
       
          

   
    

  

       

     
   
    

   

   
   
    

   

         

  

    

        

   

   

  

. Dan oleh karena itoe Lord Runciman 

   

  

    

   

   

      
         

    

    

E: Golongan 

Pendoedoek bingoeng oleh peladja 

-8an2 Djerman jang besar oentoek me 

— dan angkatan oedaranja akan dimoe 

“ini, Berhoeboeng dengan ini maka pen 

“inilah jang akan dipakai 
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| Pengaroeh 
—  Penghidoepan djiwa pendoedoek 
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Sekitar persediaan perang Djerman 

“ 

| DJERMA 

2 

& mena Naa ANN Aa Si al ntar man 

RAS KEPALA! 
“Lord 

- terantjam! 

  

  

| Siapa menjerboe ditembak mati 

Djerman Sudeet mendesak dan keras kepala. 
| Prsag, 14 Aug (Reuter), Soenggoehpoen datangaja Lord Runciman 

di Praag itoe mempoenjai pengaroeh besar kepada kedoea belah fihak jg 
extreem. Tetapi kini kelihatan, bahwa 
si dari fihak Djerman Sudeet. 

ada tanda tanda kegentingannja situa 

Dengan memegang tegoeh nationaal sentiment jg dihoeboengkan pos 
la dengan 'ilmoe, maka golongan Djerman Sudeet tak mace sabar sedikit 
poen djoea kelihatannja, Dengan ini maka soeasana moesjawarah mendjadi 
keroeb, e 

Kantor kantor pemereutah ditoetoep 

Maja z saya 

NAN an aa $ 

Segala kantor pemerentah ditostoep pada hari Minggoe dan Senen. 

Oetara sampai penoetoep minggoe. 
pada hari itoe pergi ke Bohemen 

Oa 'akan gagal oleh sikap Djerman Sudeet? 

Beriin, 14 Aug. (Havae), Orang Orang jg menjaksikan bal hal kedjadi iba 
|. an ini mengatakan dan menghoeboengkan itoe de | 

— jg telah diambil oleh Djerman. Dengan tegas diterangkan disini, bahwa 

, Gdoeta dan kerdja Lord Runcimar jg didatangkan dari Inggeris itos akan 
agal, berhoeboeng dengan sikap golongan Djerman Sudeet jg keras kepsl1, 

'Tsjecho Slowakia bersikap tenang 

. ran2 Djerman 

Berlijn, 4 Aug. (Reuter), Persedi 

pgadakan peladjaran2 perang lasjkar 

lai pada permoelaan minggoe depan 

doedoek di Beiaren dan Saxen Rijaland 

mendjadi bingoeng, karena tempat2 
oentoek pe 

ladjarap2 tadi. 23 

Persediaan2 perang ini akan di 

lakoekan dengan amat giat dan mev 
dalam, hingga seakau2 menjebebkan 
tjemasnja hati pendoedoek. 2 

Dalam pada itoe pers memakai 
tjara jang biasanja tidak dipakai da 

lam memperhatikan peladjaran2 pe- 
rang ini, Berhoeboeng dengan ini 

maka timboel pertanjsan2 apakah ini 

“kesan kepada negeri2 loearan. 

lembeknja beurs 

Persediaan2 perang itoe adalah salah 

beurs dalam minggos jl, dan djoega 
lemberrja oeroesan oemoem seloe 

roehnja. Aa ae 
Saha 2 Ba 

Mendjalankan hoekoem pertahanan 
..— jang baroe 

Peladjaran2 perang ini oleh pembe 
sar-pembesar militer dikatakan, bahwa 
ada kemoengkinan oentoek mendjalan 
kan hoekoem pertahanan jang baroe. 
Dalam hoekoem ini diterangkan, bahwa 
segala milik pendoedoek akan dipakai 
oentoek keperloean keperloean peladja 
ran tadi dengan tidak ada batasnja. 
Dari banjak pendjoeroe negeri diterima 
kabar, bahwa persediaan2 ini amat 
besar dengan adanja kahar-kahar dan 
koeda-koeda, 

Perloenja ada tindakan2 militer 
dem'kian 

) Pembesar2 militer menerangkan goe 
nanja tindakantindakan militer se 

: "P- Tindakan 

00 Persediaan perang menijemaskan hati | Ha 

men 

Peladjaran perang mendjadikan : 

og dengan persedian2 militer 

keras, : 

Penjerboe daerah Soengai Rija akan 
diboenoeh seketika 

Soengai Rijn dipassag soerat soerat 
tempelan dengan pengoemoeman, bah 
wa tiap tiap penjerboe akan dengan 
segera diboenoeh. 

Inggeris di Berlija 
dibantah 

Louden, 4 Aug, (Router), Ada 
disiarkan, bahwa Inggeris telah me 
ngadakan tindakan? militer didaerah 

mobilisasi. Berhosboeng dengan berita 
Beriia ini, maka Inggeris membantah 
hal ini. 

Praag tidak takoet dengan adanja 
persediaan Djerman, 

Meize, 14 Aug, (Reuter). Berhoe 
boeng dengan adanja persediaan2 pe 
rang oleh Djerman, tak perloelah dis 
trik2 batas takoet dan menghiraukan 
hal itoe, Dalam pada itos dikatakan 
poela, bahwa kalangan2 jg menjelidiki 
hal ini mentertawakan berita2 tentang 
besarnja persediaan2 tadi. Jaitoe bah 
wa jg bekerdja pada benteng2 itoe 
ada 300.000 orang koeli dan lebih 
dari setengah djoeta reservisten telah 
dipanggil. 

Lebih landjoet diterangkan. bahwa 
koeli2 tadi jg bekerdja tidak djaoeh 
dari 50 — 80.000 orang sedang reser 
visten tadi tidak melebihi dari seratoes 
ribos orang. 

Pendoedoek Djerman dibatas 
dipanggil. 

Dari pendoedoek Djerman dibatas 
Perantjis jg djoemlahnja tiga poeloeh 
riboe orang pada tanggal 13 Augustus 
malam telah dipanggil sedjoemlah doea 
ratoes lima poeloeh orang pemoeda. 
Perloenja oentoek mendjalankan dienat 
militer goena enam minggoe lamanja 
di Platz- garnizoen, 

: . pai 
baka G3   | karang ini adalah oentoek memanggil 

reservisten centoek digeladi dengan 

Disekitar benteng benteng didaerah 4 

Djerman berhoeboeng dengan gerakan 
gerakan pasoekan Djerman oentoek| 

  

  

  

  

Onderafdeelinashoofden. 

Didaerah Seberang. 
Motie dibawah ini dioesoelkan oleh 

toean tosan Soetardjo, Soekawati, Da- 
toe' Toemenggoeng dan Mogot. 

Dewan Ra'jat, 
mendengar debat debat, 
mendesak kepada Pemerintah oen 

toek mengambil tindakan menjelesai 
kan ontvoogding didaerah Seberang, 
dengan djalan soepaja onderafdeeli- 
ngen dihapoeskan dan sebagai gantinja 
diadakan ressorten jang berdiri sendiri, 
dikepalai oleh Bestuursambtenaar Boe 
mipoetera mempoeniai pengetahosan 
dan mempoenjai ketjakapan jang prak 
tis jang lebih mendapat harapan oen 
toek diangkat dan kedoedoekannja 
sama seperti onderafdeelingshoofd. 

sb 3 Sx 
Hasil pemilihan di Salatiga 

Menoeroet  Aneta, hasil pemilihan 
Gsmeenteraad Salatiga ialah: IE V 4 
(tadinja 6 kerosi), VC 1 (tadinja 2), 
IKP 3 (tadinja tidak ada). 

Boeat golongan Indonesia: Parin- 
ra 1. 
Boeat 1 kerosi perise diadakan her- 

N SUDEET KE 

Runciman digagalkan ? 
  

Anoegerah dsri Wali Negeri 

Aneta mewartakan bahwa Wali Ne 
geri telah memberi anoegerah oecang 
f 500 boeat keperlaean. roemah Jatim 
IEV di Giesting. 

Congres Djepang akan memborong 
: kajoe 

Menoeroet berita Aneta dari Soera- 
baja, cencern2 Djepang jang besar2 
telah membikin permoesjawaratan de 
ngan maskapai kajoe “Noenoekan” boe 
at keperloean export jang besar. 

Sjarat2 pembajarannja masih haroes 
ditjspai persetoedjoean. 

Djoega maskapai kajoe orang Ing- 
geris di Borneo mendapat tawaran da 
ri pihak Djepang. 

Islam. kongres boeat membela 
Palestina 

Menoeroet berita Aneta dari Djokja 
perkoempoelan perkoempoelan Islam 
di Indonesia telah menerima oendang 
an centoek ikoet dalam Kongres Is 
lam boeat membela Palestina jg akan 
dilangsoengkan pada tg 7 October di 
Cairo. 22 

Hoofibestuur Moehammadijah me 
ngambil poetoesan pada tg 12 Aug 38 
didalam  spoedvergadering, bahwa 
Moehammadiiah tidak akan mengirim 
kan oetoesan jg tersendiri selakoe oe- 
toesan MD, karena perkoempoelan ini 
tidak bergerak dalam lapang politik. 

