8 precies. 

didesa Pasindangan. (Tjirebon) telah| 

(Djakea pensioen). Disitoe ternjata pen 
"joeri penggemar boeroeng. Karena ig 
ditjoerinja ialah se&kor boeroeng b&» 
seharga f 15, dan se&ker boeroeng poe 
ter seharga f 4..— 

Orang kampoeng disitoe kini dalam 
Chawatir, disebabkan oleh banjaknja ke 
djadian itoe, maka sangat besar harapan 
aja, kalau jang koeasa mengambil tin 
dakan jang tepat oentoek mentjegah 
beroelangnja, 

—tg— 

PASAR BETAWI 

Tjatatan harga-harga 1-8. 38 sebe 
loemoja djam 12 tengah hari ada se 
bagai berikoet : 

Go ela pasir: per karoeng peri02 
kg terima digoedang pendjoeal £10.40 
Tepoengtrigoe: tjap Kodok 

f2,15 Koeda merah f 2,05, Boeroeng 
kaleng f 2.05, Harrison f 2,05 dan lain 
lain tjap f 2,-- per bantal. 

Minjak kelapa: per blik dari 
148/, kg bruto f 1,571/,. $ ga 

Bawang merah: Toaliap f12— 
Tiongtoa f 9 —, Toaliap Bima f 10,— 
per 100 kg. 

Katjang tanah: 
f 850 sampai f 875. 
Emping blindjo: Laboean no. 

If 2750, no II f 2450: Tjilegon no 
I : 27.—, no II f 22,— per 100 kg 
aetto, 

Pee.) 
per 100 kg dari 

Kentang: per 100 kg f 8—, 
(Harga harga diatas menoeroet pen 

Ijoealan di Pintoe Ketjil. 
Co Pr a: melihat kwaliteit dari f 5,75 

sampai, 6,15 per 100 kg. London notee- 
ring affk 1-3: kwaliteit Straits 10-16-3 
p, si per ton, : 

Katjang kedele: Gendja To. 
gal fob Tegal f 7.04'/», mata item Djem 
oer fob Probolinggo f5.66'1, per 100 kg. 
Ladaitem Lampong: ek Te 

'ok kemaren ada djadi lev Oct.-D,ec 
f 15,50, ini hari lev Aug.-Oct. f14170 
pembeli, 14.90 pendjoeal, Oct.-Dec. f15,: 
pembeli f 15,25 pendjoeal Ex. Batavia 
lev Aug. f15,— nomper 100 kg Lon 
don noteering 211-16 d p Ib nom. 
Ladapoetih Muntok: fob 

Pangkalpinang kemarin djadi lev. 
Aug.-Sept. f 22.25 ini hari f 22.— pem 
veli f 2225 pendjosal per 100 kg. 
London noteering 3 11-16 d,p. lb. 

Koffie Robusta Lampong: 
15 p0t e.k. Telok kemarin djadi lev. 
Aag #1090: ini hari lev, Aug-Sapt, 
f 1060 pambeli, f 10.80 pendjoeal, 
Okt-Nov f 10,75 pembeli f Il,— pen 
djoeal per 100 kg, 

Citronelaolie: kemarin djadi lev sedia 
f112”2, Aug-Sept f 1,28. Ini hari 
lev Aug f1,12!) pembeli f 1,15 pen, 
djoeal, Oct-Dec f 1,10 pembeli, f 1,121. 
pendjoeal Isv lain tahoen f 1,07” pem 
beli, f 1,10 pendjoeal. 
Karet: sedia Sheets 27 Crepe 

27 3/4 persetengah kg, 
Tapioca meel: kwaliteit Me 

dium boeat roepa roepa merk dari 
f 315 sampai f 3,35: AA f 3,70 per 
100 kg. 

  

Diantara pisau2 jang moe- 
rah pisau-Nacet adalah jang 
nomor satoe dalam kwali- 
teitnja. Ketadjamannja oen- 
toek pertanggoengan akan 
pemakaian lebih lama. Pi. 
sau Nacet dipergoenakannja 
amat tjepat dan litjin. 

25 
sen 

10 
bidji 
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Oentoek perkakas bergigi tiga 
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Moelai hari Minggoe malam Senen 14 Aug. 
dan malam berikoetnja 

Film Metsir jang paling besar keloearan tahoen ini, 
ABDUL WAHAB dengan Miss LAELA MOURAD. 

Dalam tjerita 

  

    

  

  nJAHIJAL-HOEB" (SHIDOEPLAH TJINTA") 
  

  

CINEMA PALACE 
Ini malem dan 

malem brikoetnja 

GANGSTER 
(Pengadilan didoenia) 

dengan 

Edward G. Robinson 

Soeatoe riwajat jang menggem- 
parkan didoenia pendjahat — 
seboeah film jang loear-biasa 
dengan mempoenjai tjeritera ter- 
sendiri jang menterkedjoetkan 

doenia. 
Seboeah"'iilm .ini menjatakan, 

betapakah hebatnjadangemparnja 
tjeritera terseboet, sehingga din- 

ding2 tempat penghoekoeman 

dan hati2 orang bergemetarlah. 
Djika orang melihat film ini, 

soedah tentoe akan bernafas, 
karena kebagoesannja jang me- 

lebihi dari 

MENSCHEN HINTER GITTERN 

    

Ini malam 

dan malam    : berikoetnja 
Sawah Besar Rat.-£. 

“SPARE OUR LIVES 
Plead Americans. Heid by War-Lord! 

Ta HIS WORD MEANS LIFE..OR DEATH 
t s armies tensely await command 

that means victory ...or defeat! 

  

    

    
   

U.S. CITILENS TRAPPED 
by perils of vicious 
hand-to-hand fighting 
in war's fiercest battle! 

  

    

Ten 
    
dc 

  

  

Sepoeloeh -tahoen didalam pen- 
djara..... dan Joe Krozac, se- 

orang moesoeh besar Amerika 

jang No. 1 berhasil memerdeka- 

kan dirinja sendiri oentoek mem- 

boenoeh seorang perempoean 
| 
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KAI MA na Na 

Kabar Penting! 

Batoek kering, penjakit koelit 

dengan lekas. Datanglah pada 

PROF. 

(Mr.-Cornelis) (Java) 

malam. Telf, 536 Mr-C, 
  

IJIN MIO... 

  

PU VA YA Va VA UU VaU 

YAI VAU VA VAU VAU WAWAN 

Djika Toean2 dan Njonj:2 terganggoe 
dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 

Radja 
“Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 
soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

5.5. MOH. ALI 
Matramanweg 39 atau panggil diroemah 

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 

UI YAN VA WAS VA 

  

| Film-productie METRO jang be- 
sar realistisch : 

THE LAST 

| 

  

jang tertjantik jang telah bertje- 

“0 rai dengan -anaknja. 
Ini film adalah seboeah 

jang loear biasafsekali. 

  

film 

with JAMES STEWART 
ROSE STRADNER 
LIONEL STANDER 
DOUGLAS SCOTT 
JOHN CARRADINE 
SIDNEY BLACKMER 
A Metro-Goldwyn-Mayer Picture 

t 
«   
  

  

Mentjapai PERBAIKAN Hidoep 
Perioe mempeladjari POLITIEK ECONOMIE dan BERSIAP bekerdja 
bersama sama. : 
Oentoek ment'apai maksoed, haroes mempsenjai dan membatija : 

Boekoe ,,SARIKAT COOPERATIEs 
ini boekoe mengandoeng pengatahoean : 

1. ORGANISATIE i 2  TECHNIEK 
Tjara melakoekan 3, PERSEDIAAN KAPITAAL ATAU 

4, KRIDIT. 
Hargenja moerah sekali jaitoe 1 exemplaar f 1.50 

Lekas toean toean membeli, 
Persediaan hanja sedikit. 
Djika tsean tidak membeli tentoe akan menjesal. 

Boekoe ini dikeloeaken oleh : 

»Badan Toentoenan Pereconomian Moehammadijah" 
Adres Kramat No. 5 — Batavia Centrum. 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag6000 Exemplaren 

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

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia, 

f5,— sefaon aftawa 12 nomer, f2,50 setengah taon etawa 6 nomer, pem- 
bsjaran doeloe : berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 
Menghadapi hasil besar dan menjenanykan 5 tariefnja rendah dan berlang- , 
ganan dapet rabat banjak berh-eboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsrsad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenien, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- 
diadi lapangan adverienlie djueya, . 
Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, mocat adver- 
tentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie, 

Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI. 
  

di medan perang 
Tiongkok —Japan 

SATOE ROMAN . 
dalam bahasa Soenda sangat 
ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi 
memoeaskan. 

  

  
  

  

TOKO OR 
Kramat 14 — Telf. 1981 WI, 

kalah. 

pen, driehoek, 

Kalau beli 

pen dari segala' merk. 

TIS - dengan .prijs besar 

roes. 

toko Orion. 

Aa   

TON 
Batavia-C. 

 Barue naik kelas, 

baroe masoek se- 

Sedia-keperloean sekolah 
seperti schrifien, tinta, 

liniaal,: 
potlood, stift dan lain2. 

Vulpen merk 
PILOT dan SAILOR kita 
kasi graveer nama gratis. 

Bisa terima reparatie Vul- 

Dapat SUCCE5BON GRA- 

Couponjang dari doe 
loe masih lakoe te- 

Datanglah blandja di     
Baroe terima platen 

Lagoe MELAJOE—DJAWA & HAWALIAN SONGS 
18 pi: a F 15.— 

HAWAIAN j 

8083 The Hula Girl 100  Ridin Up River Road 

Players Dream Waliz When I Grow To Dream 

155 My Senorita Tango 156 Goody Goody Fox Trot 

Don't Stop Loving Me Our-oua Hula Fox 
191 Flower Lace 376 My Isle on Hilobay 

- Sweet Seu Swinging Sister 
379 What's the Reason 353 Tina 

Sweetheart on Parade Rosalani 

MELAJOE 3 

344 Diawela Kr: Bleus 360  Kron: Hantjoer Piloe 

Kron: Djiwa atikoe Kron: Venetie 

362 Kron: Cucaracha 8076  Rumba Andjasmara 

Kore-Korena Kron: Nasib Pertjintaan 

1551 Mega Mendoeng 1014 Masoek kelocar kampoeng 

Bintang Bertjahja Stamb: Aer Spujung 

2527 Sowvenier Pasar Gede 2531 Stamb: Baroe Ketemoe 

Tjahja Vorstenlanden Gebroken Hart. 

1548 Stamb: Mengenes Hati 2530 Sinar Banjoe Biroe 
Ajon2 didalem Prauw Sinar Lembang 

983 Onde2 Koeceh Apem 4437 Stamb: Tengah malam 

Tralala Bomdijee Extra Oedjan dideli 

8074 Krontiong Delima 
Stamb: Prahoe 

DJjAWA 

343 Patet Rentiasih 342  Hajakan Rangoe-Rangoe 
Goro-goro Hajakan Kemoedo 

327. Dolan Santri Soearan 238  Medoekoen 

Dolan Santri Soearan Kendoeren 

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

diatas, dan 8 piaten Europeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOTAAL 18 PLATEN HARGA PF, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRI). 

Toko P. B. K. curerison Telefoon No. 34 

Ditoelis oleh journalist 

A.S, TANOEWIREDJA 

berikoet ongkos kirim. 

Boleh pesan pada: 

Senen 107 2 

Administratie , PEMANDANGAN" 
Batavia-C. 

Harga “satoe boekoe tammat f 0.54 

  

NYA YAI 
  

, HONORION« 

SANORIN 

LIBROLIN-POEDER 

tida bisa 

gram 17.50, 300 gram f 14.50. 
WENALIN 

boektiken f 3.— besar 1 5.50, 

ASALIN 

KRACHT-PILLEN 

1 1.50, 240 if 2.80. 

SINAMON 

Sinamon Extra koeat f 5.50, 

ZENUW-PILLEN 

debar 120 bidji f 1.50, 240 f 2.80.     

Sakit Wie Thjing, seperti tidoer of 
kentjing manik toeroet kloear, badani 
lemes, toelang2 sakit Dalem 3 minggoe 
bisa baek 1 fl. f 1.25, besar f 2.30. 

Paling baek boeat sakit Tidjing 
(AambeiEn), bisoelan dalem of loear. 
Boewang aer darah tjampoer nanah 
enz. Makan Sanorin, lekas kering en 
djatoh akarnja Aamb. Soeda bisa 
boektiken sendiri 1 fi. 1 7.50, 2 fl. 
i 14.50, 

Tida beratjoen of berbahaja 1 sendok 
thee poeder, lekas djalannja boeat 
bikin baek sakit kentjing-goela. Se- 
perti sering timboel boesoel, malemis 

tidoer enz. Librolin bisa 
bersiken darah en aer kentjing. 150 

Paling djempol boeat lelaki (Tjong- 
jan) impotentie, sex, zwak enz. bisa 

Boeat segala penjakit batoek seperti 
batoek kering (Kinkhoest) batoek da- 
rah, T.B.C. sesek dan panas dalam 
dada. 120 bidji f 1.50, 240 bidji f 2.80. 

Koerang tenaga (zwak), kaki tangan 
sakit badan rasa dingin (meriang) 
lemes enz. Makan 2 fl. tanggoeng 
badan diadi sehat seger 120 bidji 

Soepaja bisa dateng boelan, seperti 
laat, sakit of kloearnja sedikit. Boen- 
ting djangan makan, sama sekali tidak 
berbahaja 63 bidji f 1.75, 126 i 3.25. 

Tidak berbahaja dan sama sekali 
tidak beratjoen, boeat di makan saban 
hari, soepaja bisa tidoer dan menga- 
Sokan pikiran dan hatijang berdebar- 

Pesenan brikoet oewang 10”/o korting, 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
G. Tengah No22 Semarang 

-g 
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D0 KANTOOR ADMINISTRATIE 

- 
Kota

 

Indonesia satoe kwartaal . 
“ Loear Indonesia 

  

.' Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 Wi, 

HARGA LANGGANAN 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
Boleh dibajar 
baroes diachir 

f 4,50 

boelanan, tetapi berhenti 
kwartaal. Domicile abon 

5.50 6 

nes terhadap koran ini di Betawi. 

Tahoen ke 6 No. 179: Djoem'at 1» Augustus 

angan 
FONDS KEMATIAN 

Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

1938 

Tarief 
dapat uitkeering ,.. f 25— 
advertentie, keterangan pada 

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

Petodjo-llir No.25 

Lembaran kedoea 
  

  

Dari hal batang 

| | Ka 
Dalam karangan jg ketiga telah kita 

pertjakepkan sedikit tentang batang 
itoe. Telah kita katakan, bahwa adalah 
batang itoe seolah-olah badan bagi po 
hon. Tambahan poela telah kita per 
ma'lpemkan djoega, bahwa batang itoe 
bergoena oentoek tempat djalan maka 
nan. 

Oeraian jg singkat itoe ta' dapat ti 
dak beloem memoeaskan hati kita. 
Ingin kita rasanja mengetahoei lebih 
landjoet perihal rahsia2 batang itoe. 
Ma'loem kita kiranja, bahwa batang 
itoe mewmpoenjai goetji wasiat, Mari 
kita tjoba memboekakannja ! 

Telah pabam kita, bahwa makanan 
jg diisap oleh akar dari dalam tanah, 
mengalir kedalam batang, boekan? Ada 
poen makanan itoe ta' moengkin hanja 
sampai kepangkal batang sadja. Bila 
kedjadian jg demikian itoe, maka hal 
itoe boleh disamakan dengan makanan 
jg kita makan hanja sampai keloe- 
bang kerongkongan sadja. 'Tentoe ti 
dak dapat djadi, boekan? Karena aki 
batnja akan menimboelkan kemarahan 
peroet kita. 

Pada tanaman demikian poelalah 
hainja. Bila kedjadian jang begitoe, 
tentee akar akan berkata kepada ba 
tang itoe: ,Telah bersoesah pajah 

“akoe mentjahari makanan itoe. Djadi 
koepinta dengan sangat, djanganlah 
ia kautahan. Djalankan teroes |' 

Ma'loemlah kita, bahwa makanan 
itoe adalah goeuanja oentoek bahan 
memboeat bahagian2 pohon. Maka 
batanglah jang diserahi pekerdjaan 
membahagi-bahagi makanan itoe kese 
loeroeh pohon. Soepaja makanan itoe 
dapat didjalankan, oleh tanaman dise 
diakan beberapa djalan pengangkoetan 
makanan itoe. 

Tjoba kita berdiri dekat sepohon 
djeroek | Kita peramat-amati batang 
nja. Maka kelibatan oleh kita batang 
itoe bertjabang. Bila hal itoe kita me 
noengkan, ta' dapat tidak timboel pi 
kiran dalam hati sanoebari kita : 
»Wah! Tjabang inilah roepa-roepanja 
seboeah djalan simpangan tempat 
membawa makanan itoe.“ 

Tjabang itoe kita toeroetkan dengan 
mata. Maka kelihatan ia bertjabang 
poela. Biasa orang mengatakan ia be 
ranting. Makin keoedjoeng makin ha- 
loes" Pada ranting ranting itoe mele 
katlah beberapa daoen. Kita peramat 
amati daoen 1toe! Maka tampaklah 
kepada kita beberapa oerat pada da 
cen itoe, 

Adapoen verat osrat daoen jg haloes 
itoe ialah pemboeloeh pemboeloeh tem 
pat djalan makanan jg datang dari ba 
tang. pi : 

Bila oeraian jg diatas kita simpoel 
kan, maka dapatlah dikatakan bahwa 
batang itoe adalah seolah olah djalan 
besar, kemoedian bersimpang simpang 
kemana mava, sehingga makanan itue 
dapat terbahagi keseloeroeh pohon. 

Dahoeloe telah pernah kita katakan 
bahwa daoen bolehlah dimisalkan ae 
boeah paberik, ja'ni paberik tempat 
memboeat goela, minjak, gadjih dan 
zat poetih teloer. Zat zat ini tentoe ta' 
dapat ditahan dalam paberik -itoe, Se 
moeanja terpakai poela centoek mem 
boeat bahagian bahagian pohon. Maka 
dari dalam daoen diangkoet poelalah 
barang2 itoe melaloei pemboeloeh pem 
boeloeh ketjil, Pemboeloeh pemboeloeh 
itoe berdjalan melalosi batang dan te 
roes keakar, 

FP 
IA 
ta 

& 
Oleh Soetan Sanif 

Dari karena itoe ma'loemlah kita, 
bahwa didalam batang didapati bebe 
rapa pemboeloeh javg haloes tempat 
djalan makanan. Kita sekalian tentoe 
telah peruah melihat pohon kelapa jg 
dibelah. Didalam batang itoe kelihatan 
barang jang menjeroepai benang2 ka 
Sar, Satoe dari benang2 kasar itoe ter 
djadi dari beberapa pemboeloeh ketjil 
Demikianlah haloesnja pemboeloeh2 
jang ada didalam batang itoe. 

Menoeroet keterangan jang diatas 
adalah dalam batang itoe berdjalan 
doea djenis makanan, ja'ni makanan 
jang berasal dari tanah dan makanan 
jang berasal dari daoen. 

Sekarang kita ambil sebosabh pisau 
atau lading! Kita kerat batang pohon 
djeroek tadi, Maka ketahoeanlah jang 
koelitnja dapat kita keloebakkan. Dj 
bawah koelit itoe ada kajoenja. Bila 
kajoenja kita raba, njatalah bahwa di 
sana melekat sebangsa lendir, rekat se 
perti lim, itoelah jang dinamai lapisan 
lendir atau koelit manis. 

Ketiganja ada goenanja satoe persa 
toe, Koelit bergoena oentoek pemaloet 
batang dan adalah ia poela tempat 
djalan makanan jang datang dari da 
oen. Lapisan lendir bergoena oentoek 
memboeat koelit dan djoega oentoek 
memboeat Kajoe batang. Pada lapisan 
loear dari kajoe itoelah berdjalan ma 
kanan jang datang dari akar. 

Dengan tidak disangka2 kita sam 
pai kepada kajoe, Mendengar perkata 
an kajoe itoe, ta' dapat tidak mata se   kalian ora-g terboeka, Ingat ia akan 
tiang, djendela, medja, koersi, lemari 
dsb jang ada pada roemahnja, Banjak 
diantara tanaman itee jang kajoenja 
sangat bergoena bagi masjarakat hi 
dosp kita, Tetapi ma'loemlah kita, 
bahwa kajoe dengan kajoe ada doea, 
artinja ada kajoe jang baik dan ada 
kajoe jang boeroek: 

Maka pada tanaman itoe, mana? jg 
lambat besarnja, itoelah jang mengha 
silkan kajoe jang bagoes. Djati oem 
pamanja, baharoe ditebang djika oe- 
moernja telah 30 atau 40 th. Kemoe 
dian waktoe menebangnja, batangoja 
tak teroes dipenggal, tetapi digenti- 
ngi dahoeloe sekeliling batang sampai 
terkerat kajoenja sedikit. Dengan dja 
lan demikian tak dapat lagi makanan 
jang datang dari akar berdjalan naik 
keatas dan makanan jang dari dacen 
tak dapat berdjalan kebawah. 

Pohon mati perlahan lahan, dan men 
djadi kering. Djika telah kering be 
nar, baharoelah ditebang sama sekali. 
Kemoedian digergadji dan didjemuer, 

deb. jang lekas besarnja, kajoenja loe 
nak. Dikampoeng kampoeng sekarang 
banjak benar perkakas, oempama me 
dja, koersi dan lemari diperboeat orang 
dari ' kajoe jang dewikian, Wak 
toe membelinja, memang tjantik ke 
lihatan , harganjapoen moerah. Tetapi 
membeli meaja jang demikian berarti 
memasoekkan sarang boeboek keda 
lam roemah, Tiada antara lama, sang 
bini marah marah, bosan ia menja 
poe tahi boeboek dibawah medja, Ke 
soedahannja medja itoe dibantingkan 
nja, didjadikannja kajoe bakar. ,Aki 
batnja sang laki, dompetnja botjor poe 
la oentoek pembeli medja baroe", 

Kesoedahannja djanganlah kita loe 
pakan, bahwa kadang kadang batang 
itos dipakai oleh tanaman oentoek tem 
pat penjimpanan barang jang bergoe 
na bagi kita. Ingatlah akan batang 
teboe, batang karet, kemenjan, damar. 
sagoe (roembia) dsb. 

loozen dari tg. | sampai 8| Juli '38 
adalah sebagai berikoet : 

Jang Soedah ditjatat dahoeloe sedjak 
SIIBA |1 Jan. ada sedjoemlah £ 062,589 79. 

  

  

Centraal Comite Penganggoeran 

Penerimaan dalam 
boelan Juli, 

: Menoeroet tjatatan lijst no. 150, ma 
"toendjangan jg diterima oleh 

aite yoor Steun aan Werk 

  

   

Penerimaan bl Juli ini ada f 214,682, 
80, djadi dari 1 Jan, '38 sampai 81 Juli 
djoemiahnja ada f 977,222,59. - 

Adapoen penerimaan semoeanja dji 
ka dibitoeng sedjak bl, Deo, '30 scedah 
ada f 5,982,321,74. 

—9— 

Hasil pendapatan SC S 

“Perbandingan ta- 
hoen1937—1938.   Dari Semarang Aneta mengabarkan 

Kajoe albisia fdjeundjingl, peta 

bagai berikoet : 
Juli '37 f 283.000. dan '38 f 263 000. 
Dalam tahoen: 1937 moelai boelan 

Jsnuari—Juli ada f 1454 000.— sedagn 
tahoen 1938 moelai Januari—Juli ada 
f 1.450.000.—. 

menta 

Perhoeboengan keboedajaan antara 
Hindia dengan negeri Belanda, 

Beberapa anggota menguetjapkan 
keinginsa, soepaja Negeri Belanda dan 
Hindia lebih banjak tahoe akan kea- 
daan masing-masing, dan soepaja per 
hoeboengan antara kedoea pibaknja 
Itoe lebih rapat. Setengah dari pembi 
tjara itoe memindahkan keinginannja 
itoe kelapangan jang berhoeboeng de 
ngan perhoeboengan politik antara 
Hindia dengan negeri Belanda. Peme 
rintah sangat menghargai keperlogan 
dan keinginan oentoek memperbaiki 
perhoeboengan keboedajaan antara ke 
doea pihaknja, meskipoeu ia tidak 
seia, babwa perhoeboengan itoe hanja 
dapat diperbaiki dengan mengadakan 
peroebahan politik, 

Pemerintah sanggoep mempertim 
bangkan, bagaimana djalannja meng 
oebah ketentoean jang ada sekarang, 
doepaja anggotaanggota college van 
Gedelegeerden dapat meninggalkan 
djabatannja beberapa lamanja dengan 
tidak kehilangan pendapatannja, agar 
mereka mendapat kesempatan me 
ngoendjoengi negeri Belanda oentoek 
memperdalam pemandangannja. 

Demikian djoega porstel anggota ter 
hormat toean Sandkuyl, soepaja stoe 
den stoeden jang soedah tamat bela 
djar atau hampir menamatkan peladja 
iMarja diberi kesempatan menambab 
pengetahoeannja pada  Uaiversitet 
atau sekolah Tinggi dinegeri Belanda, 
baik dipertimbangkan. 

Sementara itoe disini dapat dikata 
kan, bahwa Pemerintah bermaksoed 
mempertimbangkan a pada pem 
bitjaraan begrooting jang akan datang, 
oentoek mengadakan studiebeurs poe 
la boeat beladjar dinegeri Belanda, 
meskipoen .moela moela tidak akan 
berapa banjak jang akan dapat di 
berikan. Pemerintah poen seperti: soe 
dah terboekti djoega, tidak berkebera 
tan memberi studieopdracht kepada 
amtenar amtenar jang patoet boeat 
itoe, Tetapi tentang hal ini poen 
djoemlahnja tentoe mesti diwatasi. 

Oleh sekaliannja ini— meskipoen 
moela moela sangat bersshadja— maka 
perlahan lahan akan dipenoeni keing! 
nan dan keperloean jang terasa digo 
longan golougan. jang mendjaga sepa 
toetnja sebaik baiknja perhoeboengan 
keboedajaan antara Negeri Belanda de 
ngan Hindia, demikian dipetik oleh 
Balai Poestaka iiari pidato wakil Pe 
merintah toean Mr. HC, Hartevelt da 
lam Volksraad mendjawab pemanda- 
ngan osmoem giliran pertama, 

dan kartoepos jang tidak 
berlakoe lagi 

Dikabarkan oleh B, Poestaka 
da kita : 

Soedah ditetapkan dengan heslit 
Kepala PTT, bahwa perangko dan 
kartoe pos jang terseboet dibawah ini 
sesoedah 31 December '38 tiada lakoe 
lagi, djadi tiada diterima lagi pemba 
jar ongkos mengirim soerat soerat dan 
bia, jang diwadjibkan oleh pendjaba 
tan itoe, jaitoe: 
A, Perangko: 

1, Keloearan tahoen 1913. Gambaran 
Rstoe menghadap kesebelah kanan, 
dibelakang kelihatan Jaoet dengan 
kapal api: jang berharga 30 sen 
(kelaboe hitam warnanja), 
jang berharga 32'/. sen (oengoe war 
manja dan djingga warna angkanja): 
jang berharga 35 sen (merah toea): 
jang berharga 40 sen (bidjau): 

2. Keloearan tahoen 1913. Gambaran 
Ratoe 'menghadap kesebelah kiri dibe. 
lakang kelihatan pohon njioer, 

Jang berharga 50 sen (hidjau): 

Perangko 

kepa 

“8. Jang telah digaati harganja : 

Jang berharga 10 sen, ditjetak hitam   1918 : 

hasil pendapatan maskapai kereta api 
SCS dalam boelan Juli 1937—1938, se 

5 # 80, (biroej: 
, 3 80 , (merah djing 

ga), 
100 (merah toea): 

3 3 175 , (lembajoeng): 
$ » . 250 , (hitam keme- 

rah-merahan): 

Jang berharga 10 sen, ditjetak merah 
diatas angka 30 sen keloearan th, 1913, 

diatas angka 32'/: sen kelgearan tahoen 

B. Kartoe pos 

jang berharga” 10 sen 
(tidak berlipat doeaj): 

Jang berharga 10 sen (merah) dub 
bel (berlipat doea): 

2. Jang telah diganti harganja : 
jang berharga 3'/, sen, 

rah diatas angka 5 sen (biroe) enkel, 
keloearan tahoen '33 Gambaran pe 
mandangan di Hindia dengan kerbau 
membadjak: 

jang berharga 31/, sen, ditjetak me 
rah diatas angka 5 sen (biroe) berli 
pat doea (dubbel), keloearan taheen 
1933, Bergambar pemandangan di 
Hindia dengan kerbau membadjak. 
C, Perangko denda. 

Keloearan tahoen 1913 Berwarna 
merah, dan angka harganja dan kata 
sen merah poela : 
jang berharga 12'/, sen : 

» » » 

» ” 871/, ” 
Dari tanggal 1 October sampai 31 

December 1938 masih ada kesempatan 
boeat menoekar perangko dan kartoe 
pos jang terseboet diatas itoe, jang ma 
sih ada ditaroeh orang banjak, dengan 
jang lain lain, Perangko dan kartoe 
pos boleh ditoekar pada segala kan 
tor pos, bij postkantoor dan hulp 
postkantoor, akan tetapi tiada boleb 
ditoekar dengan zegel atau mata oe- 
ang. 

Djika sesoedah tanggal 31 Decem 
ber 1938 ada kedapatan dalam bus 
soerat soerat jang diberi berperangko 
tersboet, maka soerat soerat itoe akan 
diperboeat seolah olah tiada berpe- 
raagko sama sekali atau seolah olah 
tiada tjoekoep perangkonja. 

mar pa 

TANGERANG 
Penerangan dalam gang-gang 

Penerangan jz ditoenggoe-toenggoe 
dari dahoeloe sekarang telah 
selesai, Gang-gang sekarang padang. 
Hal ini tentoe sadja menjenangkan 
bagi pendoedoek. Tetapi roegi oentoek 
si tangan pandjang. Sebeloemnja ada 
penerangan digang gang selaloe kede 
ngaran pentjoerian-pentjoerian. Tetapi 
sesoedahrja penerangan ada, tak kede 
ngaran lagi. Djoega oentoek perdjala 
nan sangat memoedahkan. 

— 9G —— 

Openbare vergadering Taman 
Siswa. 

Pada hari Minggoe jl di roeangan 
TS Tangerang telah diadakan rapat 
oemoem jang dikoendjoengi oleh KH 
Dewantara, Sajang pertemoean ini ta? 

1. Keloearan tahoen 1913. Jg ber- 
angka sadja, ta'bergambar lain lain : 

(merah) ankel 

ditjetak me 

8 pagi orang orang telah berkoempoel 
oentoek menantikan datangnja Ki Ha 
djar. Baroe poekoel 10 beliau dengan 
lain-lainnja tiba dengan auto, Dan 
poekoel 10.30 rapat moelai diboeka . 

Ketoea tjabang t Sastro memboeka 
rapat. Seperti biasa tS membilang di 
perbanjak terima kasih terhadap jang 
hadlir. Djoega minta ma'afnja jang 
hadlir oleh karena rapat ini ada lat 
diboeka oleh karena Ki Hadjar men 
dapat halangan. 

Seteroesnja pimpinan diserahkan ke 
pada toean Soelasmono goeroe dari TS 
Seperti spr permoelaan, djoega toean. 
Soelasmono menjampaikan selamat da 
tang. kepada jang hadlir, poen ma'af 
jang ditjintanja, oleh karena Ki Hadjar 
telat datavgnja. Sesoedah itoe maka 
Ki Hadjar tampil kemoeka dan mem 
b kin pidato tentang azas dan toedjoean 
TS begitoe djelas, sampai jang hadlir 
merasa poeas. Setelah pidato itoe sele 
Sai maka dikasih kesempstan oento3k 
pertanjaan pertanjaan. Dan sesoedah 
pertanjaan pertanjaan semoea didjawab 
dengan djelas, maka rapat ini diboe- 
barkan kira kira poekoel 1. 

—O — 

Pesta di T. S. Tangerang 
Pada malam Beninnja djoega di 

roeangan T.S, telah dilangsoengkan 
perajaan TS. berhoeboeng dengan 
cesianja genap 5 tahoen, Roeangan 
begitoe besar dari moelai poekoel 7 
Soedah penoeh pedat dengan penonton. 
Oleh karena akan diadakan tari sew 
rimpi, maka tidak sedikit jang memer 
loekan datang. Sajang sekali movslai 
dari poekoel 8 toeroen hoedjan, sehing 
ga beberapa penonton terpaksa poe- 
lang kembali. Kira kira pockoel 9 
Toean 8. Mangoensarkoro memboe 
ka perajaan ini, dengan mengoeraikan 
dari hal serimpi, jaitoe kunst kita 
djangan sampai hilang. Sesoedzh itoe 
maka comite berpidato. 

Sebagai biasa membilang banjak te 
rima kasih terhadap penonton, djoega 
kepada penjokong2 biarpoen dengan 
djalan wang, atau tenaga. Sehabisnja 
pidato-pidato, maka keloearlah serimpi 
Pertoendjoskanini mendapat perhatian 
begitoe besar, sampai semoea mata pe 
nonton ta' habis2 memandang keba- 
goesannja tari serimpi itos. Sesoedah 
nja serimpi, toneel dari moerid? TS 
dilangsoengkan. 