Oleh karena Moehammadijah men 
djadi djoega anggota Madjlis Islam 
Loehoer di Sosrabaja, maka Hoofdbe 
stuur akan menjerabkan hal ini oen 
toek dipoetoeskan oleh badan persatoe 
an ini tentang mengirimkan atau ti   stemming antara Parindra dan PPB, 

Perkelahian berpoesat ditepi 
selatan 

Dari Hankow diberitakan oleh Reu 
ter, bahwa kemarin doeloe (Sabtoe) 
poesat perkelahian antara orang Dje 
pang lawan Tionghoa berpindah di 
tepi selatan dari pada soengai Yang 
tze, "sebelah oedik (sebelah atas) sedi 
kit dari Kiukiang. 

Disitoe orang Djepang melakoekan 
poekoelan melaloei tepi soengai menoe 
djos barat-daja kearah Juichang, sete 
lah mereka itoe mendaratkan pasoe 
kan2 di Kangkou, 18 k.m., sebelah 
oedik Kiukiang, 

Doea boekit didoedoeki Djepang 
“Orang orang Djepang berhasil mere 

boat kedoedoekan diatas doea boekit, 
jaitoe boekit Ma-an-shan dan Boekit 
Tingchiashen, laloe bergerak kemoeka 
molaloei djalan besar ke Juichang, te 
tapi 18 km. sebelah barat dari Juichang 
mereka dapat terhenti oleh pebak Ja 
wan, demikian menoerdet ma'loemat 
militer Tionghoa, jang menambah poe 
Ia keterangan, bahwa keadaan di 
Juicbang kini tenteram", : 

PA RE 
Kapal perang Djepang terpsekoel 

: Maendoer 

Pada tanggal 12 Aug, 5 bocah kapal 

perang Djepang didekat Hankow men 
tjoba hendak moedik lebih dalam lagi, 
tetapi letoesan peloeroe meriam pesisir 
dari pihak Tiowgboa jg sangat hebat   menjebabkan mereka itoe terpaksa 
moendoer lagi. 

Poesat pertempoer 

daknja oetoesan kesana. 

Aksi 
serangan di Hankow 

  

    

      
Aksi pesawat Djepang 

Keadaan di medar perang daerah 
djalanan kereta sapi Kiukiang — Nan- 
chang adalah sangat Panji Hanja pa 
da tanggal 13 kemaren doeloe beberapa 
pesawat terbang Djepang giat meng 
hoedjani bom kepada tempat2 kedoe 
doekan Tionghoa di M:chuiliang, se- 
belah selatan Shaho. 

Aksi serangan kepada kota Hankow 

Reuter mewartakan dari Hankow 
sebagai berikoet : 

Bersamaan waktoe dengan tjoekoep 
nja | tahoen peperangan di Shanghsi, 
maka kemarin doeloe |Saptoe) bebera 
pa pesawat terbang soeboeb2 menje- 
rang Hankow, 

Pendosdoek disitoe, sebeloam fadjar 
menjingsing soedah dibangoenkan oleh 
soeara meracengaja alamat (alarm) jg 
memberi tahoe kepada mereka akan 
kedatangannja moesoeh itoe, jg pada 
saat itoe melempar-lemparkan bomnja 
disalah satoe soedoet dari lapangan 
terbang Hankow, sehingga terbit 2 ke 
bakaran. 

Hnam pesawat terbang ikoet 

serta.   Soedah pasti, bahwa sedikitnja ada 
6 bocah pesawat pelempar bom Dje 

  Penting 
  Ringkas 
Serdadoe :Inggeris lawan 

orang Arab 

Menoercet berita Transocean 
dari Jeruzalem, kemarin hari Ming 
goe didekat Nablus terdjadi per - 
tempoerav baros lagi antara pa 
soekan pasoekan Inggeris dengan 
orang-orang Areb jang tidak ter 
atoer., 

Toedjoeh orang Arab mati, se 
daug banjak poela antaranja jg 
ditangkap. : 

Djalan raja Jaffa - Jeruzalem, 
didekat Jeruzilem ada 2 orang 
Jahoedi ditembaki hingga beroleh 
loeka parab. 

Didekat Nablus, seorang polisi 
Arab ditembaki poela. Di dekat 
Tulkarem, seboeah kereta api 
memoeat barang (goederentrein) 
dilempari bom. Beberapa boeah 
wagonnja lIoempat dari djalan 
besinja. 

Pada malam Minggoe, lsiding 
pipa minjak jang memoedjoer 
menoedjoe Laoetan Tengah baha 
gian dekat Baisan dipotong orang. 

Enam belas orang korban ketje 
lakaan terbang 

Transccean mewertakan dari 
Freiburg, bahwa ada 16 orang 
mati, ketika pesawat lijavliegtuig 
kepoenjaan ,Tsjecho-Slowaak- 
sche Luchivaart Maatschappij 
dalam penerbangan ke Paris roen 
toeh dekat Offenburg (Djerman 
Selatan) diatas poentjak boekit, 
jaitoe ketika terbang berdjoang 
didalam emboen jang tebal. 

Sultan Deli soedah temboeh 

Sepandjang berita Aneta dari 
Amsterdam tocankoe Sultan Deli 
soedah semboeh dari geringnja, 
dan soedah boleh meninggalkan 
roemah sakit Diaconesse, didjem 
poet oleh kedosa doea poeteranja.     
    

  

an ditepi Selatan “Yangtze 

pang jang ikoet mengambil bahagian 
dalam  penjerangan ini, meskipoen 
oleh zoeklicht hanja terlihat 3 boeah 
sadja. 

Maksoednja hendak meroesak 
pesawat2 Tionghoa, 

Banga: boleh djadi orang2 Djepang 
bermaksoed membikin gadoeh doeloe 
kepada tentera angkatan oedara Tiong 
hoa di Hankow, sebeloemnja mereka 
ini membikin pertaroengan diocedara 
bagi memperingati hari tahoannja per 
seteroean di Shanghai, dan niat hen 
dak mengantjoer2kan pesawat pesawat 
Djepang ini ditanah, tetapi sangat 
kebetoelan disitoe tidak ada seboeah 
poen pesawat 'Tionghos. 

District Speciaal Bestuur penceh 
Orang 

Poesat bekas daerah Concessie Ing- 
geris, jg sekarang terkenal dengan na 
ma ,Speciaal Bestuur-district“ No, 3, 
bandjir orang datang sedjak tgl 13 
Aug pagi bari, karena pendoedoek 
Tionghoa dari kota Hankow jg cha 
watir kepada bom bom Djepang jg di 
boedjankan setjara main besar besaran 
itoe, dan kini mentjari tempat perlin 
doengan dibekas concesaie Inggeris 
itoe, 

Dengan sedikit kesedikit mereka 
itoe poelang lagi keroemahnja mereka 
masing masing ketika tidak terdjadi 
serangan serangan lagi, 

Na "send     
 



      

      
       

  

    
    

      
      
        

     

     
   
   
   
   
   

    
    
    
    

    

   
   

     

  

   

    

    
   

  

     
     

      

   

  

   
      

  

    

     

  

     

     
   
    
     
    
   
   

    

     

   
   

   
   

    

    

          

     

  

     
     

   
     

    

     

   
    

      

    

     
    

  

   
   
    

   
   
   
   
    
    
   

      
        

      
      
        
      
      
        
        
          

      

ROEMAH2 RAKJAT RANGKASBE 
'TOENG JANG DIBONGKAR 

Resident Serang soedah tjampoer 

Wakil ,Antara“ jang speciaal diki 
rim ke Raskasbetoeng oentoek meli 

kampoeng jg dikabarkan tampo hari 
soedah dibongkari roemah? disana, 
dapat mengabarkan lebih djaoeh bah 

. wa roemah roemah jang soedah diroe 
boehkan itos memang benar adanja, 
Pemandangan mendahsjatkan. Seba 

gian besar diantara rakjat itoe pergi 
menoempang tidoer pada malam bari 
diroemah kenalau atau kandai tolan, 
dan siangnja (masak nasi dll) dioeda 
ra terboeka atau didapoer jg beloem| 
diroeboehkan. 

Lebih djaoeh dapat dikabarkao, bab | 
wa berita jang tersiar lebib doeloe itoe 
soedah begitoe menarik perhatian Re- 

sident Serang. sehingga segera mengi 
rimkan nota kepada Ass. Resident 
Rangkasbetoeng, menanjakan hal itoe, 
apakah benar roemah roemab rakjat 
itoe disoeroeh bongkar. Ass. Resident 
Rangkasbetoeng menjangkal soedah| 
pernah memerintahkan pembongkaran 
roemah itoe, hanja membenarkan me 
pjoeroeb menoekar atap roemah dengan 
genteng, dan membenarkan djoega 
bahwa diantara rakjat jang tidak me 
noeroet perintah itoe ada jang ditoen 
toet dan didenda, 

Dari pihak ra'jat, jang ditanjai oleh 
wakil ,antara" dengan teliti, achirnja 
menjatakan memang tidak benar Ass. 

| Resident memerintahkan soepaja ros 
mah roemah itoe dibongkar, akan 
tetapi dari hoekoeman jang saban 
saban didjatoehkan kepada orang jang 
beloem mengganti atapnja dengan gex 
teng — tidak perdoeli ra'jat mampoe 
atau tidak —ra'jat itoe merasa karena 
takoetnja beroelang oelang dibalapkan 
kemoeka Landgerecht dengan menda 
pat dendaan, bahwa memang pembesar 
disana tidak mevnjoekai ra'jat tinggal 
disitoe lagi, sehingga meroeboehkan 
sendiri roemah rosmahnja itoe, 

Beberapa orang diantara mereka ma 
nerangkan lagi kepada wakil Antara 
bahwa mereka pernah didatangi mar 
sose boeat menjoeroeh toekar atap de 
ngan genteng, belmana memaksa me 
reka bseroe boeroe membongkar roe- 
mahnja, soepaja djangan lagi menda 
pat koendjoengan dari pisak kekoea| 
saan itoe. . : “E 

Disamping itoe ada lagi hal jang 
. menarik hati: Beberapa diantara rak | 

jat itoe sesoedah mendapat periotsh 
itoe, meminta tempo boeat mentjari 
ocang pembeli genteng dan perabot2 
jang perloe boeat itos. : 

 Sebeloem liwat perdjandjian peme- 
riksaan polisi soedah datang dan mes| 
kipoen orang itoe soedah menjediakan 
sebegian genteng, toch dihadapkan 
Gjoega kemoeka Lanigerecht dan di 
denda f 1.—. Karena itoe rakjat me- 
rasa tidak ada djalan berlepas diri, se 
hingga kepoetoesan. akal dan roeboeh 
kan sadja roemahnja tsb, 

Dari lain pihzk , Antara“ mendapat 
kabar, bahwa kedjadian seperti ini soe 
dah kerap kali berlakoe dibeberapa 
tempat, goenanja adalah oentoek me- 
leksarakan pembasmian penjakit pest 
Ipestbestrijding). : 

Di Serang oempamanja beberapa 
boelan berselang djoega soedah keloear 
perintah demikian akan tetapi sesoe 
dah rakjat menjatakan keberatannja, 
alias tidak poenja oeang tjoekoep hoe 
at mengganti atapnja dengan genteng 
pibak Bestuur disana memberi kelong 
garan dan mengoesahakan soepaja rak 
jat mendapat pindjaman dari Volks 
credietbank, dan kedjadian seperti di 
Peak itoe dapat dihindar 
an. 
Akan tetapi di Rangkasbetoeng, ter 

hadap keberatan rakjat jang tidak 
mampoe itoe (karena tidak poenja 
osang, penghasilan paling tinggi 30 
sen satos hari) beloem ada ichtiar ke 
djoeroesan pemberian crediet itoe, ke 
tjoeali kepada beberapa orang jang 
memang mempoenjai borg tanah. Se 
dang rakjat jang soedah meroeboeh 
kan roemahnja itoe sebagian besar 
tidak poenja tanah selain dari roemah 
nja jang soedab bertahoen tahoen itoe, 
jang sekarang soedah poela dimoesnah 
kan sendiri, karena ketakoetan meneri 
ma dendaan terseboet. , Kami senan 
tiasa toeroet perintah, toean,' akan 

tetapi dengan keadaan kami sekarang, 
kami tidak sanggoep, itoelah sebab 
nja kami roeboehkan roemah itoe, soe 
paja djangan mendapat ganggoean 
dari pihak pembesar“ demikian kira 
kira perkataan jang dioetjapkan oleh 

  

Polikliniek PKVI mendapat 
sJebsidi 

Seperti diketahoei, di Betawi ibi sa 
| |lah satoe polikliniek jang terang ber 

djasa besar dan tidak poetoes amalnja 
“ialah polikliniek PKVI. | 

| Dari pihak loear soedah poela ber 
oelang2 didaja ocepajakan pertolongan, 
misalnja meberikan basil hasi! per 
toendjoekan pertoendjoekan amal dan 
lain lain, 

Tetapi tidak boleh dioengkiri, bab 
wa pertolongan pertolongan ini mes 
kipoen besar artinja, tetapi tiada tan 
toe. Soedah sedjak lama- didaja oepa 

| hat dan menjelidiki keadaan kawpoeng|jskan soepaja mendapat soebsidi dari 
Gemeente karena soenggoeh2 perloe, 
polikliniek hidoep teroes, bahkav ha 
roes hidoep koeat, dan kalau psrioe 
menambah lagi banjaknja polikliniek, 
karena pendoedoek sangat banjak dau 

djoega barjiknja roemah sakit. 
“ Oleh karena itoe, dari pehak pen- 
doedoek ikoet girang sangat mende 
ngar kabar, bahwa menoercet Basluit 
Ben W tertanggal 29 Juli 1938 no- 
Imor 9880 ufdeeling 3, boeat begroo- 
ting 1938 ada diperoentoekkan pem 
bsrian subsidi kepada polikliniek PK 
VI sebesar f 368. 

Dengan adanja subsidi ini bersrti 

an, patoet dipikirkan, bahwa biaja po 
likliniek tidak ketjil, apalagi polikli 
niek bseat orang kampoeng jang pa 
da oemoemnja miskin dan fskir se- 
moea, t 

Oleh karena itoe, tetap masih perlo- 
disokong, perloe dimadjoekan dan per 
loe dikoeatkan teroetama sekali dari 
pebak pergerakan2, misalnja tisp tiap 
mengadakan openbaar, djoega memoeat 
agenda tentang kesehatan dan tentang 
perloenja ada polikliniek, Jjudi perge 
rakan2 itoe tidak hanja memikirkan 
nasib rakjat, poen haroes ikoet mem 
bela kepentingan jang berkenaan de 
ngan peri kesehatannja. 
Moedah moedahan. 

—. O a-x 

Bagiannja soeami jg enteng tangan 

Dikampoerg Pondok Rotan Sawah 
Besar dalam seboeah rosmah kemaren 
telah terbit pertjektjokan antara soea 
mi dengan isterinja, Istri ini soenggoeh 
malang mendapat soeami jg enteng 
tangan, Soehaini namanja psrempaean 
itoe, konon tjeritanja boekan djarang 
sebab sedikit ia selaloe dipoekoel oleh 
soeaminja demikian terdjadi kemaren, 
ini manoesia jang lemah telah dianis 
ja dengan barang keras, dikepalanja 
dipoekoeli hingga bengkak2 Bsberapa 
tetangganja jg tahoe hal ini hampirj- 
ta'sabar, tapi soekoer masing2 tahoej: 
wadjibnja, poremwpoean itoe diantar ke 
Docter, politie poen dikas'h tahoe cen 
toek membikin procssverbaal soeami 
itoe, (Rep) 

: —0— 
Dibatjok ditempat tontonan 

Di kampoeng Balong Tangerang 
kemarin malam terdjadi posla penje 
rangan gelap jang mendjadi bagian 
politie mentjari siapa penjerangnja, 
Jang diserang nama Miang seorang 
pemoeda jang sedang menonton tang 
gapan, Sekoenjoeng kuenjoeng dari 
belakang ia diserang dengan batjok 
an hingga pangsan, meski orang ba 
njak ada dalam tontonan itos, penje 
rangnja masih dapat melarikan diri 

Repy Ka S3 
Aa at 

Dapat ratjoen oleh »kwee majang" 

— Kemarin di Betawi telah terdjadi 6 
anak Tionghoa, oleh karena makan 
.Kwee majang” kena raijoen. 

- Setelah diadakan penjelidikan maka 
kwee majang itoe berasal dari ssboeah 
kedai bangsa Tionghoa. Seteroesaja se 
gala makanan dan alat-alatnja dibeelag 
oentoek dikirim kelaborstorium goera 
perjelidikan lebih landjoet. 
. Dokter memberi nasehat soepaja 
anak.anak dikirim ke OBZ, tetapi 
orang toeanja tidak setoedjoe, Disitoe 
telah diberi pertolongan dokter dengan 
diselidiki jg kena ratjoen tsb (ANETA). 