Sajang sebeloemnja toneecl habis soe 
dah banjak penonton jg pada poelang. 
Roepanja sadja berhoeboeng dengan 
dienst keesokan harinja, atau datang 
nja itoe hanja oentoek menjaksikan 
tari serimpinja sadja, Baroe poekoeli   dapat koendjoengan banjak. Poekoel perajaan ini boebar, dengan selamat 

  

4 

DJAMOE GALIAN semboeken: 
dateng kotor. . 
Orang perampoean 
MOEDA sebab: 

1 Badan djadi keras. 
kenfjeng. 4 Peroel djadi tida gendoet, 5 

Dara 

MOEDA kombali. 
Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, 

recepinja jang aseli, fjoema jang pake   gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja 

Djamoe Djawajang paling kesohor diJavaboeatke tjantikan 

  
poeti, ringkesken peranakan, betoelken 

jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi AWET 

2 Moeka djadi bertjahja ferang. 3, Dada djadi 
Potongan badan djadi singsel. 6 Ping- 

DjaADI 

Djamoe - Galian terbikin dari akar-akar dan daon-daon obat serta rempa-rempa “il jang toelen dan menoeroel beloel 
jap 

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

Dewa, 

Firma TJAP DEWA 
Molenyliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat 

an ara na een 7   
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Patoet me 
Ma 

Menjamboeng berita kemarin tentang 
actrice ketoprak jang hilang, hari ini 
kita menerima'oeraian lebih landjoet 
dari pembantoe.kita Madoeratna, 
jang kebetoelan ada di Pamekasan 
(Madoera) seperti berikoet: ' 

PA RELA    

   
Soeminah alias Tjatis 

Bebas dari toentoetan pangkat 

Memang soekar! 
-Memperbedakan perboeatan seseo 

rang, bebas dari toentoetan kepangka 
tan didalam masjarakat. Seorang nasi 
onalis, hendaknja dimana ia berada, 
tetap didalam tingkah lakoenja. Sen 
rang pemimpin, pendidik, tersebo t 
poela. Orang sematjam itoe hendaknja 
mempospjai anggapan demikian: ,Ke 
pentingau diri sendiri haroes sesoeai 
dengan kepentingan masjarakat |“ 

Maka djika kepentingan diri seorang 
tiada sesoeai dengan kepentingav 
masjarakat, berhaklah oewoem menga 
djoekan toentoetan padanja. 

Dengan keterangan ini bebaslah ki 
ranja toentoetan pangkat. Toelisan di 
toedjoekan pada soeatoe perboeatan 
tidak senonoh, didjalankan oleh se 
orang jang kebetoelan berpangkat 
Mantri Politie, : 

Soedah barang tentoe perboeatan 
jang demikian memberi noda pada 
Korps Ambtenaar, paling sedikitnja 
koerang kepertjajaan oemoem. 

       
    

      
        
      

          
     

   

Apa jang mendjadi dorongan me- 
ngangkat pena ? 

Penoetoeran seorang Directeur ,Ke 
toprak“ dengan setengah menepoek 
dada, atas ganggoean perdjalanan pen | 
tjaharian hidoepoja. Perdamaian dioe 
sahakan sekoeat moengkin, tetapi da 
sar seorang berhadapan orang diatas 
angin, tinggal mengeloeh dibathin sa 
hadja. 

     

  

   

    

    

     

  

   

    

   

   
   
   

  

   

   

    

   
    
   
   

   
   

  

   

      

    

  

   

    

   
   

  

   

dasarkan pada belas kasihan orang 
lain, sedang orang jang diharap tidak 
memperdoelikan, 3 tt: 

Manis dimoeka, ketjoet dibelakang 
Tjobalah pembatja ikoeti penoetoe 

ran dibawah ini: 

Moela-moela kebaikan. 

1 Toean, kata Directeur itoe, moela 
moela amat ragam dan baiklah pe 
nganggapan Den Mantri pada anak 
anak Ketoprak. Hampir tiap2 ma 
lam soedi mampir dan ta?” loepanja 
membawa ini dan itoe.Soenggoeh ada 
keoentoengan bagi saja, berkenalan ba 
ik dengan seorang jg karoes men ijaga 
ketenteraman oemoem. Sebab oedjar 
beliau ada menaroeh rasa kasihan ter 
hadap pemain2, djika mendapat hanja 
tjoekoepan. Maka dari itoe banjaklah 
pemberiannja Toean Mantri dengan 
sangat moerah hati. Dengan ragamnja 
bergaoel, maka berkenalan baiklah ia 
dengan anak2 hingga tiada perasaan 
apa2, melainkan kelakosannja didasar 
kan pada kebaikan, 

Berhasil! dalam pantjingannja 

Begitoe lama memberi oempan, ma 
ka datanglah waktoenja mengharap 
ikan jang dipantjing. Kebaikan terha 
dap semoea anakanak moelai agak 
loentoer, tinggal pada Directeurnja te 

tapi agak koerang" Perhatiannja kini 
dipoesatkan kepada seorang belaka ia 
lah actrice bernama Tj, prima donna 
dari ketoprak itoe. , 

Pemberian seperti kaloeng, tjintjin, 

samper, badjoe sebagai tidak ada har 
ganja, dimana machloek lemah itoe 
soekar menolaknja, Dasar ada pembe 

rian dari seorang jang baik boedi, ten 

toenja diterima dengan senang hati. 
Senanglah rasa hati MP segala pem 

beriannja dapat diterima dan ...., 
“Begitoelah ia mentjoba 

  

ISolo boeat mentjari pemain, maka ini 

“Ilah kesempatan baik boeat MP moelai 

“Imainkan rolnja, Ditoentoetnja perdja 

: hotel. 

Pengharapan keselamatan dirinja di 

tidak senonoh dari seorang 
. Mantri 

Iidapat perhatian ! 

Politie 

'bamboerkan, menjampaikan hal ini 
'kepada Dir Ketoprak. Tetapi oleh ka 
rena Tj adalah bintang dalam kala- 

ogan Ketoprakoja, maka soekarlab 
melepaskannja. 

Sewaktoe Tj disoeroeh poelang ke 

Ilanan bintang Ketoprak itoe hingga 

di . . Bangkalan. Menginaplah mere 
ka dalam salah satoe hotel. dan ta' 
|oesahlah kami toelis apa perboeatan 
Adam dan Eva selama menginap di 

Tj dapat poelang kembali dengan 
selamat. : 

Berhasil soenggoeh ? 

Setelah Tj datang kembali pada soe 
atoe hari timboel pertjektjokan antara 
oja dengan ,lakinja“ sama-sama pe 
main ketoprak. Tidak antara lama da 
tanglah seorang Veldpolitie diikoeti 
|temannja kemoedian disoesoel M. P, 
terseboet diatas. 

djam 8 pagi. 

Oentoek menjingkirkan pertjektjo 
kan Tj pergi keloear, MP menjoeroeb 
VP boeat menakoeti Tj. soepaja dja 
ogan pergi djaoeh. Tetapi VP poelang 
kembali dengan tidak berbasil. 

Maka distartoja motorfiets dikedjar- 
oja Tj. oleh MP sendiri hingga di 
pemberentian sepoer, 

Dan , . . seolah olah ada vergade 
ring lebih dahoeloe, demikian sepoer 
datang, Tj. terces naik. 

Serenta ,lakinja“ mendengar berita 
ini, maka ia lantas memboeroenja. 

Oleh karena tanda persahabatan be 
loem loentoer, maka MP. dipinta toe 
loeng boeat mengedjar Tj, 

Begitoelah perdjalanan sepoer ditoen 
toeti dan hingga ditempat T., actrice 
Tj. toeroen dan . . . menoempang di 
roemahnja S., seorang jazg ia tidak 
kenal, tetapi MP, tentoe kenal baik. 

M.P, kembali ke kota. 

Setelah berhasil menolong nasib Tj., 
maka M.P. poelang kembali kekota 
dan berkata pada Dir.Ketoprak, bahwa 
ia telah mengedjar sampsi di P., tetapi 
tidak berhasil. Padahal tempat P. ada 
lebih djaoeh dari T, tempat mana Tj. 
ditoetoerkan. 

Oleh karena kehabisan benzine poe 
langlah ia. 

Mentjari kekasih 2 malam. 

IL nama ,laki” actrice Tj. dengan 

sepeda jang di pindjam mentjarinja 

kesana sini dimana geraugan kekasih 

nja pada malam hari bertedoeh Jang 
mempoenjai sepeda merasa ragoe ra 

goe dan hendak melapoerkan orang 

jang lagi kehilangan  kekasihnja 
sebagai pembawa lari sepedanja. Rap- 

port ini ditanjakan pada MP. baik 

tidaknja, sebab djika didjalankan, ma- 

ka dapatlah diharap pertolongan politie 
Ibosat menangkap kedoea orang itoe. 

lam, I tentoe kembali. 

,Dan . 
moedian kembali lagi, hanja tetap se- 
orang diri, Ia menjatakan hevdak poe 
lang dengan kekasihnja ketanah Djawa. 

Mendjadi kabar oemoem, 

Setelah beberapa malam Sri Pang 
'goeng Tj, tidak kelihatan, maka pu 
blik jang datangnja giat oleh karena 
baiknja permainan Tj, merasa ketjiwa: 

Hari itoe ialah Selasa tgl 19 Julij 

Tetapi kata MP,, ,Toenggoe 1 ma 

.. begitoelah I semalam ke 

Tentang mendjadi pertanjaan sebab |. 

sebabnja. Dasar tingkah lakoe MP.| 

f 2 

Tetapi oleh karena roepa-roepa 
perkataan manis dari M.P. dengan 
memakai perantaraan V. P. behwa Di- 
recteur akan mendapat ganti keroe- 
gian boeat mentjari actrice lain. 

Djandji tanggal I, loepoet djandji, 
orang haroes toenggoe tanggal 10. 

Dimana actriceitoe? 

Soenggoeh tidak taoa maloe. 
Tempat tinggal Tj oleh MP tidak 

diberi tahoe. $ 

Hanja membilang kini Tj saja pe- 
lihara dan dilajani oleh kokki dan 
baboe, disewakan roemah. Dimana 
orang tjantik malam itoe disemboe- 
ajikan hingga sekarang beloem terang. 

M.P berkata, Tj, sekarang tidak 
maoe sama I, tetapi sama saja. Tanda 
nja waktoe |! ada, saja dipeloeknja 
oleh Tj. Djadi Tosan ta” oesah soesah 
perkara Tj, ada tanggoengan saja. 

“Dari anak panggoeng naik men 
djadi njonja M P.? 

Kata MP pada soeatoe malam pada 
Directeur ketoprak: ,Toean saja de 
ogar akan djalaokan aanklacht" ? 
»Saja dengar ada poela sesrang po 
krol jang datang pada toean”. 
Tahoekah Toean, djika ada oeroe 

san tentang Tj. Toean tidak mempoe 
njai hak mendjawab. Soeroehlah orang 
'itoe datang sendiri pada saja. 

“Sebab? s 
“Tj. sekarang soedah dikawin oleh 
saja. 

Benarkah ini ? 

Kami (Madoeratna) perloekan datang 
di Hoofdpepghoeloe dan Adj: Peng- 
hoeloe adalah perkawinan absjah anta 
ra orang bernama Tj. dan B? (nama 
MP.) : 

Djawab mereka tidak ada. 
Dimanakah letaknja kebenaran B 

atau penghoeloe atau berkawin begitoe 
sadja. : 

Dar boekankab ini pelanggaran 
sjara” peratoeran jang ditetapkan oleh 
agama kita dan didjalankan sebagai 
keharoesan ? 

Kesimpoelan dan pendapatan 

Kesimpeselan dari penoetoeran ada 
lah meroegikan soeatoe soember pen 
tjaharian. Meagbilangkan kepertjaan 
osmoem pada beleid. Directeur terha 
dap pemain, Membikin maloe Korps 
Ambtenaar oleh socatoe perboeatan jg 
tak baik dimata orang. Mempergoena 
kan kepangkatan sebagai sjarat sjarat 
hawa nafsoe. 5 
-Bbeat sementara tidak akan ka 

mi oemoemkan lebih landjoet, tjoe 
koep keterangan singkat mendjadi per 
hatian. 

Sesoenggoehnja ! tamparan besar ba 
gi Korps Ambtenaar. Penoatoep : Ter 
silah dididik !, 

— 9 -— 

H uid 1 Poeder 

-. Geen toodwit Staat onder gonces. kundige Controle), 
T— 

  

  
menonton ta' diroenagan,tetapi ma 
kebelakang kelir, perboeatan seorang 
MP, pendjaga ketentraman), maka pe 

  

Tiap tiap penggemar nonton Ketoprak 
tahoe hal ini, malahan dari banjak 

pihak Directeur itoe mendapat doro   MASUK D3 kartoe terboeka. 
Pernjataantjinta kasih kepada Tj di 

        AE        

  

   

      

ngan boeat madjoekan pengadoean, 

diatas tidak asing bagi pub ik (djika 

  

       

   

tjahlah kabar oemoem, perginja Tj. " 

      

Geprodue ceng daori 

Mugust-Pocgor 
Fabriek 

#JURKEAN Ss” 

atavia 
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MUGUET d'ORIEN 

   

    

     
        
    

  

Bouil.onblokjes. 

dan fjap- Lp pabrik 
4 

adanje, meribikin soep jang menjehatkan dan minocman jang meniegarkan didalam 
sembarang waktoe dan didalam beberapa meniet sadja dengan potongan Maggi's 

Maggi's Bouillon ada loear biasa sekali baiknja hocat memperbaiki santapan 
nasi dan boeat bikin sajoer. 

Awas dengan nama MAGGI, dan etiket? merah dan koening 

   

ar rrooooooooooooo 000004005310 0000000004400000000000 
2 - . a 

Restaurant ,MATARAMS 13 
SAWAH BESAR No. 2 P BATAVIA-C. : 

: 
: 
2 

TAN UNO KA MO OA MS AKAN OSAKA AAN Oa 00an oo en ea Papa aAN 

Me en AE 

Radja Kkatja Mata 
Djikaloe TOEAN dan NJONJA 

    

  

Tjoemah satoe-satoenja Restaurant Djawa di kota Batavia 

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

Tempat bersih dan pemandangan banjak menjenangkan. Trima 

Abonnement boeat boelanan. . 
Sedia tempat speciaal boeat pesta of Vergadering. 
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aken mendapet: 

KATJA MATA 
JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 

NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

  

   Boleh bajar menjitjil 

  

Pergilah pada : 

' Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
30ERABAIA, TOENDJOENGAN 24, 
WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 

      
    

      
    

      

         
     

       

     

    

  

  

  

TOKO SLAMET : 
PASAR NOORD No. 34 TELEFOON No. 128 M.C. ja 
FILIAAL PASAR OOST No 19 — TELEFOON No, 40 MC. 
  

HANDEL IN MANUFAC TUREN 

voor Dames en Heeren Modeartikelen 

Speciaal menjediakan keperloean poeteradanpoeteri barang 

baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

mentjotjokin keadaan zaman. 
5 

Pembeli oentoeng dan kitapoen oenfoeng 
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Bila pembeli betoel soedah kenaj dengan toko kita, kita jakin s e- 

lamanja mendjadi kita poenja lengganan. 

Hanja toko inilah jang mengetahoei maksoed pembeli barang 

bagoes-koeat dengan harga moerah, inilah dia. 

Selamanja dengan gembira, kita menanti kedatangan toean2 dan 

njonjah jang soeka berkenalan dengan toko kita. Ban 2g 

  

  

  

  

LUUa 
UNA 

MEN II DIA 

Mena 
SEPRODUCEERD DOOR: 

AAMUGUET -POEDER 
FABRIEK 

CN A5 

Ne 1G   Per busje 15 Cent 3 
Si 

AN 
3 Agent: 1 

N.V. EVERARD & Co. Batavia. kg 

  

    

     
  



  

Lana Studio Kramat96 

Sabtoe13 Ang. 
Tan T.—, pagi Lagoe tidak. memakai 3 Ka ana Tana 

Bunga njanjian 
| Lagoe dari Honolulu 

Lagoe Gamb. Kromong | 
Berhenti 

ng Lagoe Djawa 
»” Lagoe Hindoe 

aibaal Stamboel s 
Lagoe Soenda 
Berhenti MEA 

Lagoe Melajoe Seberang 
Langendryan dari piring 

— hitam LA Ea 1 

6.30 ,,  Pembatjaan sk. 