Hampir mati di kolong tram 
“Di Batavia Kota kemarin doeloe 

hampir poela satoe djiwa djadi korban 
nja tram. Ini kali djongos jg roepanja 
hendak mengantar makagan madjikan 
nja. Waktoe hendak toeroen sedang 
tram beloem berhenti, Ini djongos dja 
toeh oentoeng tidak masoek di kolong 
tram. Boekan tjoema madjikannja moes 
ti menanti nanti djongoenja ts” datang 
bawa makanan, malah djongosnja poen 
ta' poelang itoe hari karena dirawat di 
CBZ (Rep). € "ap ajika | 

8 anek- anak terkena ratjoen sele 
pas dalam blik, : 

Di CBZ Saptoe kemaren dueloe di 
bawa ke itoe roemah rawatan orang 
sakit, 8 kanak - kanak Tionghoa dari 
Gang Kepiting Batavia Kota. Kedela 
Ipan anakanak itoe mendapat sakit 
moentah moentah. Sjoekoer kedjadian 
ini orang toeanja sigra dapat mengira   rakjat itoe dihadapan wakil , Antara", 

   

Ibahwa anak ansaknja itoe mekan 
makanan beratjoen. Setelah diselidiki, 

      

  

| Toehan membalasnja dan moe- 

banjaknja pendoedoek memboetoehkan | 

Terima kasih 

Kepada toean tosan kiezers 
jang telah memberikan soeara ke 
pada kami dalam pemilihan ang 

F gota Stadsgemeeotsraad Betawi, 
bersama ini kami menghatoerkan 
terima kasih bavjak. Moga moga 

” dah-moedahan Toeban Jang Ma 
hakoeasa mengeroeniai oentoek 
kami kesehatan toeboeh dan ke 
bersihan bathin serta ketebulan 
iman demikian roepa sehingga 
kami dapat mendjoendjoeng ting 

'gi kewadjiban kami selakoe ang 
gota badan perwakilan terseboet. 

Djoega kepada toean toean dan 
njonja njonja jang telah memer 
loekan memberikan selamat kepa 
da kami berhoeboeng dengan ke 
soedahan pemilihan itoe dengan 
iui kami mengatoerkan terima 
kasih. tts 

Moga moga dengan berkah 
doa sekalian pemilih kami ti 
dak akan mengetjiwakan pengha 
rapan cemoem | 

Amin | 
Djakarta 15 Augustus 1938 

Mioharad) T(abrani)     alamat baik bagi keperloean kesehatan !| - 
pendoedoek, tetapi meskipoen demiki | - 

  

  

iboenja kanak kanak itoe ingat bahwa 
kanak kanak itoe habis makan roti 
dengan selejg dibeli dari seboeah wa- 
roeng koffie Tionghoa di kampoeng 
tsb, e 

Demikianlah pemeriksaan docter 
kenjataan ratjsen jang termakan itoe, 
rafjoen dalam blik, dan sele jang di 
tjampoeri roti itoe memang dari dalam 
blik. Oentoek mendjaga djangan me 
makan korban lagi, politie Jiberi ta 
hoekan dan telah koendjoengi waroeng 
koffie itoe dan beslag itos makanan 
jang beratjoen, (Rep) 

—O— 

Hasil pemilihan Gemeenteraad. 
Bahagian golongan 
Europa. 

Hoofdstemburesu bosat pemilihan 
anggota2 Gemeenteraad, telah bersi 
dang dari djam 2 tengah hari sampai 
djam 12 malam hari Sabtos, boeat 
babagian kerosi kerosi jang haroes 
didoedoeki oleh golongan Eropa telah 
selesai dan hasilnja, ialah bahwa 17 
kerosi sekarang dibahagi sebagai bs 
rikoet : IEV 8, VC 5, IKP 2, CSP 1, 
dan Bond van Gepensionneerden 1. 

—— ——. 

Bekerdja bersama sama antara Ne- 
derland den Indie. 

Dalaw kalangac per 
economian. 

-.Mr. GH.O. Hart pada bari. Saptoe 
| mengoendjoengi Dewan Ra'jat dengan 
toean tocan De Waard daun prof. Kaag 
Beliau dengan segera merasa dalam 
lingkoenganrja, dan bertamoe kenalan 
kenalan lama. Poen bertjakap-tjakap 
dengan Voorzitter Dewan Ra'jat. 

Toean -Hart menerangkan kepada 
Aneta, bahwa angkatan commissie 
dimana doedoek togan toean Van Mook. 
Van Hoogstraten dan Sitsen tidak a 
kan lama lagi dioemoemkan, : £ 

Sebeloemnja pembitjaraan akan di 
moelai maka toean toean terseboet de 
ngan Mr. Hart akan mengadakan per 
Gjalanan boeat sementara minggoe 
Goenanja oentoek mengetahosi keada 
an-kekoeatannja pereconomian-di Hin 
dia Belanda. Commissie tsb. akan me 
ngenal kemajjoeannja peroesahaan2, 
mengoendjoengi pabrik pabrik mesin: 
commissie akan memperhatikan soal 
goela dan teh dan djoega bermaksoed 
mengoendjoengi daerah B »rneoSelatan, 
Soengai Oeloe, letaknja daerah karet. 

Ini semoea perkara jg kedoea teta 
bi jg penting lagi dan berfaedah jalah 
tentang peroendingannja commissie, 

Peroendingan nanti tidak akan me 
remboeg cesoel2 jg tertentoe tentang 
restrictie karet atau goela, akan tetapi 
peroendingan itoe haroes dianggap se 
bagai alat oentoek bekerdja bersama2 
antara Nederland dan Indie dalam 
kalangan pereconomian, Soepaja hal 
ini mendjadi baik dan pesat madjoe 
nja. Sebab semoea itoe bisa tertjapai 

dengan persoon!yk contact dari pada 
dengan soerat menjoerat send rian. 
— Tosan2 dari Nederland bermaksoed 
kira kira sampai pertengahan boelan 
September tinggal disini, Beliau2 itoe 
akan kembali ke Nederland dalam 
permoelaan boelan October dan ss 
teroesnja dengan segera diadakan pe 
roendingan setjara commissie. Acbirnja | 
masih ada keserapatan bagi oesaba2| : 
partikelir oentoek mengadakan perhoe| 
boengan tetapi peroendingan dalam 
commissie tsb dengan maksoed tadi 
aJalah mendjadi agenda pertama. 
Bajang sekali — demikian kata be- 

lisu — letaknja Nederland dan Indie 
tidak lebih dekat sebab peroendingan 
bisa kerap kali diadakan, Beliau me- 
nambah lagi bahwa ada penting djika 
koendjoengan ini djangan dihargakan 
lebih besar daripada biasavja. Maksced 
oentoek memadjoekan bekerdja ber- 
sama2 antara Nederland dan Indie da- 
lam kalangan pereconomian adalah 

  

  
  

DISEKITAR PILIHAN GEMEEN- 
TERAAD 

Pemandangan ringkas 

Oleh: seorang Pembatja : 
Pemilihan anggauts anggauta baroe' 

oentoek stadagemeenteraden dari bebe 
rapa kota hampir telah selesai, dangan 
memakai ,Kiesordonnantie baroe". 

Oentoek golongan Belanda dan Ti 
moer asing memang itoe ordonnantie 
baroe memberikan atoeran baroe, ro 
bahan jang penting sekali jaitse meng 
ganti meerderheidsstelsel dengan even 
redige grondslag, sedang oeut ek golo 
ngan Boemipoetera hanja ordonnsntie 
nja sadja memakai tjap jang barce, 
sebab atoerannja masih tetap dengan 
meerderheidsstelsel alias model koeno. 

Ja, memaag anah bin adjaib cen 
toek sitos matjam dewan atoeran pe 
milihannja ada doea model. 

Apa kiczsra bangsa Indonesia itoe 
tidakkah akan mampoeh djika diberi 
evenredige stelsel seperti jang diberi 
kan kepada sesamanja bangsa B-landa 
dan Tionghoa ? 

Apakah leiders dari partij partij 
bangsa Indonesia tidak mampoeh oen 
toek ma3mberikan keterangau atau pela 
djaran kepada kiczsrenja tentang atoe 
ran pemilihan s:perti jang diberikan 
kepada bangsa Belanda dan Tionghoa? 

8 :jang sekali golongan B»emipoetera 
itoe, masih sadja diberi atoeran koeno, 
sebab dengan meerderheidsstelzel itos, 
kita socsah akan memperbandingkan 
kekoeatannja antara partij partij dan 
groep groep jang maengikoet berdjoang 
dimadan pilihan, sedang groep jang 
ketjil sampai kiamat djoegatidak akan 
mendapat koersi dari Gameenteraad, 
djika tidak ada belas kasihan dari 
groep jang paling koeat atau ramai 
ramai bercompromis, 

Ja, sajang tinggal sajarg, ajjaib 
tinggal adjaib, robahan kiesordonnan- 
tie telah ditetapkan ssrta telah didja 
lankan, Tapi kita djangan poetoes 
pengharapan, sebab “kiesordonnantie 
itoe boekan wet alam, akan tetap! hanja 
bikinan manoesia belaka, jang saban 
waktoe dapat dirobah lagi. 

Djika kita mengikoeti verslag2 dari 
pemilihan dari beberapa tempat, ham 
pir dimana mans haroes diadakan her 
stemmingen oentoek beberapa anggau 
ta, Inilah boeahnja meerderheidastelsel. 

Pemilihan hampir disaban gemeente 
berkobar kobar, menggembirakan ka 
oem parlementaire, perobahan sikap 
dari beberapa leiders terboekti dan 
kelihatan seperti tosan toean H A. Sa 
llm, Mr Moh. Yamin dan sebagainja 
jang tadinja tidak maoe ambil psesing 
dan tjampoer sama dewan dewan seka 
rang namanja nampak didalam candi 
datenlijst dari partijaja sendiri jaitoe 
Penjadar dan Gerindo. Ha 

“ Djika pemilihan gemeenterasd ini 
mendapat perhatian dari ra'jat, itos 
soedah sepantasnja, sebab gemeente- 
raad ini banja satoe satoenja raad, jg 
'anggautanja dengan lasgsoeng dipi 
lib oleh ra'jat, tidak seperti lain lain 
dewan misalnja : 

Anggauta Volksraad: dipi 
lih oleh anggauta gemeeuteradsn en 
regent:chaparaden. . 
Anggauta Prov. raad idem. 

“ Regentschapsraden: Rajat 
hanja mersilih kiesmannen sadja dan 
kiesmannen baroe memilih anggotanja, 

. Sekarang: pemandangan kita dilan 
djoetkan kepada pemilihan gemeente 
Betawi jbl memang boleh dikata hebat 
sekali. Di golongan Belanda moentjoel 
groep-groep jang ketjil seperti: BAP, 
Demoeratisehe groep dan Pensioen 
bond. Tai tidak heran sebab dengan 
evenredige grondsiag itoe memang 
groep-groep terseboet diatas itoe mem 
poenjai pengharapan(kans). Dari groep 
jg ketjil sampai partij jg paling besar 
tidak ada jg berstembus acc.ord, 

Bagaimana digolongan Indonesia? 
Doeloe-doeloe hampir tidak ada per 

djoangan pemilihan, sebab dengan 
berdirivja Comite Pilihan Nasional 
(jang didirikan oleh beberapa partij 
politiek), kerosi dari gemeenteraad di 
bagi-bagi dengan damai, dengan itoe 
djalan stembusstriji tidak ada. Sedang 

partai jang besar besar sepsrti PNI 
PSII bersikap moncooperator, tidak 
mengikoet dewan-dewan. 

Hanja setelah PRI, (Partai Rakjat 
Indonesia, jang sekarang soedah dikoe 
boer) berdiri, itoe Comite Pilihan Na 
sional terganggoe, serta perdjoangan 
pemilihan terdengar, sebab PRI. tidak 
masosk itoe Comite serta djika ada pi 
lihan memadjoekan tegen candidaat. 
Comite Pemilihan Nasional meroepa- 
kan benteng wadja jang tegoeh sekali, 
meskipoen kerap kali diforceer oleh 
PRI. akan tetapi itoo comite berdiri 
dengan tegak serta selamanja dapat 
memborong koersi di Siadsgemeente 
raad Botawi. 

Banjak orang jang memberikan na 
sehat kepada pengoeroes PRT, agar 
membarentikan perdjoangannja, sebab 
lawan jang terdiri tidak koerang dari 
b paruj, terlaloe koeat dan teratoer 
rapih. Itoe nasehat sia sia belaka se 
bab djawabannja orang2 PRI. , Kita 
djoega jakin bahwa CPN, lebih koeat 
dari kits, serta kans kita oentoek men 
dapatkan kemenangan koersi ketjil se 
kali, akan tetapi kita jakin bahwa ki 
ta djsega mendapat kemenangan jaitoe 
membangoenkan dan mengobarkan s8 
mangatnja rakjat tantang pemilihan, 
begitos lagi memberikan kepada rakjat 
soepaja memakai haknja sendiri oen 
toek menetapkan djigonja didalam 
raad“, 

Sebegitoslah kesimpoelan dari CPN 
jg. koeat seperti benteng wadja itoe. 

Sekarang PRI telah dikoeboer, da 
tanglah Gerindo, Penjedar, Barisan 
Kacem Boeroeh dan berbagai bagai 
golongan jz mengikoet perdjoangan 
pemilihan serta tidak masoek kepada 
Cowite Pilihan Nasional itoe, masing 
masing memadjoekan djagonja sendiri. 

Kita tentoe mengerti bahwa CPN 
itoe menghadapi 
lebih koeat dari jg soedah soedah. 

Melihat bahaja jg mengantjam itoe 
Parindra awas dan tjerdik kaja kantjil 
temau temanvja di Comite Pemilihan 
Nasionel ditinggal dan memilih lagi te 
man jz lebih koeat jaitoe Barisan Ka 
oem Boueroeh jang terdiri tidak koe 
rang dari 20 vakorganisaties. Pemilih 
an Pariadra itoe memang djitoe seka. 
li terboekti jang djago2 dari BKB itoe 
dipemilihan jbl, mendapat kemenangan 
jg besar sekali serta memegang record 
jig serecord2nja, Tiga djago dari BKB 
tt. Tabrani 1366 soeara, Soangkoepon 
1344 dan Mr Hiniromartono 1304, di 
semoeanja stemdistricten meroepakan 
bintangnja dari djago2 jg lain, sedang 
pada pemilihan periodiek jg dahoeloe, 
jg mendapat record tt. Kayadbe hanja 
619 soeara dan t. Thamrin hanja 598 
soeara (exi. Mr, Cornelis). Djooga ke 
pada Parindra kita memberi s lamat 
dengan kemenangannja. 

Disini kelihatan bahwa Csmite Pa- 
miliban Nasional jg biasanja meroepa 
kan benteng wadja dengan ditinggal- 
nji oleh Parindra djadi lemah sekali, 
sampai tidak ada seorang djagojg ter 
pilib, djoaga dimedan perdjoangan ke 
Ihatannja tidak begitoe actiaf seperti 
jang seedah2. Sajang sekali ! 

Orang bsleh mengatakan apa djoega 
terhadap Parindra jang meninggalkan 
temannja lama dari CPN, akan tetapi 
centoek. saja (jang sama sekali tiada 
merapoenjai perbosboengan dengan 
partai mana djoega) tetap memboeka 
topi oentoek Parindra, sebab di me 
dan perdjoangan stembus itoe, kawan 
tinggal kawan akan tetapi perdjoangan 
tetap perdjoangan dan Parindra tetap ' 
beraktief seperti kantjil, cleh karena 
meskipoen ada vsrkiezingssirij I, toch 
didalam raad masih teroes dapat ba 
kerdja bersama sama. 

Dengan adanja herstemming oentoek 
4 koersi tentoe Parindra dan BKB. 
akan bekerdja lebih giat, 

Pasoendan dengan Comite Nasional 
nja, jang menderita kekalahan hebat, 
masih mempoenjai kans oentoek mem 
bela kehormatannja, tentoe akan mem 
pergoengskan itoe kesempatan dengan 
bekerdja memakai tenaga jaug sepe 
ncehnja. 

Bagitoe djoega 
dan Penjadar. 

.Selaroat berdjoang !“ 

centoek Garindo 

  

fjoekoep beralasan. mengoendjoengi 
Hindia Belanda, dimana tt, De Waard 
dan Kaag memadjoekan diri oentoek 
memberi bantosan penerangan dam ban 
toean jang tertentoe. 

-Pemilihan leden- Gemeente 
- raad bagian Indonesia. 

“. Parindra dan Barisan 
Kacoem Boeroeh men- 
dapat 7zotels Akan 

| diadakan nerstemming. 
. Hari Sabtoe siang, hvofdstembureau 
soedah selesai memeriksai semoea soea 
ra boeat bagian Indonesia, Total soea 
ra jang sjah ada 2074. Kierg sutient 
djadi seperdosa dari 2074 ditambah 
dengan | atau 1038, Jang soedah me 
liweti djoemlah itos adalah t.t. 
M. Tabrani, hoofdredacteur 
»Pemandangan” dengan to 
tal soeara 
Soangkoepon, lid Volkeraa4 
dengan total soesra 

1366 

1344 

  

Mr. Hindromartono, voor- 
zitter b.b, PPST dengan to 
tal soeara 1304 
Thamrin, lia Volksraad, de 
ngan total sosara 1259 
Drs. Soebroto, dari bebera 
pa vakvereeniging dan Parin 
ra dengan total  soeara 1209 . 
Mr, Dr. Soebroto dari Parin 
ra “dengan total sosara 1081 : 
Dahlan Abduliah,  lid Ge 
meenteraad dengan total : 
soeara aa 1079 

Bbeat 4 zstels lagi akan diadakan 
herstemming. 

| Jang akan toeroet dalam  berstem- 
ming (doea minggoe lagi) adalah tt: 

— Mr, Moh SGjah (Parindra), Rompis 
(BKB), Darjono (Parindraj, Sastroami:- 
djojo (Parindra) Mr Yamin (Gerindo) 
H,A Salim komb, Islam dan Penjadar) 
Atik Sseardi (Kowite Pilihan Nasional)   dan Ir Djoeanda (Komite Pilihan Na- 
sional). (Antara), 

beberapa lawan jg 
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| Ecre wien ecere toekomt 
Hormatilah mereka jang berhak menerima 

kehormatan ! 

| Gambar diatas jang bagian kiri ialah gambar, ketika toean Soeriodi- 
poetro toeroet mengadakan inspeksi 

Iantikan S. W. Dj 
pasoekan Surya Wirawan pada ps 

jakarta dihelaman gedoeng Gang Kenari tgl. 6 Aug. 
“jl Toean Soeriodipoetro disini kelihatan berdjalan jang paling kanan 

La | memakai uviform S, W, 

Djasa Jop den Surya Wirawan 

“Pemilihan anggota Stadsgemeente 
raad Bstawi bagian pertama telah se 
legai. Sekarang patoet kita meminta 
perhetian sidarg ramai terhadap dosa 

| organisasi, jang telah mengambil bagi 
| an penting sekali dalam aksi pilihan, 

| baik sebeloem maoepoen pada hari 
. steman. 