(000 -— malam Lagoe Soenda 
.. 1730 , Lagoe Hindoestan 
Ka Be 3 Wajang koelit Betawi 

Be dengan bahasa Melajoe 
2 OT Berhenti" 

— Mingggoe 14 Aug. 

aja pagi 
8, — ” 

Kpn 5 

10 45 Sa 

4 kaO ai 
12.— siang 

Legoe Gamb. Kromong 
La Djawa 
Lana jagua Moond 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Arab modern 
Krontjong orkest Gol 
den-Star“, dipimpin oleh 

: t. Kwee Tjin Kie 
2— , Berhenti 
5,— sore Lagoe Tionghoa 
290 Us Lagoe Gamboes Arab 
8,— ,  Lagoe Djawa 
6,30 ,,  Lagoe Krontjong dan 
$ s Stamboel aa 

Membatja Wawatjan 
Soenda oleh t, Abdullah 
Saleh : 
Lagoe Hawaiian Yalamas 
@uarto 
Pendjawaban soerat soe 

-rat, rapport rapport dan 
pemberian tahoe oleh 
pengoeroes sa 

4 Lagoe lagoe Hawaiian 
xi Belloni orkest 
»  Krontjong dan Stamboel 
2 Berhenti k 

1 Han malam 

|. PENJIARAN NIROMTIMOER 
A3 — Djawa Barat 4 

- Bandoeng II 1035 Batavia II 190 
0000 PLP 27, PMH 45, PMN, 29 
ET Tp ' Sabtoei3 Aug. 

| h— pagi Lagoe Melajoe 
Gn Loedroek Sberabaja MB 

1,45 ,  Lagoe Yang Khiem 

“12.— siang Gamelan Soenda 
1230 ,  Btudio-Orkest, dipimpin 
Ta | oleh toean Geloendoeng 

dengan njanjiav Miss 
Netty $ 
Berbenti 
PBM 

Kronijongorkest , Lief 
Souvenir“, — terpimpin 
oleh toean Soewardi de! 
ngan njanjian Miss Ida, 

: 5, — sore 

Y.D.G. 8 golflengte 105 | 755 

Krontjong dan| 

Gamelan Djawa Dolanan 
Gambang Kromong 
'Kepandosan,  dioeroes 
yan Pandoe Indonesia 

ta Sa 
. Lagoe Gamboes dinjanji 
klsh Nji R, H. Djoelaeha 
Tjelempoengan 
Familie“, dipimpin oleh | 
t. M. Emoeng Poerawi 
nata, dj njanjikan oleh 
Nji Idas 
Berita sport dan berita 
soerat djika ada 2 

- Melandj. Tjelempoengan 
jg dipimpin oleh t R E 
moeng Poerawinata dan 
dinjanjikan oleh Nji Idasj 
Pembitjaraan tentang 
hal , Keseheatan" 
Melandjoetkan Tjelem- 
poengan, ig dipimpin o- 
leh T 8 Emoeng Poera- 
winata dan dinjanjikan 
oleh Nji Ida 
Krontjong Orkes ,Naeht 
Souvenir” dipimpiv oleh 
XToean Atoengan dengan 
soeara Miss Mariana, Pa 
it: Tjio Tjiang Lian, Jo 
han dan Noerdin. 
Toetoep 
PMN (29 M) 

» Krontj. Orkest 
Souvenir“ dipimpin oleb 
T Atoengan dengan soea 
ra Miss Mariana, Pait, 
Tjio Tjiang Lian, johan 
dan Noerdin (Batavia) 
Toetoep # 

11,30 malam 

Mn 

MAP. malaci 

PROGRAMMA V.O,R.L 

. Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Sabtoe 13 Aug. 

3,— sore Lagoe Djawa 
5,30 ,, - Lagoe Ambon 
6— , Lagoe Soenda 
6,30 ', Berhenti , 
7.— malam Berita sk. f Indonesia) 
Tae ta Lagoe Krontjong ! 
TA” Berita sk (Soenda) 
8,— Lagoe Soenda 

& Ketjapi Orkest , Sekar Pa 
| soendan“ terpimpin oleh 
tR Emoes dan ternja 
nji oleh Nji Ratna Hi 
dajat, 

12,— » i 

$ 2 
0.0. Minggoe 14 Aug. 

Gamelan Soenda ,Sekar 
Pakoean“ dari pendopo 

. Kaboepsten  terpimpin 
oleh t Soedita 
Toetoep 
Lagee krontjong 

5,30 Lagoe Djawa 
6,—., Lagoe Soenda 
6,30- , Berhenti 

7.— malam Berita sk. dan sport dji 
Ha kaada.. 
7.15: Legoe Ambon 
1,30. Lagoe Soenda 
8—. Lagoe Djawa 
830 Krontj, Orkest , De Nacht 

12.— 

8.30 pagi 

2 — 2 

5.— #0re 

stem" terp. oleh t Karis 
Toetoep 

Se 
Golflengte 86,96 

Saptoe 13 Aug. 

10,— pagi Peladjaran beksa Bedaja 
$ dan Srimpi dari Keraton 

2.— lohor Toetoep 

sSekar| 

Toetoep 2 "2 

12. — 

5.45 
6, — 

7,45 
- 

Ha 
»Nacht| 

10, — 

6, — 

7,45 

1.— 

6.30 

7.15 
11,— 
11,40 
da 

12,25 
1, — 

1.20 
1,40 

2, — 

5 — 

6.— 
6,20 
6.40 
T— 

7,15 

7.20 
8. 

12,— 

8.— 

7,— malam 

B— 

3 AA F Fa : 

8,30,” Kjahi Hageng Gribig 
oleh t, Rm, Bekel Ma 
ngoensoeprapto , 
Pers overzicht oleh t.R, 
Saronto Koesoemodirdjo 
'Kiemengan dari Istana 
Kepatihan, hadiah padoe 
ka KPHA Djojonagoro 
Rijksbestuurder Rijk Soe 
rakarta Hadiningrat 
Toetoep : 

PROGRAMMA S.R.V. 
Zender YDL 2 Golflengte 62 m. 

Sabtoe, 13 Aug. 
10.— pagi Klenengan dari Kraton 

Soerakarta, hadiah dari 
Sri Baginda J mm lagi 
Bidjaksana ZVH Kandj. 
Soesoekoenan X di, Soe- 

. rakarta , 

» 

Dj 

” 

1.—. siang 
sore 

6,30 , 

' 7,30 malam 

» 

530 sore Berita sk bah. Barat 
Permainan anak anak 

 Djam oentoek anak anak 
dipimpin oleh Tante Siet 
Oom Soet 

7.30 malam Berita sk bah, Indonesia 
Lagoe Ambon 

: Klenengan dari Pendopo 
Praboewinatan, di pim-|: 
pin oleh Padoeka BKPH 
Praboew inoto 

oemat12 Aug. 
Me pagi Genderan dan tjlempoe 

ngan 
Muziek Tionghoa modern 

. sokongan dari ,,The Lu 
Shan Crooners 
Toetoep 
Hal ,Katresnan” oleh t. 
Ds. 8. Atmowidjojo 
Muziek Hawaiian soko- 
ngan dari ,IM tjabang 
Solo afd. Muziek “, 
Lagoe Melajoe | 
Wajang orang Radiotoo- 

l nee 
“Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95 
. Soerabaja Archipels. Zender 88 
Djokja 11 128: Semarang II 111: 

Solo II 120. 

Sabtoe,13 Aug, 
pagi 

3 

sixog 

» 
30re 

# 
25 

» 

Lagoe Hawaiian 
idem 
Toetoep 
Gamelan 
Loedroek Soerabaja 
Pidato tentang roemah 
tangga oleh Njonja Tj. 
Handoko 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Krontjong 
Gamelan 
Lagoe dari Hindoesisn 
dan Urdu 
Toetoep 
Djam bagi anak anak, 
terpimpin oleh Boe Djar 
Lagoe Soenda . 
Lagoe Tionghoa 
Ketoprak 

malam Perkabaran 

7 

” 

3 

Penjawaban atas rapport 
rapport dari pendengar 
“Toneel Wajang Orang 
Krontjong Orkest , The 
Melody Band" terpimpin 
oleh tosan T, Koesbini 
Toetoep 

Minggoe, 14 Aug. 
pagi Penjiaran dari Geredja 

Boeboetan di S”baja, di 
oeroes oleh OCRO 

ur 

  

& 

an 
ROEMAH OBAT 

Nteldtaj B 

(BOENTIN 

TI 
“8 

TAN In 

G - HAMIL. 
Kandoengan, jang satoe ogah se- 

dang jang lain sanget harepken. 
Jang maoe tida dapet, jang ogah te- 
rces dikasih , . ... anak. 

Boeat sampeken masing-masing poe- 
nja keinginan, sjarat-sjaratnja bisa di- 
dapet dimana ,, BOEKOE TUEMBRALS, 

| Harga f 0,56 berikoet onkost kirimnja. 

al MA alel Na 

kipoen bagimana sedikit djoega, 1 
antaranja penjakit dalem pianakan jang akibatnja bisa meroesaki 
kesechatan. 

PRAMPOEAN BRANAK. 
Menoeroet ilmoe Karoehoen (Aki— 

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

Sebab, kaloe itoe kotoran atawa la- 
mad-lamad jang ketinggalan di dalem 
pianakan (Pranakan) dibiarken, mes- 
achirnja bisa timboel roepa2 penjakit, 

Harga 1 stel sampe 40 hari No, 1 f 350 
dan jang No. 2 per stel hanja f 1.50. 

Belon teritoeng onkost kirimnja. 

Pesenan haroes langsoeng dialamatken ka : 

ROEMAH OBAT KAROEHOEN 
Hoofdkantoor : Groote Postweg Oost 22 

Filialen : Soekaboemi, Tasikmalaja, Soemedang, Garoet, Cheribon, 
Buitenzgrg dan BATAVIA-Centrum. (Pasar Baroe 87). 

BANDOENG. —x 

  

  

  
ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
KRAMAT PLEIN 43 — BATAVIA-CENTRUM, 

naar maat 

Bikinlah pakean tocan menoeroet model baroe 

Potongan Netjis, doedoeknja bagoes 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA 

  

  

PROGRAMMA NIROM — 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00 

| 
Marek Weber dengan 
Orkestuja 

Lagoe gramophoon 

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

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Sabtoe, 13 Aug. 

6,30 pagi 
6,45 
7,01 
S5 

Ke 
11.03 
11.40 

Gymnastiek 
Lagoe gramophoon 
idem , 
Toetoep 
Pemboekaan 
Seleotie seleetia 
Pidato ocentoek orang 
orang perempoean 

Berita Pers 

Orkesi 
Idem 
Pemand, Loear Negeri 
oleh £.. Dr L Y Jansen 
Symphonie 
Lagoe Auvekawarna 
»Vit een zonnig land” 
Orkest 
Lagoe dansa diichtiarkan 
oleh Nat Gonella and 
bis Georgians 
Orkesi 
Lagoe marseh 
Tostoep 

Minggoe 14 Aug. 

8.— pagi Lagoe Orgel 
8,30, Stemmige klanken 
9, — Symphenie 
9.45 Sonate 

10.— Operette 
10.45 »Rappe vingers" 
11.15 Lagoe' anekawarua 
11.45 Harmonika Soli 

12,15 siang Permintaan permintaan 
k dari pendengar 

Ob nan Berhenti 

5.— gore : »Metde 201daten op stap" 
LN Perhatian dari pertandi 

ngan tennis di Singapoe 
ra oleh t, t. Gobee dan 
Samboedjo ( Javakam- 
pieen enkespel) 
Concert 
Fianoconcert 
Vioolconcert 

malam Marek Weber dan Or- 
kestnja 

122 Njanjian Tino Rossi 
8— Penjiaran tentang sport 

oleh toean F. Sommer 

3.50 sore ' Gamelan Kg Kjahi Moeng 
gang Patalon dari Seting 
gil (Keraton) 
Plaat plaat Jagos ma 
tjam matjam 
Obabar chabar dalam bab 
Belanda 

630 Plaat plaat lagoe Arab 
6.45 , Berita pers 

7.— malam. Kasidan Djati oleh R Ng| 
: Hadiwijata 
TO Hawaiian muziek soko 

ngan Pemoeda Moeham 
madijah 
Krontong Orkest Apollo 

. hadiah padoeka Goesti 
BR M Soebardjo dengan 
zangersnja tt. Soetarman, 

. Alip, Mijono dipimpin| 
oleh t. Soedarman, se- |, 
moea3 sentana, mer 
mat hari wijosan padoek 
Goesti ni 
“Toetoep 

12, — 
12.30 
12,50 
1.20 
1.32 
220 
2,30 

5.— 
5,03 
6,— 

ws 
7.20 
7,22 
7,50 
8,10 

8,30 
905 
9.20 

10,01 

10,45 

Compositie Ultra Spanjo! 
Lagoe Richard Tauber 
Concert $ 
Perkabaran 
Concert 
Mengoelangi perkabaran 
Berhenti. 

Pemboekaan 
Programma 
Lagose Serieus 

2, — ” 

“9,30 Hi 

Djajasoepena dan S. War 
di 

6,30 ,  Lagoe Djawa 
— 7— malam Lsgoe Gamb. Kromong 
“110”, Leloetjon dan lagoe Me 
22 lajoe 
La Lago3 Arab modern 
7.40 Perkabaran 
8, — Toneel  Wajang golek 

Na Oa Toetoep 

Roepa roepa lagoe kron 
tjong dan Stamboel 
Klenengan dari Studic 
Nirom, meloeloe gending 
gending Djawa Timoer 
Lagoe Tionghoa modern 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe Tionghoa modern 
Melandjoetkan — klene- 
ngan Djawa Timoer dari 
Studio Nirom 
Toetoop 
Lagoe Arab modern di 

-njanjikan oleh S8. Albar 
Lagoe krontjong dan 
Stamboel dinjanjlkan o- 
leh Miss Moor 
»Tentang kepandoean', 
dioeroes oleh KBI tib. 
S'baja, dibawah pimpi- 
nan toean Soepeno dan 
Pak Doho 
Pem. loear negeri oleh 
toean Moh. Sofwanhadi 

3 Berita berita Pers jang 
paling echir 

4,30 

Gea 1145 , 
12,— siang 

do 
1230 , . 

Perkabaran 
Pemand. programma 
i.agoe Mana Soeka 

Pidatooleh Anna Klaasen 
Melandjoetkan lagoe Ma 
na Soeka 
Compoesitis popoeler 
Lucieme Buyer 
Concert Popoeler 
Amerika dahoeloe dan 
sekarang 
Lagoe dansa, oleh orkest 
di ,Hotel des Indes” 
Berhenti 

Minggoe14 Aug. 

PMH (45 M), Batavia II (190 M). 
Bandoeng II (103 M,) 

9o— Wilhelmus 
IOI ig Soeara pagi 
980 ,  Ketjapi Orkest , Pangre 

$" 3 ik kasari 1 

P3 10,— » 

2, — ME 

5.— sore 
8,15 , 

5.30, 

8,— ” 

6g 
6.45 

T— 

Dihseboengkan dengan 
Gedong Museum di Ba 

Eee tavia, oentoek Gamelan 5 
2  Djawa : 15 malam 

Melandjoetkan Gamelan ym aa ae 
| Djawa dari Gedong Mu 7.15 
seum di Batavia 
Hawaiian Band ,The 

12,— siang | 
Minggoe 14 Aug, BRV 

1280", | 
Oa Hilo Brown Babies" di 

pimpin oleh  pemoeda 
Rudy Pirngadie dengan | 
janjian dari Djarwoko 
Batavia 

Sebagai tambahan Isgoe lagoe jang 
paling baharoe, 
— Djam 2 toetoep 

Djam 5 sampai djam 11,3 
PMH 45 M, Batavia II 190 M 

“2 — lohor Toetoep 

6,— pagi Pembatjaan Al Goer'an 
Soetji 

“630 Plaatplaat lagoe matjam 
matjam 6 

T— Tjlempoeng dari Studio 
10,— siang Samboengan dengan 

Societeit ,COhuan Min 
Kung Huni" 

b.— sore  Hawaiian muziek soko 

1,20 
7,30 

8.—     — Bandoeng II 163 M, 
Me 

ngan ,De SRI widani 
eTab" | 

Lagoe Tionghoa 
Peladjaran bh. Tionghoa 

| oleh Nj The Chung Shen 
Dihoeb. dengan zender 
SRI di Soerakarta dan 
memperdengarkan klene 
ngan dari Istana Kepati 
han, hadiah dari Padoeka 
KPAA Djojonegoro, Rijke 
bestuurder kraton Soera 
Ga Hadiningrat 

K3 

Batavia 1 157,89 m. Batavia Il 61, 
66 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Boeka 
boemi 12,13 m, 

Saptoe 13 Aug, 

Lagoegramophoon 
Berita Pers 
Melandjoetkan lagoe 
ramophoon 
oetoep 

7,— pagi 
10 

1,46» 

3,— siang   b,— #dre. Vodaal 

8.15 

8,36 

19x 

Wu   945 Greta Keller dan reper- 
toirenja “ 
Orkest 
BRV Swing School 
Lagoe gramofoon | 
Permintaan programma 
Berieus: 
Toetoep 

sea man  



      
     

   

    

     

     
     

    
    
   

    

       

| kesehatan binatang tentoe menge 

  

AK GANNJIL ? 