— Pertama: Sarya Wirawan dari 
— Parivdra. ES 

| Kedoea: Jop dari Pasoendan. 
'  Walaupoen Pasoendan sekali ini ti 

| dak baroentoeng sebagaimana diharap 
harapkan, djasa Jop tinggal besar dan 
berharga. 

| Jang bertalian dengan Surya Wira 
Wan, dibawah komando toean R, 
Soeriodipoetro, disini dapat 
'kita tjatat: hasil bagoes dari pilihan 
seperti sekarang ini boeat sebagian 
tidak sedikit terostama disebabkan 
oleh karena dibelakang Parindra dan 
Barisan Kaoem Boeroeh didapati Sur 
ya Wirawan dibawah pimpinan 
tenaga jang fjakap dan actief seperti 
£. Soeriodipoetro itoe. 

Dari itoe dengan tidak bermakssed 
memihak kemana-mana, jang menge- 
nai hasil psmilihan sekarang ini soeng 
goeh pada tempatnja, djika orang 
berseroe: hidsep Surya Wirawan di 
|bawab pimpinan toeau Sberiodipoetro 

  

Motorfiets lawan mobil. 
Jg naik motorfietstiwas 

Tadi malam kira kira djam 7 sore 
. ditikoengan antara Tjikini dan Rivier 
laan terdjadi ketjalakaan hebat, sehing 

| ga menjebabkan tiwasnja djiwa 860 
| rang penosnggang . motorfiets. Doe 
doeknja kedjadian sebagai berikoet : 

' Sebosah motorfiets dengan sangat 
'kentjang djalan di Tjikini dan sekoe 
njoeng koenjoeng beradoe dengan se 
boeah mobil partikelir, jg pada waktoe 

. ifoe hendak membiloek ke Rivierlaan. 

ran jg didjalankan. Kemoedian dika 
takan kehsroesan dan kemoengkinan 
centoek mengocatkan harga bathin 
pengadjaran, dengan adanja penggolo 
ngan penggolongan peladjaran pelu 
djaran itos dan tjara ijara (methode) 
baroe Seteroesnja ditoendjoekkan ba 
gaimana seharoesnja pengadjaran da 
lam masjarakat jg makin lama makin 
tjerdaa, Lain dari pada itoe dikatakan 
olehnja, bahwa oentoek mendapat ka 
madjoean dalam pengadjaran, maka 
keadaan personsel sekarang ini adalah   —. Soeara berderak bertoemboeran itoe 

demikian hebatnja sehingga menjebab 
“kan pendoedoek disitoe keloear dari 

| rToemahnja masing masing. 
“Ketika orang datang berkeroemoem 

| nampak keroesakan besar, 
|. Si penoenggang motorfiets, roepanja 
ketika meno:mboer, terpental sampsi 

| mengengi katja depan dari mobil, dan 
| dari sitoe laloe djatoeh ketanah. 
|. Dengan keadaan ngeri ja'ni dari 

' 'moeloet dan telinga serta remoek ke- 
| pala, dia diangkoet oleh polisi ke CBZ. 

Tidak lama kemoedian, dalam CBZ, 
— iapoen menghemboeskan napasnja jg 

penghabisan... Pun 
. Hingga kini beloem diketahoei, sia | 

| pakah gerangan koerban ketjelakaan 
| itoe, sebab roepanja boekan dia jang 
- mempoenjai motorfiets, melainkan bo 

leh memindjam dari seorang bernama 
Mohammad Ami. Pada badjoe koer 
ban tidak didapat sesoeatoe kertas jg 
kira-kira bisa menoendjoekkan siapa 
gerangapnja, p 
Adapsen mobilnvja poen mendapat | 

keroesakan, Katja depan hantjoer loe 
oth, demikian poela radiator dan spat 
bordnja, sehingga moedah diambil ke 
simposlan, bahwa motorfiets itoe s8 
ngat keras menoemboernja. : 
'Pengemoedi mobil itoe ialah tosan 

Koevist. Anaknja, jang doedoek de 
katnja poen mendapat loeka-loeka, ka 
rena keperijikan katja, 

x e 

Lebih djaoeh Aneta mewartakan, 
|... bahwa jang menoenggang motorfiete 

meninggal dalam CBZ itoe ialah 
toean CO. A W. Leidelmeyer. 

—. Gm : 

SIDANG OEMOEM VOLKSRAAD 

Mempersoalkan pengadjaran 

Hari Djoem'at 12 Aug, telah dilang 
soengkan pembitjaraan 
Pengadjaran. : 
Pembitjara pertama ialah . 

Ma TANAM oa FTA. 
“Lebih doeloe olehnja dinjatakan be 

berapa persetoedjoeannja terhadap ke 
terangan keterangan pemerintah da 
lam termiju pertama, baik jang mel 

ngenal oemoem, maocepsen jang me 
ngenai choesoes. Tambahan poela di 
pjatakan sama pendapatnja tentang 

aga pemerintah jang mengenai po 
litik pengadjaran pemerintah, sekali 
poen dinjatakan pcela, bahwa dalam 
tempoh jang doeloe doeloe tak ada 
“persamaan prinsip ini, 

— Lebih djaoeh dikata 
wa ketjerdasan nagara adalah bersama 
bei | dan erat perhoeboengannja 

ngan kemadjoean politik pengadjal 

3 

kan poela, bah | 

koerang sama seksli, 
Sesoedah itoe dikatakan, bahwa amat 

perloe sekali oentoek mengadakan 
orgaan (madjallab) jg akan membsri 
nasehat kepada beleid pimpinan peme 
rintah, berhosboeng dengan kini tak 
ada onderwijsraad, jg soedah dihapoes 
itoe. Nasehat itoe tak hanja waten 
schappelijk sa'ja, melainkan djoega 
penasehat penasehatnja.  Kemoedian 
dikatakan halnja, bahwa pengeloeasan 
'pengadjaran oleh pemerentah tjoema 
mengenai sekolah jg openbaar dan jg 
mendapat bantoean sadja, sedang jg 
boeat rajat sama sekali kosrang. 
Poen dimintakan oleh pembitjara 

pemberian stuliebeurzsa lebih banjax 
lagi, lebih lebih kepada pemoeda pe 
moeda jang ta' mampoe. 

Kini jg mendapat giliran ialab: 

S3 beta mod GG OOellaaan 8: 
: Pembitjara ini menjatakan ta“ poeas 

nja terhadap djawiban pemsrentah 
tentang pertanjaannja jang mengenai 
spelling (edjaan), Berhosbosng dengan 
ini maka ditanjakan poela, betspa 
reaksi menteri Djadjahan dan men 
teri pengadjaran terhadap bal itoe. 

Sebagai pensetoepan dikstakan, 
bahwa persateean edjaan harosslah di 
adakan, bagaimanapoen djoega hainja 

Kemoedian jang mendapat g'liran pi 
dato 

“0 Soeroso, 
Lebih doeloe dinjatakan keheranan 

nja berhoeboeng dengan keterangan 
t. Moelia jang mengatakan, bahwa pri» 
sipnja terbadap politik pengadjaran 
Isama dengan pemerintah. Lain dari 
pada itoe dikatakan halnja perbedaan 
pendapat antara pemeriniah dan seba 
gian besar anggauta VR. Lebih lebih 
tjara meloecaskan pengadjaran sekarang 
Ini. Gea EA SEA 

— Selandjoetnja disangk.l soal tambah 
Neaok “02, jaja anak anak jang masoek sekolah 

engan mengambil boekti2 dari tahi @ 
jang doeloe doeloe. sa 

Berhoeboeng dengan benjak tambah 
nja pendoedoes, Makau dikatakan olah 
nja, bahwa sekolah jang kini diadakan 
oleh pemerentah itoe masih djaoeh 
dari sempoerna, 

al pengadjaran jg memakai agama dan 
betapa kerdja doeta masehi itoe mem 

Berhoeboeng dengan oetjapan oetjapan 
jg barangkali dipandang oleh t. Kers- 
tens tidak dapat dan selaloe ditegor 
olehnja, maka pembitjara meminta 
so3paja t. K, nantinja soeka memban 
tab kejakinannja. 

Sosl pemberian bantoean kepada pe 
ladjar peladjar akan dibitjarakan, kalau   Kemoed'an dibitjarakan djoega 80 

pengaroehi kerdja sekolah sekolah tadi | P 

Ankerpils. Dal 

djempolan. 