Aom Belengep, berhoeboeng de 
aksi pilihan Gemeente, soedah 
sadja nggak tinggal diam. 

    

     

    

   

   

     
    

     

   

   

    

    

erikoet: 
Betoel cedjarmoe, beste aom, Bang 

jat mab, nggak perhatiin kandidat 
idat itoe. Jang djadi perhatian 

ng Bedjat jaitoe kesanggoepan ma 
ng raasing kandidat. 3 

Kapten Podjok jth. 
Aksi pilihan koemintrat, oemoem 
wa wa'loeam. Dalam daftar djago2 

ketjoeali satoe boekan djago) nampak 
atjam2 abli, seperti: ahli kehakiman, 

abli keoeangan, ahli onderwijs, abli 
gama, ahli masjarakat, abli technik, 

enz. dan satoe ahli kesehatan ba 
: gi semoea binatang, 

' Tanda pertanjaan timboel dalam ot'k | 
“kepala Aow dan sahabat2, apa ini 
nggak rada pintjang, karena dalam 
daftar djago nggak ada seorang ahli 
kesehatan bagi manoesia, 

Aom pertjaja, bahwa seorang ahli 
oei 

djoega tentang kesehatan bagi manoe- 

tapi tech Aom dan sahabat sababat 

seorang djago jang bertitel doctor (dr) 
oentoek kesehatan manoesia. : 

Agar nggak gandjil alias pintjang 

bin pintjed, kapten podjok harap ben 
tangkan tentang ini soal, karena seo- 
rang abli kesehatan bagi manoesia 
tentoenja sangat diboetoehi oleh semoea 

PN Djakarta Raja, ahli mana 

sebagai wakil rakjat dalam gemeen 

teraad, " : 

Alhamdoelillah,— 

Adjudang Podjok, 

AOM BELENGEP. 

«1 

Jang satoe bilang begini, jang satoe 

sanggoep begitoe, jang Jain lagi bagana 
begini, ensepoer, ensetrem. 

Kalau seandainja (seandainja lo, tapi 
onmogelijk bang Bedjat bisa ikoet ikoet 

  
  

| ma'loem kliwat toea bangka), wel,,. 
| seandainja bang Bedjat dikandidatin, 

tentos sebeloem terpilih bang Bedjat 
nggak sanggoep spa ap3, nggak djandji 

    

   
    

  

| apa apa, melainkan bilang: ,Sedapat 

| dapat saja maoe kerdja oentoek kebai- 
— kan oemoem“. 

"Aom bilang, antara kaudidat ngga 
- . ada dokter-manoesia, Bang Bedjat bi- 

  

       
    

       

    

    

      
   

  

   

    

  

— lang: antara kandidat nggak ada jang 
tinggal di Gang Bstjek, semoeanja di 

1 gang bersih. Dus wakil kampoeng be 
tjek bakalan nggak ada. Tjoba ada, 

'tantoe biarzsnder membikin aksi ,ma 
| 8oek kampoeng keloear kampoeng“, 
| tantoe oeroesan kampoeng betjek soe 

| deh ada ablinja, sebab... memang 
| orang kampoeng. Kalau dalam 4 ta 

hoen ini kampoengnja diaspal, wel 
pindah dikampoeng betjek lagi. Du 

2... Spesialis toelen. 

sr manoesia, roepanja keting 
ogak apa, toch jang perloe 
ehatnja“ manoesia. tapi ,roe 

mah” of ,kamiong”nja, 

Bang Bedjat mab, nggak begitoe ae 

. rewelin soal ahli. Jang perloe asal 
|“ banjak ahli hoekoem, ahli oeroesan 

z tanah. 

| Sebab ada jang tanja: Bedanja ting 
gal ditanah Partikelir sama ditanah 
Gemeente, apa? 

“Bang Bedjat djawab: ,Sama, sebab 
: ditanah partikelir zonder straatbelas- 

ting tapi met kompenisn. Ditanah 
gemeente zonder kompenian, met 
straatbelasting”. Tn 

Sama djoega dengan naik sepoersa 
ma naik kapal, Jang satoe pakai kon 
dektoer jang satoe pakai toekang poe 

Ada lagi jang tanja: ,apa sebab ta 
P omah kena rooilija nggak dapat ganti 

keroegian ?“ ' 2 re 

| Pebak sanah bilang: sebab kalau 
straatoja diperbaiki, si tanah naik har 
ga dengan sendirinja, Dus tanah pen 
doedoek djadi mahalan, : 

| Dat is goeden wel.tapi.., maksoed 
pendoedoek minta perbaikan djalan, 
boekan bermaksoed sekalian maoe na3i 

“kia harga tanahnja. Malah ada jang 
lang, nou kalau gitoe mendingan 
.. gang Betjek. 

BANG BEDJAT 

Ssi 

ngirim soerat djoega seperti| 

- I.bakoel-bonds. : 

sia, poen lain2 djago jg terhormat, te| 

koerang poeas disebabkan nggak ada) 

2 sampai djam 11.30 malam baroe boe- 

I- R. Ng. Soemosoetiksno we 

selamat. : 

       
     

Ka TI me                  

   

  

   — La Lang ANN Ta al 

rae 
“—— Pa 

8. 

: | UN 
Ss) 

Sore an 3 
PE E 1 KANAN Bata AN 

(P. 

   KT 

          

“ 

SOERAKARTA 

Pemb. M, menoelis : 

Didirikan perhimpoenan kaoem $ 
— bakocel di Pasar-besar 

'Berhoeboeng dengan beberapa hal 
jang mendjadi kepentingan kacem pe 
|dagang (bakoel) di pasar besar Solo, 
(maka pada malam Senen ini telah di 
adakan vergadering bosat mendirikan 

Setelah dibitjarakan paudjang lebar 
maka perhimpoenan itoe dapat didiri 
kan dengan t. Sarkawi sebagai 
voorzitter dan t. Soegiatto Mar- 
towatjono sebagai secretaris de 
ngan dibantoe oleh beberapa kaoem 
pedagang lainnja. € 

Malam kesenian M.G. 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besoek malam Minggoe 
tanggal 27—28 Augustus ini kunst 
vereeniging ,Mardi-G oe no” di Solo 
akan mengadakan kunst-svond dengan 
mendengarkan klenengau ,,moerjora- 
ras“, bertempat dipendopo Prins Koe 
soemnjoedo di S9lo. 

: Lezing B. P. O. 

Pada malam-Senen ini ,, Balai Per- 
poestaka'an Osmoem” di Brotodipse- 
ran Kawatan telah mengadakan lezing 
tentang crisis pemoeda“ dibawah 
pimpinan toean R. Hartono voorzitter 
dari B, PO. itoe. Adapoen lezing jg 
ke-doea jalah tentang ,Bahasa Indo- 
nesia, “ 

Ha 
Doea lezing itoe mendapat perhatian 

dari kaoem pemoeda anggotanja B.P. 
O., jang dimoelaikan djam 8 sore 

baran. 

Lowongan Wedono d' Djatinom 

dono di Djatinom telah dipindah ke 
Bedji (kedoea-doea district termasoek 
regentschap Klaten), karena wedono 
Bedji R. Ng Mangoensarsono 
berhenti dengan pensioen. RM Ng. 
Koesoemodirdjo assistent-wedono di 
Wedi (Klaten) diargkat mendjadi we 
dono di Djatinom. Tetapi baroe sadja 
akan pindah laloe ada perentah soe 
paja djangan pindah doeloe. karena 
Ia ada harapan besar boeat masoek 
mendjadi student di bestuursacademie 
di Betawi, Siapakah jang akan diang 
kat mendjadi wedono di Djatinom ? 
Jang mempoenjai harapan jalah R.Ng. 
Prijusastro assistent-wedono di Imogiri 
dan R. Ng. Tjondrowirjono a. w, di 
Karangmalang. 

Tooneel M, R. S. Karanganom. 

Pada malam Minggoe jl. diroemah 
R, M, Ng. Djojowadono di Karanganom 
Klaten telah- diadakan pertoendjoekan 
tooneel dari perhimpoenan Mardi 
Roekoening Sadoeloer“ jang dikoen 
djoengi .lebih koerang 200 orang ta 
moe, lelaki dan perempoean. 

Pertoendjoekan itoe oentoek mem 
peringati perhimpoenan itoe jg telah 
berdiri 3 tahoen, jalah perhimp»enan 
dari keloearga toeroenan Kjahi Djo 
jopawiro di Kragilan. 

Djam 8 sore dimoelai dan djam 1 
tengah malam diboebarkan dengan 

Kesenasaraan lorrie-rosella 

Berselang beberapa hari ini seorang 
koeli penjoeroeng Iorie dari rosella 
onderneming Delanggoe Klaten men 
dapat ketjelakaan berat, karena waktoe 
lia baroe mendorong lorie ada datang 
lorie lainoja jang isi rosella dari bela 
kang menabrak si tjelaka itoe dan 
djatoeh laloe kaki tergilas roda lorie 
sampai. loeka berat, laloe dipelihara 
direemab sakit Tegaljoso di Klaten. 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa si tjelaka itoe mendapat perto 
longan besar dari onderneming. 

A 

Makin tambah pekerdjaan me- 
madjoekan daerah. 

Doeloe didaerah regentschap Bojolali 
diadakan sectie-opzichter dari rijka- 
werken Kartiprodjo, tetapi karena 
penghematan laloe dihapoeskan, dan 
mendjadi ressort sectie-Klaten, Tetapi 
sekarang banjak sekali pekerdja'an 
jang bergoena bagi kemadjoean pe- 
ngidoepan Ra'jat, mitsalnja bikin 
djembatan, bikin djalan- besar jang 
'baroe dan lainnja. 

Oleh karena itoe di Bojolali diada- 
ikan seotissnpalobter lagi dengan R.   

Imengoendjoengi adjaradjaran perarg 

Ibouweonsulent, 

1938 ada f :15.000, Dan hasil penda 

diangkat mendj:di penewoe-sectieop: 
zichter Bojolali. 

Adjar-perang di Kemoesoe-Wono- 
segoro 

Moelai hari Sabtoe 6 Augustus ini 
didaerah onderdistrict Kemoesoe (Bo- 
jolali) telah banjak militer jang datang 
dari Solo dan Salatiga dengan bagian 
Cavalerie dan artilerie, oentoek meng 
geladi pengadjaran perang, 

Hari Senen 8 Augustus ini Sri Soe 
nan dengan pengiringnja telah datang 

itoe dilapang perang, jang telah dise 
diakan panggoeng di antaranja Ke 
moesoe dengan Aadong, jang diterima 
oleh -generaal-majoor dari Magelang 
dan luitenant kolonel dari Solo dan 
majoor dari Salatiga. 

Tanggal 12 Augustus adjar perang 
itoe pindah kedaerah district Wonose 
goro hingga tanggal 15 Augustus ba 
roe boebaran. Letoesan meriam Sela 
loe terdengar. 

Pasar-Malam mendapat succes 
besar 

Pada malam-Minggee tanggal 6-7 
Augustus ini adalah malam jang peng 
habisan bagi pasar-malam di Sragen 
jang diadakan moelai malam. Djoema: 
hat tanggal 28 29 Juli jl. Pada malam 
penoetoep itoe diadakan pertoendjoe 
kan jang gempar dan hebat. 

Meskipoen keoentoengan jang bar 
oedjoed boleh dibilang tidak seberapa 
(tidak roegi), tetapi jang ternjata men 
dapat succes besar, jalah perhatian 

ling pertanian, pemeliharaan chewan 
dan sebagainja karena djoestroe me 
madjoekan pertanian dan sebagainja 
itoelah jang dimaksoedkan oleh comite. 

Rate2 koendjeengan publiek ada 5 
sampai 6000 orang, selainnja 2 malam 
jang toeroen hoedjan besar sekali, Ha- 
oja malam-Minggoe 30/31 Juli dan 
6 7 Augustus itoe ada 'Jebih koerang 
10,000 penonton 1 malamnja. Loerah 
Kepala desa dengan pegawainja dari 
daerah Klaten, Bojolali, Wonogiri dan 
Solo banjak jang memerloekan datang 
melihat P M. jang bergoena bagi me- 
madjoekan pengetahoean pertanian, jg 
diadakan demonstratie dibawah pim- 
pinan toean R. Karsono adjunct land- 

Hasil pendapatan SJS, 

perbandingan tahoen 
1037 3g 

Dari Semarang Aneta me ngabar 
kan hasil pendapatan maskapai se- 
poer SJS sebagai berikoet : 

Jali 1937 ada f126,000, sedang Juli 

petan moelai boelan 1937 sampai Ju- 
li ada f 730,00, sedang moelai boelau 
Januari Juli 1938 ada f 765,000.— 

9 —— 

Diangkat mendjadi Voorzitter 
Diangkat mendjadi td. Voorzitter 

leear-biasa di landraad landraad di 
Bandoeang dan di Soemedang. toean 
Mr, Oerip Kertodirdjo, kisi 2de td. 
voorzister loear-biasa di landraad lan 
draad terseboct. 

Diserahi dengan djabatan 2de td. 
voorzitter loear-biasa di landraad Ian 
draad di Bandoeng dan di Soemedang, 
toean Mr, CM. Wissmamn, kini wnd. 
td. voorzitter loer-biasa di landraad 
landraad terseboet. 

Diangkat mendjadi hoofJinsinjoer, 
inspektoer eentoek tanah seberaugan 
di Makassar, toean Ir. HI. Prive, on 
derhoofd dari afdeeling Waterstaat 
daripada Departement van Verkeer 
en Waterstaat. 

Diangkat mendjadi Boepati Mage 
tan (Djawa-Timoer), tosan Raden 
Soerjo, kini kepala-district Porong, de 
ngan memakai ambstitel Toemeng 
'goeng. . 

Perkoempoelan rabsia Srigawa 
Walaupoen telah beberapa lama ter 

dengarnja di Kota Soekaboemi ada 
terdiri perkoempoelan rahsia jang di 
namakan Srigawa, beloem bisa dioe 
moemkan oleh karena keterangan 
beloem dapat dioemoemkan. 
“Pada achir achir ini telah tertangkap 

beberapa pemoeka dari perkoemposlan 
itoe dalam mendjalankan roloja dan 

an Landraad. Diantaranja jang tertang 
kap baroe bangsa Tionghoa dan Indo- 
nesier. 

maksoed itoe perkoempoelan, jaitoe 
mentjoeri, 
jang mempoenjai laki“ atau djanda 
teroetama gadis, Tertangkapnja poenj 
jaitoe lagi membawa gadis jang telah | 
hilang dari orang toeanja selama doea 
malam dan telah diperkosa kehorma 
tannja dengan paksa. Oentoeng politie 
telah bertindak lebih giat, sehingga 
lekas bisa tertangkap. Sebab menoe 
roet chabar telah berdiri tjabangnja 
dibeberapa tempat, sehingga bila tidak 
lekas tertangkap akan mendjadi lebih 
mendjalar, Moedah moedahan jang 
berdosa dapat gandjaran dari hakim 
jang setimpal dengan dosanja.   Ng, Tjitrowijo mantri dari Solo jang 

kaoem tani tentang adanja t ntoonstel 

sekarang lagi menoenggoe pemeriksa | 

Disini perloe diterangkan bahwa' 

memperkosa perempoean| 
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Penerbangan Nederland—-Indo 
Tiongkek— Australia 

makin tjepat dan men 
poenjaiarti ekonomis 

Dari Amsterdam dikabarkan oleh 
Aneta-ANP tantang pertemosan direk 
toer Knilm, Enthoven, dengan 
pers. Dalam pertemoean itoe Entho- 
ven menerangkan, bahwa tentang pe 
nerbangan kedaerah daerah Perantjis 
telah didapat izin, jaitoe terbang ke 
Indo Tiongkok. 

telegram dari G.G. 
Indo Tiongkok 

Lebih landjoet dikatakan oleh Ent- 
noven tadi, behwa pada hari Selasajl 
telah diterima olehnja telegram dari 
Goebernoer Djenderal Indo Tiongkok 
dengan pernjataan,bahwa penerbangan 
itoe dibolehkan moelai tg 16 Aug 
jad, Lagi poela, sepandjang perdjan 
djian itoe, boleh djoega diangkoet s0e 
rat soerat dengan penerbangan Peran 
tjis ,French Airways, 

mempertjepatpenerba 
ngan Tiongkok-Austra 
lia 

Tjita tjita Knilm ialah akan menga 
dakan perhoeboengan dengan pener 
bangan Perantjis dengan maksoed, soe 
paja perhoeboangan Tiongkok-Austra 
li bisa lebih tjepat lagi dengan peran 
taraan Knilm. 

arti ekonomisnja. 
Baik kalangan kalargin Perantjis,ma 

oepoen kalangan kalangan Nederland 
sendiri pertjaja, bahwa dienst pener 
bangan ini mempoenjai arti ekonomis 
nja, 

melebarkan djalan pe 
nerbangan. 