1 Archipelbro 

LIATLAH ITOE KETEL 
JANG BESAR! 

Dalem ketel-ketel itoe ia 

dimasak, itoe bier dari a 

ini dijaman modern: bier F 

em itoe 

Archipelbrouwerij jang 

besar sekali dan terletak £ 

di Batavia, deket sekali 

pada kita, adalah ter- 

tampak masin-masin dan 

perabotan jang paling baroe. 

Satoe peroesahan jang menga- 

.goemken jang membikin barang 

ANE 
uwerij - Batavia. 

  

amandement spr ini nanti soedah moe 
lai diroendingkan. 

Kemoedian diadjoekan oleh pembi 
tjara soepaja bautosan pemerentah ke 
pada geredja jgsedjoemlah f10,000,007,- 
'itoe ditjabost sadja, soepaja nagara 
dan geredja betoel-bstoel dipisah, se- 
Panen pendirian pemerentah sen 

iri. 
Sesoedah ini maka diadakan pauze 

moelai djam 11,37—11,58 pagi. 
La Hg eat 

Yg akoea Tid Volksvmd 
Kemaren malam atas oesaha per- 

himpoenan PGB. telah diadakar perte 
moean digedong Roemah Piatoe Moe3 
limip, di Stoviaweg oentsek memperi 
ngati tjoskoep t. Soeangkoepon mendja 
di lid Volksraad 10 tahoen. Pandjang 
lebar diloekiskan djasa t. Soeangkospon 
sebagai lid Volksraad, - teristimewa 
oentoek kaoem PG B, Dan sebagai 
tanda mata dan persembahan terims 
kasih PG B. kepada beliau, maka 
pada malam itoe telah disampaikan 
kepada faimirie Soeangkoepon dosa 
gambar, eatoe Jandschap dan satoe lagi 
gambar dari njonja dan toean Soeang 
koepon sendiri. - 3 5 

Rapat berdjalan dengan lantjar di 
bawah pimpinan toean Joedawinata 
jang dengan loekisan2 jg tepai2 telah 
dapat mengobar ngobarkan semangat 
hadlirin. 

— (3 — 

S.amboedjo 

Oleh karena terpaksa agak lamadi 
Batoeradja,, maka tt.  Samboedjo 
dan Liem Djoe Djin pagi ini kl diam 
10 telah tiba di Djakarta, station Tanah 
Abang. Mereka didjempoet oleh toean 
Mr Tan Eng Hoa, wakil ketoea dari 
NILTB dan ., .. dan photograaf 
»Pemandangan". Oeraian lebih lan- 
djoet besok dalam ,Doenia Sports. 

ema G9 

Pentjoerian ditempat pemandian 

. Pada hari Minggoe pagi jang.baroe 
laloe ini ditempat pemandian Mang- 
garai Betawi ssorang pemoeda telah 
ketabocan ketika ia sedang dikamar 
pakaian mentjoeri oeang dari sakoe 
salah seorang jang sedang berenang 
|ditempat itoe. Isinja ada sedjoemlah 
f 50,—,. 

masoekkan dalam pendjara. Ternjata 
babwa pentjoeri terseboet jalah portier| 
endjara, Swierg, kira kira beroemoer 

23 tahoen, (Aneta) 
—O— 

Toean M Tabrani di Tjiandjoer 

Kemarin pagi digedoeng Muto-Moe- 
hammadijah di Tjiandjoer toean M. 
Tabrani telah mendjadi tamoe dari 
»Onze Studieclub“ disitoe, Beliau me 
njadjikan pidato tentang ,Pers dan   Ia dengan segera ditahan dan dil 

  
NN 

Masjarakat“. Perhatian tjoekoep me- 
moeaskan. Lebih dari 10 hadirin telah 
mengambil bagian “dalam bagian per 
tanjaan, diantaranja sesorang poeteri, 
Soeatos boekti, bahwa hadirin betoel 
betoel. telah memakai kesempatan ba 
ik itoe oentosk menambah pengetahoe 
annja tentang selak beloeknja doenia 
pers. Semoea pertanjaan didjawab de 
agan sedjelas djelasnja, sehingga me 
mosaskan pihak jang bertanja. Dimoe 
lai njam 9 pagi. rapat baroe boebar 
djam 1 siang. 

Tempat tempat lain jg telah mema 
djoekan permintaan, soepaja didat a- 
agi djoega oleh t. M. Tabrani jalah 
Bandoeng, Garoet, Soekaboemi, Serang, 

Oengaran (Djawa Tengah), Madioen, 
Djember. Banjoewangi (Djawa Timoer), 
Palsmbang, Medan, Benkoelen (Soe 
matera). 

Kapan semoea permintaan itoe akan 
dapat dikaboelkan, itoelah sedang di 
pikirkan dan dicesahakan. Goena me 
ojempoernakan oesaha dalam meran 
'tjang programa perdjalanan, diharap 

berkepentingan (jang ingin didatangi 
oleh t. M. Tabrani) lekas lekas mema 
djoekan permintaan. 

mam Gp cwva 

Lelang di Betawi, 

Rebo 17 Aug. '38. 
Tidak lelang. 

Kemis,18 Aug. '38. 
Diroemah toean G. Soute, Tjilama- 

jaweg 18 oleh Feniks. 

Lelang Komisi di Kwitang 6 oleh 
F, de Seriere. 

Djoem'at19 Aug, '38. 
Lelang Komisi di Petodjs 21—25 

ojeh Feniks. a 

Sabtoe, 20 Aug. 38. 
| Lelang di Weeskamer, Polonialaan 

47. 

oleh wakil-wakil kita. Bersama 

antara djam 12 1/2 siang dan 

(Djawa Barat), Poerwokerto, Semarang,» 

dengan hormat, soepaja mereka jang) 

  

Pilihan boeat Stadszemeenteraad 
Betawi 

Hasil pemilihan boeat Stadsgemeen 
teraad Batavia bagian bangsa Indona 

sia oemoem soedah mengatahosi dari 

soerat soerat kabar hasil itos sampai 
sekarang berarti 100 pCt kemenangan 
boeat Parindra- Kaoem Boe 
roeh. 

Kami, dari Pasoendan tjabang Dja 
karta, memberi selamat kepada jang 
menang, walaupoen merasa ketjewa 
oleh karena tak seorangpoen dari go 
longan bangsa Indonesia-Soenda jang 
terpandang tjakap atau menjoekoepi 
oentoek mewakili Rakjat didalam ba 
dan terseboet. Soenggoeh terlaloe. 

Wassalam 
Atas nama Pasoendan Djakarta 

Pengoeroes. 

  

DITJAHARI 
Oleh H.I. S. Pasoendan Bui- 
tenzorg (erkend bij Besluit Dir, O. 
en E, ddo. 18 Juli “35 No. 18553/A. 

GOEROE-GOEROE 
bereinddiploma H.I. K. 
Rekest dengan cijferslijst haroes 
disampaikan kepada Schoolbestuur 
H.LS. Pasoendan p/a H.I.S. Pasoendan 
Hospitaalweg 6 Buitenzorg. 
Salaris berdamai.- 

Schoolbestuur H.ILS Pasoendan. 
  

  

Tiap-tiap hari Rebo 

Advertentie ,,Patjar” 
    

PENA pe Aa HN AE EA 

OETJAPAN TERIMA KASIH 
Bersama ini kita menjampaikan terima kasih banjak kepada 

toean-toean kiezer, jang telah memberikan soearanja pada djago 

djago kita, sehingaa dari 11 korsi soedah 7 dapat didoedoeki 

: PE EA 

ini diharap dengan hormat, akan 
tetapi sangat, moga moga nanti pada hari pilihan jang kedoea- 

kalinja (herstemming) jaitoe pada hari Rebo tg. 24 boelan ini 
djam 9 1/2 malam toean toean 

kiezer soedi memberikan soeara kepada djago djago kita djoega. 