Lebih landjoet Hathoven tadi me 
nambah, bahwa setjepat moengkin ta 
nah lapang penerbangan akan selesai, 
dan garis penerbangan Makassar-Am- 
bon akan ditarik teroes. 

 meremboekperhoeboe 
ngandengan Manilla. 

' (Kini masih diadakan pembitjaraan 
oentoek- mengadakan perhoeboengan 
penerbangan dengan Manilla: kira kira 
akan djoega mendapat hasil dan izin. 

Bantoean daripe 
merentah. 

Kutanja bantoean dari fihak peme 
rentah akan dilebih banjakkan, tetapi 
beloem ketahoean berapa banjaknja 
bantoean itoe. Lain dari pada itoe 
poen akan didjalankan pekerdjaan 
memboeat peta kembali oleh perentah 
goebernemen dan partikoelir, 

Wakil Knilm di In 
donesia diganti. 

Kira kira wakil Knilm di Indonesia 
nanti pada tgl 20 Aug. akan terbang 
ke Nederland dengan KL M sebagai   

Rendorp jg kini masih sakit, Dan se 
bagai gantinja di Jadonesia ini akan 
ditoendjoekkan tosan. Versteegh, jg 
kini mendjadi sep pada dienst pener 
bangan di Indonesia dan ia ini akan 
diganti poela oleh Wittert van Hoog 
land, 

— 9 — 

Pekerdjaan bersama2 antara KLM. 
dan Knilm 

Dari Amsterdam dikawatkan Aneta 
ANP, bahwa didengar kabar tentang 
makseed KLM akan membantoe pe- 
rerbangan ke Australia jang kini ma 
sih koerang beres itoe, kalau doea2 
maskapai itoe nanti sama terbang dila 
pangan satoe, jang barangkali bisa 
dilakoekan sebeloem penghabisan th. 
1938. 

Roepa roepanja sampai penghabisan 
tahoen 1938 Knilm akan mempoenjai 
penerbangan dosa kali seminggos sa 
dja. 

. aa 

Hasil pemilihan di Medan. 
Sepandjang berita Aneta dari Medan, 

hasil pemilihan gemeenteraad Medan 
jalah: kaoem merdeka (onafhanklijken) 
4 kerosi, IEV 3, IKP 2, dan CSP 1. 

Lebih djaoeh doea orang anggota 
Tionghoa lama, dipilih kembali, 

Dengan adanja hasil itoe, berarti 
bahwa CSP kalah I kerosi dan dire- 
boet oleh golongan merdeka. 

9. — 

Hasil pemilihan Gemeenteraad | 
Pekalongan, 

Dari Pekalongan diberitakan oleh 
Aneta, bahwa kesoedahan dari pada 
pemilihan Geomeenteraad Pekalongan 
adalah bahwa IEV mendapat 4 kerosi 
VC 2 dan IKP 1. 

Bbeat 1 kerosi terpaksa akan diang 
kat oleh toean Goebernoer. 

Soesoenan dahoeloe. IEV 6 dan 
0.2, 

Daerah Conferentie Djawa Barat 
dari Parindra 

Menoeroet chabar dari jang boleh 
dipertjaja pada tanggal 13-14 Augus- 
tus 1938 akan diadakan Daerah Con 
ferentie bertempat di Soekaboemi. Jang 
akan dibitjarakan jaitoe tentang: Roe 
koen Tani, Sarekat Sekerdja, Surya 
Wirawan dan pemilihan lid Volksraad, 

Da MG ka 

g£ peratoeran ketjela- Rentjana tentan 
M3 kaan 

Rentjana2 tentang peratoeran2 ke 
tjelakaan (ongevallenregeliog), kalau 
rentjana itoe akan dibitjarakan, akan 
diremboek dalam sidang biasa jg ke 
doea dalam Volksraad, (Aneta). 

Ja . 2 3   pengganti direktoer pada tempat toean 
21 
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. Pemerintah hal itoe. 

| boleblah mengambil kepoetoesan, bah | 
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semangat lain, melainkan semangat 
: djoega jang mendorongnja.| 

' nogroet pemandangannja. Dan toean 
Vdorzitter, karena icbtiar oentoek be| 

. ngan pendirian Pemerintah dalam per 

Na 
t X. 

| rima perkataan 
. dan menerangkan Pemerintah akan se 

| djalan itoe, keterangannja terang lagi 

— kali tidak akan menerbitkan salah 

. kerdja bersama sama hendaklah ter 
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Na nanepan an enno m nanya 

Narayan 
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Aliran hendak bekerdja bersama sama 

dalam masjarakat Boemipoetera 

Pendapatan Pemerintah 
Dibawah ini kami moeat keterangan 

toean H. O. Hartevelt,. wakil Pemerin 
tah oentoek oeroesan oemoem tentang 
soal terseboet, jang diberikaunja keti 

ika di Volksraad diadakan Peman 
dangan Oemoem giliran pertama : 

Pada oemoemnja anggota anggota 
jang terhormat mengerti apa jang di 
oeraikan oleh Pemerintah dalam Soe 
rat Djawabannja tentang verslag pem 

bitjaraan “didalam afdeeling, jaitoe 
pendapatannja tentang aliran didalam 
masjarakat Boemipoetera hendak be 
kerdja besama sama dengan Pemerin 
tah: beberapa pihak menjatakan setoe 
djoe dengan oeraian itoe. Maka -aja 
teringat akan oetjapan toean Datoek 
'Toemenggoeng, jang menjatakan keja 
kinannja, dan jang lagi poela menja 

.djikan beberapa hal jang dipilih dan 
dikoetipnja dari sedjarah pergerakan 
Boemipoetera serta mengemoekakan 
programma berbagai bagai partij. 

|. Kedoea hal itoe dipakai anggota jang 
terhormat itoe oentoek menoendjoek- 
kan djalanznja tjita tjita hendak beker 
dja bersama, dengan Pemerintah itoe 

himpoenap, boemipetoera 
. pa tahoen jg achir achir ini. Maka 
teringat djoega akan pidato t. Koes 
“mo Cetoyo, jang diseboetnja sebagai 
pidatonja jang penghabisan sekali, se 
hingga mengedjoetkan hati sakalian me 
reka jang menghargai orang orang jg 
mendjoendjoeng adat istiadat dan jang 
mempoenjai pendirian sendiri doedoek 
didalam Volkraad. i 
Oleh anggota jang terhormat itoe 

dikemoekakan, bahwa perosbahan se! 
mangat jang terdjadi didalam perhim 
poenan boemipeetera itoe sesoenggoeh 
nja sedjati dan tjita tjita bekerdja ber 
sama sama didalam perhimpoenan itoe 
boekanlah angin sadja,sambil digamdar 
kannja pocla pangkal moelanja, me 

kerdja bersama sama itoe baroe sem 
poerna, kalau diingat djoega pendirian 
Pemerintah tentang hal bekerdja ber 
sana sama dengan pihak jang soeka 
membangoenkan, maka Pemerintah 

wa toean Osteyo setoedjoe djoega de 

kara itoe. Banjak lagi anggota lain lain 
jang dimaksoed Pewerintah ialah 
toean toean Kerstens, Verboom, Noto 
soetarso, Roep dil.— jang soedah me 
njatakan setoedjoe dengan keterangan 

. Tetapi toscan Thamrin meminta soe 
paja dijelaskan bagian, tempat, Pe 
merintah menjatakan tidak rela mene 

»Cooperatie“ sadja 

laloe ingat, bahwa didalam berbagai 
bagai rapat, demikian djoega didalam 
rapat golongan jang memperbiasi daf 
tar pekerdjaannja dengan seboetan 
itoe, tidak djarang terdengar pidato 
jang boekan mengandjoerkan bekerdja| 
bersama-sama, melainkan menerbitkan 
semangat melawan Pemerintah, Ang 
gota jang terhormat itos menjamboeng | 
pertanjaannja itoe dengan oetjapan jg| 
demikian : ,sebanjak itoe kata sebaj 
njak itoe poela jang gelap” laloe di 
terangkannja bahwa Pemerintah per 
loe menjeboet nama golongan jang di 
maksoedkan Pemerintah itoe. 

Pemerintah tidak hendak menoeroet 

Siapa djoega, jang soeka mempertim 
 bangkannja dengan tenang dan sekali 

tampa: jang mendjadi soal disini ia 
lah sedjati tidaknja semangat hendak 
bekerdja bersamasama itoe. Hal itoe 
lah poela jang dimaksoedkan oleh toe 
an Koesoemo Oetoyo dan kemaoean 
jang soenggoeh soengoeh oentoek be 

boekti dengan perkataan dan perboe 
stan, tiaptiap parhimpoenan dapat 
memboektikan sendiri, bahwa boekan 

lerseboet Ba soedah: memberi pedoman, 

soepaja Pemerintah berlakoe adil, la 
loe dikemoekakannja, kalau doea o 

rang bekerdja bersama sama, basilnja 
baroe ada, kalau kedoea pihak rela 
memperhatikan kebendak dan perasa 
an masing masing kata t, Thamrin 
itoe memang benar, tetapi disitoslab. 
barangkali terletak salah tawpa. Ka 
|lau Pemerintah tidak salah, disitoelah 
keloear ,politic agreement", jang me 
noeroet pikiran toean Wirjopranoto 
haroes diadakan diantara Pemerintah 
dengan pergerakan ra'jat sebagai sjarat 
jang tidak boleh tidak mesti ada oen 

dan dasar pskerdjaan. Tetapi hal itoe 
soeatoe perkara jg tidak kita kenal 
dinegeri ini, disini boekan begitoe 
perhoeboengan Pemerintah dengan 
perhimpoenan politik, Pikiran toean 
Wirjopranoto itoe barangkali terma 
soek djoega dalam ,New trend”, jang 
hendak dihidoepkannja disini, terma 
30ek ,modernisme”, jg hendak dima 
soekkannja dalam pemerintahan Ne 
geri ini. 

Toean Wirjopranoto hendaklah me- 
ma'afzan, Pemerintah beloem djoega 
paham akan arti modernisme-nja itoe, 

- Imeskipoen pidatonja itoe soedah ber- 
oelang-oelang dibatja. Sekali roepanja 
anggota jang terhormat itoe menjama- 
kan pikiran itoe dengan ichtiar me 
madjoekan teknik modern dan ke- 
boedajaan baroe, lain kali poela peme- 
rintahan setjara Belanda digantidengan 
tjara pemerintahan jang diseboetnja 
tjap ,ladonesia“. Toean Wirjopranoto 
hendak bekerdja banjak-banjak dan 
hendak tjepat madjoe, hal itoe ter- 
'boekti dari pikiran2 jang soedah 
diseboet tadi itoe, dan banjak lagi 
pikiran lain2, jang disinggoengnja 
'sebentar dan djoega oleh oesahanja 
membongkar lagi motie Djajadiningrat. 

Dengan sengadja saja memakai ka 
ta ,mepjinggoeng“, karena pikiran pi 
'kiran jang termaktoeb dalam soem 
bangannja taboen ini oentoek peman 
dangan osmoem, selaloe tidak teroerai 
dengan sempoerna dan tidak dapat di 
boeat tempat berpegang meski bagai 
mana sekalipoen kita memperhatikan 
nja, 
“Pemisintah soeka akan kegiatan 

dan ketjepatan, tetapi hendaklah se 
ring dengan pikiran jang soedah agak 
mendalam. Pemerintah merasa sajarg, 
hal itos tidak ada kedapatan dalam 
pidato toean Wirjopranoto itoe, 

Pemerintah merasa heran mende- 
ngar pidato t Wirjopraroto, ada djoe 
ga lagi memperkatakan soal seperti 
soal bendera daa njanjian kebangsaan. 
jang dikemoekakan dalam verslag af 
deeling dan jang dengan sengadja di 
laloei sadja oleh Pemerintah dalam 
Soerat Djawabannja, karena Pemerin 
tah mengharap, moga- woga orang 
mengerti djalan mana jg djangan 
dilaloei. Pada pikiran Pemerintah wak 
toe itoe tidak ada goenanja memper 
katakan bal itoe, tetapi Pemerintah 
tidak djoega merasa keberatan oentoek 
memperkatakan hal itos dan oentoek 
menerangkan, bahwa Pemerintah tidak 
&kan menoeroet andjoeran t Wirjopra 
noto itoe. (B Poestaka) 

Kepoetoesan, pent'ng dari 
Kongres PPDP 

Djoega ketentoean 
moelai poeasa 

Rapat oemoem daripada Kongres 
PPDP di Solo kemarin dikoendjoengi 
oleh 4000 orang. 

Kepoetoesan2 jang penting-penting 
daripada kongres itoe ialah: akan 
mengirimkan wakil sendiri kedalam 

man perkawinan, mendirikan Roemah 
Jatim-Piatoe, dan ketetapar poeasa 
tg 25 October sedang hari Raja Idi'l 
fitri tg 20 November. — (Aneta). 

Dea. j 

Subsidie kepada KNILM. | 

Didalam sidang Dewan Ra'jat ke 
marin, antara lain lain telah dimasoek 

kan amendement- 8oeroso, jang meoedji 
kan, soepaja subsidie boeat Knilm di 
koerangi dengan f 500 0900.— 

Tentang amendement ini akan di 
permoesjawaratkan kelak dalam mem   Lag md maoce dapat menoeroet 

IN itoe. 

bitjarakan anggaran Belandja V en W. 

. “Toean Tbamrin mengandjoerkav 

'toek mendjadi pokok pembitjaraan| 

'toeroennja harga dan hasil itoe hal 

Dewan Rajat, menerbitkan kitab pedo/ 

'|jang baroe. Afdeeling Nijverbeid ada 

- 
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Perhoeboengen Pemerintah dengan 
doenia peroesahsan 

“Dan djawaban Pemerintah kepada 
Volksraad jg dioetjapkan oleh wakil 
Pemerintah bahagian ekonomi t HJ 
van Mook, dikoetip Balai Poestaka se 
bagai berikoet : 

Didalam tahoen jg achir achir ini 
tentang perhoeboengan peroesahaan de 
ngan Pemerintah banjak sekali peroe 
babannja, hal itos tidak oesah menda 
tangkan heran, Pada waktoe ini anta 
ra Pervesahaan dengan Pemerintah, 
dalam perhoeboengannja banjak jang 
tidak ada diwaktoe dahoeloe, jaitoe jg 
mendatangkan tanggoengan atau ke 
wadjiban pada kedoea belah pihak. 

Kewadjiban itoe bagi peroesahaan 
ialah soepaja ia lebih mementingkan 
kepentingan oemoem didalam sosatoe 
jang dilakoekannja jaitoe jang terdja 
di karena atoeran jang diboeat oen 
toeknja, berhoeboeng dengan kepenti 
ngan oemoem. Sebaliknja Pemerintah 
berkewadjiban menanggoeng oeroesan 
ekonomi, jaitoe jg tidak ada dilakoe 
kannja waktoe dahoeloe, sebab oeroes 
an jang bertali dengan atoeran atoeran 
baroe itoe pada azasnja dianggap boe 
kan masoek pekerdjaan Pemerintah, 

Sekarang akan menetapkan batas 
tanggoengan dan kewadjiban itos de 
ngan baik tampaknja soekar sekali. 
Pada waktos ini kerap terdjadi, bah 
wa kalau ada sesosatoe kedjadian, bi 
arpoen jang stidak dapat dipengaroehi 
oleh Pemerintah sekalipoen, Pemerin- 
tah djoega jg dikatakan orang haroes 
menanggoeng hal itoe, karena Peme- 
rintah sekarang lebih rapat perhoeboe 
ngannja dengan peroesahaan. Dahoe- 
lee kalau datang masa boeroek, keroe 
giandan kesoek:ran sama djoega ba 
njaknja dengan sekarang, tetapi seka- 
rang orang kadang kadang hendak 
menjalahkan Pemerintah dan hendak 
menimpahkan sekalian keroegian dan 
kesoekaran itoe pada Pemerintah, ka- 
rena Ia mentjampoeri peroesahaau itoe 
dalam berbagai bagai “hal,” pada hal 
dahoeloe keroegian dan kesoekaran 
itoe dipandang sebagsi risico peroesa 
haan itoe sendiri. 
Sebaliknja oravg kadang kadang ada 

poela minta bantoe oenteek berbagai 
bagai peroesahaan baroe dan oentoek 
peroesahaan jang soedah ada kepada 
Pemerentah , bantoean itoe kalau di 
beri, sebab tidak ada alasan akan mem 
berinja atau sebab rantjangan rantja 
pgannja dianggap tidek baik sesocdah 
ditimbang deagan teliti, Pemerintah 
sering dioempat orang, 

Misal jang seperti itoe banjak betoel. 
Saja hanja ukan menjeboet beberapa 
bosah sadja akan djadi tjontoh, 
Walaupoen peratoeran pada peroesa 

haan tenoenan goenanja lain tidak me 
lainkan akan mendjaga soepaja basil 
peroesahaan itoe djangan tersampai 
meliwati batas dan djoega akan men 
djaga soepaja djangan terdjadi persai 
ngan jsng mendatangkan roegi, Pe- 
merintah masih djoega lagi dipersalah 
kan, waktoe pada penghabisan tahoen 
1936 dan permoelaan tahoen 1937 tem 
poh hari, harga mendjadi toeroen dan 
hasil mendjadi koerang, sekan akan 
Pamerintah mendjamin, bahwa peroe 
sahaan itoe teroes meneroes mesti men 
dapat oentoeng dari hasilnja, padabal 

jang biasa sadja dan kemoedian ternja 
ta tidak poela begitoe banjak. 

Misal jang lain ialah perintah kepa 
da pegawai pegawai jang diserahi 

soepaja djangan mendoedoeki tempat 
jang penting dalam bestuur perkoem 
poselan2 ekonomi jang dihargai seperti 
POMER, sebab dalam beberapa hal 
kalau porstel seboeah perkoempoelan 
ditolak dan porstel perkoempoelan jg 
lain jang hampir seroepa dengan itoe 
diterima, karena lebih baik alasannya, 
hal itoe boleh menimboelkan sangka 
berat sebelah. 

Misal jang ke 3 jang menggelikan 
hati saja, ialah permintaan dari seboe 
lah kolonisatie, soepaja diganti 75 boe 
ah parang jang soedah roesak dengan 

'mengadakan parang boeatan toekang 
besi desa oentoek kolonisatie itoe de- 
ngan perdjandjian bahwa parang pa 
rang jg tidak baik jang diberikan de- 
ngan perantaraan Afdeeling itoe akan 
diganti. Waktoe diperiksa njatalah bah 
wa diantara parang jaig 75 boeah 
itoe 71 boeah banjaknja jang berasai 
dari loear negeri dan hanja 4 jg ber 
asal dari toekang besi itoe, jaitoe dari 
antara beriboe riboe boeah, Kareoa     memberi penerangan ekonomi, ja'ni| 

£ 

Pemerintah mentjampoeri bal itoe, dja 
di Ialah disoeroeh mengganti semosa- 
nja dengan tidak dilakoekan pemerik 
saan jang lebih landjoet, 
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Pentjoeri dan kawannja 

Dalam boelan October tahoen jang 
laloe seorang nama Madjol semestinja 
haroes menghadap dimoeka medja hi 
djaa Landraad Betawi, la didakwa 
mentjoeri barang barang dari gosdaig 
Borsumy dikota lama Betawi. Madjol 
koerang berhati hati karena ia mening 
galkan tandatanda tangan sehingga 
polisi moedah sekali oentoek menang 
kap ia, Kemoedian dihadapkan hakim 
Ia telah mengakoe semosa, —sebab 
ta' ada djalan lagi— tetapi ia tidak 
maoe  mepgatakan kawan kawannja 
mentjoeri: Poen tentang tempatnja ba 
rang barang pentjoerian ia tidak me 
pgakoe dan tidak memberi ketera 
ngan: 

Ketika ia haroes menghadap hakim 
ta' datang dan ternjata ketika ditjari 
ia soedah melarikan diri dan pada 
itoe waktoe dikota lama terdjadi be 
berapa pentjoerian lagi. 

Pada boalan Februari tahoen ini 
nampak lagi Madjol. Toean ass weda. 
na Teloeknaga telah mendapat tempat 
semboenjinja Madjol dan begitoelah 
Madjol dikirim ke Betawi oentoek di 
hadapkan hakim. 

Ia mengakoe mentjoeri barang dari 
firma Brandon, Mesritz dan ini kali 
ia menerangkan kawan kawannja men 
tjoeri. 2 orang ditangkap di Betawi 
dan 2orang dekat kota Serang sehing 
ga achirnja 6 orang telah ditangkap 
tiga orang dari mereka telah menga 
koe semoea. 

Dari pengakoean mereka ini men 
djadikan alasan oentoek menangkap 
nangkap orang saudagar ketjil bang- 
sa Tionghoa di kota lama. Ia didak 
wa mendjadi penjimpan barang pen- 
tjoerian tsb, Djoega mereka ini me 

pgakoe semoea dan dari.keterangan 
ini tertangkap lagi seorang saudagar 
Tionghoa di Waroengkondang daerah 
Tjiandjoer jg mendjoeal barang barang 
teb. Poen orang ini ditangkap. Dengan 
ia ditangkap poela seorang Tionghoa 
dan perempoean Tionghoa jg djoega 
toeroet mendjoeal barang barang pen 
tjoerian itoe, 

Mereka djoega mengakoe dan dari 
sini penjelidikan teroes ke Tjimahi 
dan Bandoeng, 

Dari keterangan keterangan mereka 
itoe, telah didapat barang barang pen 
tjoerian itoe (selainnja 2 blokkenj asal 
dari goedang goedang Brandon dan 
Mesritz. Tiga seudagar Tionghoa dari 
Bandoeng dan seoraag saudagar lagi 
dari Tjimahi, berhoeboeng dengan ada 
oja barang barang itoe ditempatnja, 
maka mereka terpaksa dikirim ke Be 
tawi, 

Jg aneh dari pentjoerian ini jalah 
bahwa penijoeri pentjoeri itoe selaloe 
masoek dengan perantaraan naik atap 
sedang semeoa dilakoekan pada malam 
Minggoe, (| Anip-Aneta). 

Perkara advertentie Negeri 
Pemerintah soedah mene 
tapkan poetoesan. 

Sedjak beberapa lama ini sk, Mela 
joe banjak menjatakan koerang senang 
perkara advertentie Negeri. Kerap kali 
advertentie Negeri perloe disoeroeh 

£ 
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moeat sebanjak banjaknja, Meskipoen 
demikian tidak djoega dimoeat dalam 
sk. Melajoe atau Melajoe Tiorghoa. 
seolah olah koerang menghargai ba 
ojaknja oplaag dan kemadjoean sk' 
Melajoe dan Melajoe Tionghoa itoe 
dan koerang menghargai kedoedoekan 
nja dalam masjarakat jg boekan Be- 
landa. Dalam Volkeraad, Pemerintah 
soedah kerap kali memberi keterangan, 
Pemerintah hendak membantoe peroe 
sahaan sk. Boemipoetra sedapat dapat 
nja. 3 

Dari Balai Poestaka kita ter 
ma kabar, bahwa Pemerintah telah 
mengirim soerat edaran tentang hal 
itoe. Soerat edaran itoe dikirim kepa 
da Kepala departement semosanja, 
Kepada gewestelijk bestuur dipoelau 
Diawa dan Madoera dan ditanah Se 
b rang, beberapa resident ditanah Se 
berang. Kepala Pedjabatan Kesehatan 
Ra'jat Hoofdinspecteur SS. dan advo 
caat Negeri di Betawi, Semarang dan 
Soerabaja, 

Menoeroet soerat edaran itoe, Kan 
tor Balai Poestaka masih djoega men 
djadi badan perantaraan dalam perka 
ra advertentie Negeri, jaitoe adverten 
tie jang akan dimoeat dolam soerat 
kabar Boemipoetera dan soerat kabar 
Melajoe—Tiongboa, 

Selama ini advertentie oentoek sk. 
Belanda dikirim dengan perantaraan 
sdvertentiebureau De la Mar. Menoe 
roet soerat edaran jg baroe ini, kalau 
ada advertentie dikirim kepada De Ia 
Mar, mesti djoega dikirim doorslagnja 
s:lembar. Doorslag itoe mesti dikirim 
koleh De la Mar dengan segera kepada 
Balai Poestaka. Maksoednja .soepaja 
advertentie itoe diperiksa oleh Balai 
Poestaka, ada tidak bersangkoet de 
ngan kepentingan anak negeri, oen 
toek memoetoeskan patoet tidaknja 
dimoeat dalam sk Boemipoetera dan 
Kn dalam s. kabar Melajoe-Tiong 
oa. 

' Kalau menoeroet pendapatan Balai 
Poestaka. advertentie. itoe .patoet di 
moeat dalam gk jang boekan sk Ero 
pah, salah satoe atau dalam beberapa 
sk, maka advertentie itoe dikirim djoe 
ga oleh B, Poestaka kepada skk. itoe, 

Advertentie jang dikirim kepada sk 
Belanda dengan langsoeng, djadi tidak 
dengan perantaraan De la Mar, sali- 
nan advertentie itoe mesti djoega di 
kirim dengan langsoeng kepada Balai 
Poestaka. 

Lain dari pada soerat edaran tsb 
ada lagi soerat jang dikirim Pemerin 
tah kepada College van Gedeputeer 
den Provinciale Raad Pasoendan, 
Djawa Tengah dan Djawa Timoer. 

Dalam soerat terseboet diterangkan 
Toean Besar soeka kalau ketiga pro 
vincie itoe menetapkan atoeran jang 
demikian djoega, 

Kalau provincie itoe keberatan, ma 
ka atoeran advertentie itoe hendaklah 
demikian. kalau ada advertentie di 
kirim provincie kepada soerat kabar 
Belanda sadja pada hal advertentie 
itoe boleh djadi patoet djoega dimoe 
at dalam soerat kabar Boemipoetera, 
maka kantor Balai Poestaka dengan 
langsoeng akan memadjoekan oesoel 
kepada provincie soepaja advertentie 
itoe dimoeat djoega dalam soerat ka 
bar Boemipoetera dan (atau) soerat 
kabar 'Tionghoa-Melajoe satoe atau 
beberapa soerat kabar. Nama sk. jang 
patoet diberi advertentie itoe akan di   sebostkan djoega oleh kantor itoe. 

ARAN AMAL 
Madjallah tengah boelanan berdasar ISLAM dari 
Persjarikatan Moehammadijah Tjabang Betawi, 

OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 
Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan locar 
Negeri, serta Tjabang2 dan Groep2 Moehammadijah. 

SABAN TERBIT MOEAT KARANGAN2 ANTARANJA: 
Penjebar semangat. Tafsier Al-@Goeran (ketrangan djelas|. Halaman 
Poetri. Biografie. Pemandangan loear Negeri. Ilmoe  Djiwa, At- 
Tauhied. Pereconomian. Pengadjaran dan Pendidikan d.l.!. 

HARGA ABONNEMENT BOEAT, 
di Indonesia f 3.— setahoen, f 1.50 setengah tahoen, f 0,75 satoe 
kwartaal atawa 6 nomor, Loear 
JARAN DIMOEKA. 

Negeri selahoen f 3.50. PEMBA- 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapi hasil 
besar dan menjenangkan, fariefnja rendah, berlangganan 
rabat banjak. 

dapat 

PERMINTAAN langganan atau pertjontohan Pantjaran “Amal, moeat 
Advertentie atawa tarief, serta pesan BOEKOE2 toelis pada: 

Administratie ,,PANTJARAN "AMAL" 
Kramat No. 5 Batavia-Centrum 
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Peperangan Tiongkak-Djapong 

  

Pertempoeran Oentoek 
) Huangmei 

  

Djepang gagal oentoek menda 
ratkan tentera 

  

1 (Zetsel jang tertahan kemaren) 

Tentera Guerilla beraksi 

Bahaja bandjir 

Hankow, 10 Aagt (CNA): 
Berita-berita jang telah diterima dari 

soengai Yangtse, menjatakan bahwa 
soedah dilakoekan perobaban sedikit 
didalam kedoedoekan pehak Tionghoa | 
dau pehak Djepang. 
Tarpama bebat jg dilakoekan 

oentoek mereboet Huangmei kini ma 
sih dilakoekan dengan teroes meneroes, 
demikian djoega pertempoersn di San 
sung. - 

Pehak Tiooghra soedah melakuekan 
penjerangannja kepada peudirian-pen 
dirian kepoenjaan pebak Djepang jg 
diperlindoengi dengan sekoeat-koeat 
nja itoe dengan menoenggoe-noenggoe 
kekoeatan dari Taihu. 

Orang-orang pelarian bangsa Tiong 
hoa jang tiba di Wuban dari Auang 
“mei sama menjatakan, bahwa kedoe 
doekan pehak Tionghoa jang letaknja 
menjoesoer disebelah Oetara dari soe 
ngai Yangtse soedah diperkoeatkan 
lagi. 
Orang orang pelarian ini telah me- 

ninggalkan Huaingmei pada tanggal 
tiga Agoestoes javg baroe laloe, ketika 
pasoekan Djeping mendekati kotta 
ini. Hanja 20 orang jang masih ber- 
diam didalam kotta ini. Orang orang 
pereman jang lainnja soedah djoega 
melarikan dirinja dikotta ini, menoe- 
roettjara persiapan jang telah diben- 
toek oleh pembesar pembesar militer 
Tionghoa seboelan sebeloem kedjadian 
ini.dilangsoengkan. 

Tiap tiap pendoedoek soedah diberi 
kartoe pelarian, sehirgga mereka ini 
dapat melaloei pendirian pendirian ke 
poenjaan pibak Tionghoa sebelah 
Barat Huangmei. . 
Sebaliknja pasoekan pasoekan Tiong 

hoa jang memperlindoengi kotta Hu- 
angmej dengan sekoeat-koeatnja itoe 
dan sebahagian dari pasoekan pasoekan 
ini ada disebelah Barat dari kotta ter- 

' seboet soedah mengangkat sendjatanja 
sedemikian koeatnja, sehiogga hal ini 

.meroepakan soeatoe kekoeatan jang 
tidak terbatas adanja. rae 

Pasoekan2 Tionghoa jang ada didja 
lanan soedah melakoekan penjerangan 
hebat kepada pihak Djepang, oleh ka 
rena pasoekan2 Tionghoa ini bermak 

. soed akan menahan pasoekan pasoe- 
kan Djepang jang bergerak madjoe di 
tepi Octara oari soengai Yangtse. 

Tentang keadaan pasoekan2 militer 
jang ada disekitarnja Kiukiang kini 
soedah ada perobabannja sedikit. 

Seboeah kapal Amerika, ja'ni kapal 
“Moncany“ kemarin pagi soedah ber 
lajar memasoeki soengai ini menoe- 
djoe ke pendirian pendirian kepoenja 
an Socopy. : 

Didengar kabar, bahwa toedjoean 
dan maksoed kapal ini ialah oentoek | 
memperhoeboengkan diri dengan o- 
rang orang asing jang ada di Kulin 
jg hingga kini hampir tidak kedenga 
ran soeatoe kabarpoen dari mereka 
ini, 

Kekalahan besar dipihak Djepang 

Hankow, 10 Augt (CNA): 
Dari poesat jg boleh dipertjaja dida 

ngar kabar, bahwa hasil dari serangan 
serangan jg dilakoekan di Kiukiang 
dan menjoesoer djslanan kereta api 
Nanchang —Kiukiang itoe ialah, bahwa 
orang orang Djepang mendapat keka 
laban hebat, sehingga ada kl. 20.000 
orang jg mati. 

  

  

SOERAKARTA 

Propaganda kesehatan Ra'jat 

Atas oesahanja pemerintah Mangkoe 
nagaran, maka diiboe kota district Dja 
tisrone (Wonogiri) telah dapat didiri 
kan hulp—polikliniek jg dikepalai o 
leh mantri verpleger dan dibawah 
toentoenannja dr. R. Soediran dari 

Wonogiri. 
Oentoek propaganda kesehatan Ra' 

jat maka tiap tiap boelan di tempat 

Pihak 'Djepang jg beloem selang be 
Irapa lamanja soedah dapat merampas 
Sbaho telab terpoekoel moeudoer o- 
leh pibak Tionghoa javg soedah mem 
perbaiki livnie antara Shaho dan Sha 
moushan sebelah Selatan dari Kiuki 
ang, , 

Pihak Djepang soedah dapat meram 
pas Singste sebelah Tenggara dari 
Kiukiang. Sebagai akibatnja kegaga 
lan di medan peperangan Kiukiang, 
ialah, bahwa pihax Djepang soedab 
mendatangkan kekoeatannja dengan 
selekas-lekas dari Aa'wei. 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
ada koerang-lebih 20 000 serdadoe d) 
dalim 2 hari jang terachir ini soedab 
bertolak menoedjoe kearah Selatan dan 
melaloei Hotel di Anhwei, 
3 

2 

Tindakan oentoek mendaratkan 
tentera gagal 

Kemario tindakan tindakan jang 
dilakoekan oleh mariniers Djepang 
oen'osk menoeroenkan tentaranja di 
sebelah Barat dari Kiukiang telah 
gagal. 

Mereka ini telah ditembaki dengan 
senapang mesin kepoenjaan pihak 
Tionghoa oleh pasoekan pasoekav 
Tionghoa sehingga mereka terseboet 
tertjerai-berai dan dapat terpoekoel 
moendoer djoega, 

Pasoekan-pasoekan Tionghoa kini 
sama melakoekan penjerangannji ke 
pada poort sebelah Barat dari Huang 
mei jang hingga kini masih dipegang 
oleh Djepang. : 

Sedangkan sebahagian dari pasoekap 
pasoekan Djepang memperlindoengi 
poort iui dengan sekoeat-koeatnja itoe. 
maka sebahagiaa dari pasoekan pasoe 
kan Djepang jg lainnja itoe telah me 
'moendoerkan diri kesrah Taihu 

Sementara itoe bandjir masih me 
ngamoek teroes meneroes. Air bandjir 
itoe makin lama makin menaik dan 
mendekati Huangmei dan Susung. 

Didengar kabar poela, bahwa kema 
rin pasoekan pasoekan Tionghoa soe 
dah menembaki kapal pemboeroe ter 
pedo Djepang, seboeah kapa! eentoek 
pengangkoetan dan sebosah kapal 
penangkoet barang jg bersendjata, se 
hingga ketiga kapal ini karam. 

Serangan pasoekan Guerilla dimbselai 
lagi 

Dimedar peperavgan Chekiang pa 
soekan2 guerilla Tionghoa soedah mwem 
perkoeatkan keactivanpja. Mereka in: 
memboeroe pasoekan2 Djepang jg ber 
tolak dari Ciekiang menoedjoe keme 
dan peperangan Yangtzo. 

Kemarin 8 boeah kapsl pemboeroe 
keposnjaan Djepang dan 7 boeab pe 
sawat pelempar bom kepoenjaan Dje 
pang djoega soedah menjerang kedoe 
doekr.n Tionghoa didekat Ha'yen se 
belah Timoer Is0et dri tepi Kiusziang, 

Pesawat2 terbang Djepang disaw 
boet oleh pebak Tionghos dengan be 
berapa tembakan. sehingga ada 5 kapal 
pemboeroe din 4 boeuh pesawat pelem 
par bom ssedah djatoeh kena temba 
kan jai, dan 6 orang djoeroe-terbang 
nja tertawan, , 

Dari Auhwei diwartakan dengan 
lebih landjoet, bahwa Pihak Djepang 
hendak berniat akan mempergoenakan 
gas ratjoen sebagai membalas dendam 
aksi pihak Tionghoa di Yangtse dan 
medan medan peperangan jang lain 
lainnja itoe, 

e 

hara anak dan pengetahoean keseha 
ian osmoem kepada beberapa loereh 
kepala desa dengan semoea anggota 
nja. Oleh cursistea itoe laloe dilebar 
kan propaganda kepada Ra'jat pen 
doedoeknja daerah keloerahan masing 
masing. 

Autobusdienst dan djalannja post. 

Dengan idzinnja pemerintah, maka 
Jaotara Wonogiri dengan Djatisrono 
soedah berdjalan 2 autobusdienst, jalab 
»Roto"“ dan ,,Pasopati“ javg djalaunja 
ternjata baik dan tidak timboel concu 
rentie seperti jang kadang2 terdjadi. 

Berhoeboeng dengan itoe dari prijaji 
pemerintah akan dioesahakan, soepaja 
#jalanoja post antara doea tempat itoe 
bisa tjepat, dengan mempergoenakan 
autobus itoe. 

.Ipendjoealan hasil boemi kepcenja'an 

r 

doek daerahonder district Slogohimo 
iWonogiri) maka soedah beberapa bl, 
ini ditempat itoe telah didirikan satoe 
»Bank Pasar“ dengan modal ketjil pa 
da permoelaanpja. 
Lain dari itoe tidak lama lagi orang 

akan mendirikan productie dan ver- 
bruik cooperatie dengan nama ,Sedya 
Leloemban Olah Goena Obah Harsa 
lebtiar Mrih Ostama“ (Sloghimo), jg 
maksoednja akan bericbtiar soepsja 

bapa tani dalam waktoe moesim panen 
tidak didjoeal dengan harga jg sangat 
rendah: 

Conferentie Wanito Oetomo 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besok tg 12 Augt. ini 
boofibestuur dari perhimpoenan ka- 
sem poetri ,Wanmito Oetomo“ akan 
mengadakan conferentie dengan wakil 
uja semoea tjab. W O,. bertempat di 
Poerworedjo, 

Econm'e Ra'jat Soerakarta 
Makin madjve. 

Salah satoeboekti boeat mengetahoei 
bagaimana madjoe 'atawa moendoer 
aja economie dan pengidorpaa Ra'jat 
itoe bisa ketahoei dari djalannja post 
tengaa telegraaf dan telcfvondienst. 
Boeat PTT. di Solo fteritoeng djoega 
12 hulpkantoren didaerah Sverakarta) 
selama '/, tahoen dari 1 Januari sam 
pai 30 Jusi 1938 kita ambil jang per 
"loe perloe sadja dengan pendek seper 
ti berikoet : 

Pendjoealan.postwaarden djoemlab 
f 70,848 39”, sementara tahoen 1937 
ada f 74385,20 dan tahoen 1936 ada 
f 70275 55 (ini perloe di ingati bahwa 
tahoen 1938 ini moelai toeroennja ta 
rief post). 

Z-gelwaarden djoemlah f 57.966,16'/, 
(1937 ada f 54.904,93'/, dan 1936 ada 
f 55133,29'/2). : 
Loovzsgels ada f65.657,!9!/, (tahoen 

1937 ada f 74.972,35 dan 1936 ada 
f 59 025.66). Disivi perloe diterangkan, 
babwa tahosa 1938 moelai toeroeneja 
loonbelasting dari 4pCt. mendjadi 3pCt. 

Padjak potong caewan Jelachtbrief- 
jes) ada f 66 286.50 (tahoen 1937 ada 
f82772.— dan 1936 ada f 95 970.—) 
Disini djoega perloe diterangkan, bah 
wa padjak potong chewan itoe dalam 
tahoen 1938 moelai ditoeroenkan, 

Osang jaog dititipkan pada  post- 
spaarbank f303 564,39 (tahoen 1937 
uda f190270,86 dan 1936 ada f190 
37953), Disini njata sekali baikonja 
“Cunomie Ra'jat, jang dalam tahoen 
1938 lebih banjak oeang jang dititi p 
kan dalam spaarbank, sangat lebih ba 
ajak dari ketika tahoen 1937 dan ta 
hoen 1936. Adspoen jang diminta kem 
bali f224060,13 (tahoen 1937 ade 
f183.756 65 dan 1938 ada f 207 308 91). 
-Bajaran sekolah jg ditagi oleh post 

f 32,330,66 (tahoen "37 ada f33,545,77 
dan taon “36 ada f 28,800,86). 

Bigian psstwissel jang dikirimkan 
dari Solo ke lain tempat f 1,147.931,301/, 
dan jaog dikirim dari lain tempat ke 
Solo f 1.51484180'/, Adapoen boeat 
taon “37 angka angka itoe f 8$3 319 
l2 dan f 1476,815,63'/, dan tahoen 36 
ada f 805,525 89'/, dau f 1.009,572,41'/3 

Boeat padjek rad1o (Nirom bij irage) 
ada diterima f 20,787,50 (taoa 1937 
ada f 15047,25 dan taon 1936 ada 
f14285—) - 

Boeat bagian telegram ad: f5 3!9 04 
(taon 1937 ada f 5,781,091/? dan taon 
936 ada f 5 186.69) 
Bagian telefoon ada f 95 991,42”, 

(tahoen '37 ada f 95,567,73 dan th 
1936 ada f 82758 36'/,) 

Djadi pendapatan s: m ea itoe djoem- 
lah dalam th '38 ada f 14345.825,87 
dalam th "37 ada f 13.318 9,992 dan 
th “36 ada f7 044 622,809 Disini perloe 
diterangkan, bahwa semoea angka ang 
ka diatas itoe terbitoeng setengah tb, 
jaitoe dari | Januari sampai 30 Juni, 
baik dalam tahoen 1938 maocepoen tb 
1937 dan tahoen 1936, 

Bl ip 

Tentang ketjoerian di Ombhen. 

Sebagaimana diksbarkan dalam ,Pe 
mandangan" terdjsdilah ketjoerian pa 
da seboeah kompenie Burisan semasa 
mengadakan manoeuvre, Jang dibawa 
lari ialah oeang sedjoemlah f 325,— 
pentol negeri dan satoe kotak pelor, 

Lebih landjoet kami dapat warta 
kan, bahwa pentjoerinja hingga kini 
beloem kena ditangkap. Penjelidikan 
haroes dilakoekan dengan amat hati2 
sebab moengkin keadaan jg tidak di 
barap terdjadi. 

Dari kalangan barisan jang masoek 
dilam tahanan kini dimerdekakan 
kembali. 

Oleh karena pimpinan dari barisan 
ini dipegarg oleh kaptennja, soedah 
barang tentoe segala kedjadian mex- 
djadi tanggsengannja. Beg.toelah de 
agan adanja ketjilakaan ini be 
liau haroes mengganti semoea kepoe 
ojaan negeri jang ditjoerinja, Ditaksir 
semoeanja kl f400 dan beliau moelai 
membajarnja. 
Dsngan adanja kedjadiaz ini Kap     itoe diadakan cursus tentang pemeli | Bank pasar dan verbruik-cooperatie 

  

  

Atas oesabarnja beberapa pendoe|f 

  

,SERVICE-STATION" KATJA MATA 
Katja mata jang ,doedoek" tida betoel, ada saloe soem- 
ber dari kadjengkelan dan kadang-kadang dari sakit 
kepala. in 
Kapan toean poenja kalja-mala koerang betoel, sebab 
»doedoeknja“ tida enak, soeda moelai ,koerang terang”, 
djaii bengkok, atawa soeda kioear dari ,pasvorm“ .... 
bawalah pada kita. 
Kita poenja Kliniek-Katja-Mata lelah didiriken 

.. boeat berihken service jang sampoerna dan safjara achli. 
Toean bisa toenggoe sabentaran! 

Kita poenja tarief boat pembetoelan ketjil2 ada ringan sekali. 
N.B Pembetoelan ke'jil-ketjil pada katja mata jang dilever oleh kita, 

"“2 dikerdjakan dengan gratis, 

C. FIELIEN, O.D. SEDIPL. OPTICIEN 

  

  Pasar Baroe 83 Batavia-C, Telf. 159 Wit. 
  

   

   

              

    

                    

    

Bertambah besar, 
tetapi tidak 

bertambah berat 
Tempoh? anak? tidak bertambah 
beratnja diwaktoe mereka tiba? 
lekas besarnja (oemboel). Lebar 
badannja berkoerang, disebabkan 
tingginja bertambah. Anak? ber- 
tambah lemah, pemajah dan lesoe: 
disekolah tiba? tidak bisa mengi- 
koetkan peladjaran dan mereka 
tidak mempoenjai nafsoe oentoek 
bermain-main dan bersenam. Ini- 
lah tjontoh jang terang dari toe- 
boeh jang kekoerangan makanan 
kapoer. Maka Kalzan bisa mein- 
baikkan ini dengan tjepat sekali. 
Kalzan memberi kemaoean kem- 
bali, oerat? jang soedah lemah itoe 
mendapat kekoeatan baroe, toe- 
lang-beloelang djadi tegap, gigi 
berganti dengan tidak soesah, se- 
dang anak? akan memperoleh gigi 
jang koeat. 
Tjobalah dan moelailah ini hari 
djoega memakai Kalzan. 

  

Kalzan dapat diperoleh pada 

segala roemah? obat dan toko2 
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OBAT MENGOEATKAN TOELANG DAN BADAN 
  

fkirannja (ontsenuwd) dan perloe di 
kirim ke Malang, bosat menjemboeh 
kan penjakitoja. Kabar terang beloem 
didapat, semoeanja masih petang. 

babwa dari tanggal 23 sampai 29 Juli 
jl. di seloeroeh gewest Soerakarta ada| 
4 orang jang terkena penjakit typbus, 
diantaranja ada 2 orang sampai me 
ninggal doenia, 

dalam waktoe minggoe terseboet di 

atas, di kota Solo djoemalh ada 57 
anak baji jang dilahirkan ada 85 orang 
jang meninggal doenia, 

mendapat kabar, kalaa sekiranja tjoe 
koep banjak jang mints, toean WGA 
yan Rhoon gediplomeerd gymnastiek 
onderwijzer dari neutrale lagere school 
di Villapark (Sole) akan memberi pe 
ladjaran gymnastiek itoe dalam satoe 
cursu3, bagi semoea bangsa, toea dan 
moeda. 

bahwa disana telah berdiri soeatoe 
Taman Batjaan bernama ,,Moesiana”. 
Maksoednja disitoe akan berlangganan 
sagala matjam soerat kabar. Selain 
dari itoe poen 
soember berita (persbureau) goena me 
ngoempoeikan dan mentjari kabaran2 
jang terdjadi 
sama anggota2nja. Poen akan men 
djadi agent poela dari berbagai s.k, 
dan madjallah. Djoega memindjamkan 
boekoe atau lain2 kepada oemoem, 

jang bersangkoetan meminta soepaja 
soerat2 kabar soedi kiranja mengirim 
kan proefaummerenja.   ten tsb diatas mendjadi terganggoe 

Pemerintah dan Perhimpoenon 
Politik 

Waktoe di Volksraad diadakan pe 
mandangan oemoem giliran pertama, 
maka t HO Hartevelt, wakil Pemerin 
tah oeroesan oemoem ada djoega ber 
kata demikian, begitoelah dikabarkan 
oleh Balai Poestaka : | 

Ketika pidato beberapa orang ang 
gota jg terbormat—tt Thamrin dan 
Soeroso ada berbitjara tentang pasal 
teb ini—maka dengan menjesal hati, 
Pemerintah mendengar, bahwa beloem 
habis babis oetjapan jg mengatakan, 
bahwa kebidjaksanaannja terhadap per 
hiwpoenan perhimpoenan politik ba 
njak jg bertentangan. Keterangan Pe 
merintah, bahwa Ia tidak bermaksoed 
menghalangi kebebasan bergerak, di 
perhveboengkan oleh t Thamrin de 
ngan tindakan polisi terhadap bebera 
pa pemimpin PNI. 

i wa 9 

Kesehatan dan pendoedoek 
Pelapoeran D.V G. menerangkan. 

Lain dari itoe diterangkan, bahwa 

—O— 

Cursus gymnestiek 

Dari pihak jg berkepentingan, kita 

Keterangan Pemerintah jg diberi ta 
hoekan dengan tenang2, jaitoe kalau 
diadakan penggeledshan, tidak dapat 
diramalkan lebindahoeloe dengan pasti 
berhasil tidaknja penggeledahan itoe 
menoeroet jg didoega doega, ketera- 
ngan itoe sadja, soedah memboeat ang 
gota jg terhormat itoe menaroeh sjak 

3 . . 

»Moesiana” di Sekajoe. 
akan kebenaran keb'djaksanaan Peme 

Dari Sekajoe kita menerima berita, 

rangkan djoega, bahwa soedah terang 
kepada Pemerintah didalam kalangan 
P.N.I. orang melakoekan aksi jg ber 
bahaja. Pada pemandangan t Thamrin 
dalam bal itoepoen sikap Pemerintah 
bertentangan. Pemerintah merasa ke 
tjewa anggota jg terhormat itoe masih 
djoega salah tampa seperti demikian, 
tetapi betoel2 Pemerintah tidak dapat 
lagi baiboeat sesoeatoe spa djoega lain 
dari pada menoendjoekkan kepada t. 
Thamrin akan keterangan jg soedah 
diberi oleh Pemerintah dalam Soerat 
Djawabannja Pemerintah tidak me 
ngerti apanja jg tidak terang, . 

sekalian mendjadi 

Moesi hilir, bersama 

Berhoeboeng dengan itoe, pehak   
rintah, jaitoe karena Pemerintah mene 
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