Parindra Djakarta   Barisan Kaoem Boeroeh Djakarta. 

an  



   

  

    
ACE 

  

EMA PAL 
THE LAST GAN 

(Pengadilan didoenia) 

dengan 

Edward G. Robinson 

Film-productie METRO jang besar realistisch 

Ini malem dan 
malem brikoetnja 

GSTER 

Soeatoe riwajat jang menggemparkan didoenia pendjahat — seboeah film jang loear-biasa dengan 
, mempoenjai tjeritera tersendiri jang menterkedjoetkan doenia. 333 

Seboeah film ini menjatakan, betapakah hebatnja dan gemparnja tjeritera terseboet, sehingga 
dinding2 tempat penghoekoeman dan hati2 orang bergemetarlah. Djika orang melihat film ini, soedah 
tentoe akan bernafas, karena kebagoesannja jang melebihi dari "MENSCHEN HINTER GITTERN 

Sepoeloeh tahoen didalam pendjara.....dan Joe Krozac, seorang moesoeh besar Amerika jang 
No. 1 berhasil memerdekakan dirinja sendiri oentoek memboenoeh seorang perempoean jang tertjantik 
jang telah bertjerai dengan anaknja. Ini film adalah seboeah film jang loear biasa sekali, 

JAMES STEWART - ROSE STRADNER 
LIONEL STANDER - DOUGLAS SCOTT 

AN en Malaria 

ANAK2 TIDA BOLEH NONTON. 
sa   

| Toean ingin mendapat kemadjoean ? 
Segera minta kita poenja gratis brochure: 
»Het wezen van het Notarisambt. in Ned.-Indie“ dan keterangan2 
jang lengkap tentang, : 

@ Pengadjaran goena Notariaat @ 
“Cursus schriftelyk dan mondeling 

: Cursus Repetitie speciaal goena orang2 jang kalah examen 

MERCURIUS COLLEGE: 
Secretariaat: Matramanweg 45 — Meester-Cornelis, 

Annex Internaat goena Peladjar - peladjar, djoega. 
“Dari lain-lain sekolahan, 

   
    

    
    

   

    

    

    
   

     

   
   
   
    

      
   
   
    

     

  

   

  

   

   

    

        

   

   

    
    

       

    

    

  

   

    
    

Brama Uh Telf. 1981 WI, 2 Batavia-C. 

Barae natk kelas, 
karoe masoek se- 

kalah. 

seperti 
pen, driehoek, liniaals 
potlood, stift dan lain2. 

Kalau beli Vuiper merk 
PILOT dan SAILOR kita 
kasi graveer nama gratis. 

Bisa terima reparatie Vul- 
pen dari segala merk, 

Dapat SUCCESBON GRA- 
TIS dengan priis besar 

ang ana 
roes. 

Datanglah blandja di 
toko Orion.   

  

'Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 

| 
Keloearan 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, 'matiken koetoe dan 

Awas! selamanja liat merk se- 

ilangken ketoembe 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum. 

          

Sedia keperloean sekolah 3: 
schriften, tinta, j' 

Couponjang dari doe |: 
loe masih lakoe te-/jj 

Sereen play by.John Mahin 

  

Toean akan berpakaian me- 
noeroet aliran zaman ? 

— Datanglah dan Tjobalah di 
di. 

Kleermaker NJAN FOO 
Merk NJAN JOO 

Kramat 66 Telefoon Wel. 2697 
  

        NA MINAT MIN 

Lelang Sita 
Hari REBO 17 AUGUSTUS 1938 

pagi djam 10 di Kpg. Petodjo Sawah 
Noord Gg. IV. 

Satoe pekarangan dengan roemah 
petaknja 4 kamar (Nos. 9-11-13-15) 
tiang kajoe, pager bamboe, toetoep 
genteng, dasar tegel. 

Exc: Algemeene Volkscredietbank, 
Batavia.C. 
Geexecuteerde:  Rasid, Batavia-C, 

(128/c-38, 
Griffier Landraad Batavia, 

  

Baroe terbit 
Boekoe fjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

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

  

  

Ditjari zonder borg 
Pekerdjaan ringan, 

. keoentoengan besar. | 
Barang siapa jang pada ini hari 

djoega mengirimkan postwissel f0,45 
sadja boeat beli kitab ,,doejoeng" .ke 
pada kami, maka kami sediakan be- 
berapa hadijah bagi jang beroentoeng: 
ialah: 
Hd. kel satoe partij roepa2 kitab se- 
harga & f100.—,(seratoes), Kalau di 
djoeal, djoega akan kami beli. 
Hd. ke2 sepasang giwang emas ma- 
ta inten. 
Hd, ke3 satoe ka!oeng rantai emas 
22 Krt, : | 
Hd, ke4 satoe Horloge dengan rantai. 
Hd. ke5 : zonder , 
Hd, ke6-10 masing-masing satoe 
Vulpenhouder, “ 
Hd. ke11-50 masing2 seboeah “boe- 
koe jang amat bergoena bagi kaoem 
iboe. 

Pengiriman posiwissel, afzender ha 
roes ditoelis jang terang lagi djelas. 
Karena strook dari postwissel itoe jg 
akan dipakai mengoendi nanti pada 
tg. 30, October 1938 dan akan diboe 
ka didepan oemoem. Semangkin tje- 
pat habisnja kitab jang dipersediakan 
maka semangkin dimadjoekan poela 
hari oendiannja, demikianpoen seba- 
liknja, : 

Kirimlah postwissel pada ini hari 
djoega kepada: | 

Boekhandel , SOETJIATI" 
KEPATIHANWEG KOENINGAN 

(Cheribon)   NINA 

  

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
Sawah Besar '” — Rat,-C, 

Film Metsir jang paling besar tahoen ini 

. ABDUL WAHAB MISS LAELA MOURAD 

dalem tjerita 

JAHIJAL-HOEBs 
2 (HIDOEPLAH',TJINTA) 

dengan 

       

  

   

  

  

MU L YAZEEP 
Saboen obat jang paling mandjoer boeat noda - noda hitam 

(toeloehan) biang kringat, djerawat, gatal-gatal dan infectie. 

Diakoei kemandioerannja oleh Dr. A. Gafar, Semarang, dan pe. 

makai-pemakainja dari segala golongan bangsa. 

Keterangan pada : | 

HOTEL SOERABAIA 
Senen 44 — Telefoon 2105 Weltevreden 
BATAVIA — CENTRUM. 
  

  

  

Bisa pesan kepada: 

Baroe terbit 

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 
Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan fjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 
ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 

ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoci ? 

Membelilah ronii ,,. noedi Hilan “ 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 ceni) 

  

  

1 Adminisirafie Pemandangan Senen 107 Batavia-C. 
2. t. Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di 
Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5, A.G. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6, t. Achmad. Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Diokja. 8. Hadiscenarto Ta- 
man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek, 11. Dirdjosoebroto Taman 
Siswa Krawang, 
  

  

  

    
Baroe terima platen 

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

HAWAIAN 
8083 The Hula Girl 100  Ridin Up River Road 

Players Dream Waltz When I Grow To Dream 
155 My Senorita Tango 156  Goody-Goody Fox Trot 

Don't Stop Loving Me Oua-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 

344 Diaweta Kr: Bleus 360  Kron: Hantjoer Piloe 
|. Kron: Djiwa atikoe Kron: Venetie 

362  Kron: Cucaracha 8076 Rumba Andjasmara 
Kore-Korena Kron: Nasib Perljintaan 

1551 Mega Mendoeng 1014 Masoek keloear kampoeng 
Bintang Bertjahja Stamb: Aer Spujung 

2527 Souvenier Pasar Gede 2531. Stamb: Baroe Ketemoe 
Tjahja Vorstenlanden Gebroken Hart 

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

983  Onde2 Koeeh Apem 4437 Stamb: Tengah malam 
Tralala Bomdijee Extra Oedjan dideli 

8074 Krontjong Delima 
Stamb: Prahoe 

DJAWA 
343  Patet Rentjasih 342  Hajakan Rangoe-Rangoe 

Goro-goro Hajakan Kemoedo 
327  Dolan Santri Soearan 238  Medoekoen 

Dolan Santri Soearan Kendoeren 

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

TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRI). 

Toko P. BK. cuerison Telefoon No. 34     
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— Indonesia satoe kwartaal . 
| Loear Indonesia 

“Boleh dibajar 

“jang rendah 

| KANTOOR ADMINISTRATIB 
|. Semen 107 Batavia-C. Tel. 1810 WI. 

HARGA LANGGANAN " 
f 

PEMBAJARAN DI MOEKA 

Tahoen ke 6 No. I8I: 

  

SEKOLAH OPSIR DI INDONESIA : fm 
Oleh Wisnoe 

Sama 

Dikabarkan bahwa kosan Soeroso'cs 
memasoekkan amendement soepaja da 
lam tahoen 1939 dilakoekan persiapan 
boest mendirikan sekolah opleiding| « 
boeat djadi opsir di Indonesia. 

Pendapatan t. Soeroso, bahwa banjak | 
pemoeda bangsa Indonesia minta ma- 
soek sekolah opleiding opsir,disangkal 
olah djenderal Boerstra dalaw pendjawa 
ban termijo pertama, Dikatakan oleh 
njajg djoemlah pemoeda Indonesia jg 

. minta hanja 23. Diantaranja ada 
sembilan  pemeeda jang diper 
kenankan masoek Koninklijke Militai 
re Academie. Bsliau membilang, bah 
wa keadaan badan orang Indonesia 
tetep lebih rendah dari pada orang 
Europa terboekti dalam mengerdja 
kan meriam besar, " 

Lagi poela orang Indonesia tidak 
bisa mengerdjakan sendjata2 jang mo 
dern. Toean CC. yan Helsdingen ti- 
Gak setoedjos dengan pendapatan ini 
dan ja ambil tjonto Tiongkok dan Dje 
pang, jang orangnja dahoeloe djoega 
beloem pernah kenalan dengan sendja 
ta2 modern. 

“Selandjostoja dimasoekkan amende 
ment Soeroso cg, sepertijang kita toe 
lis diatas, 

Boleh djadi oeraian djenderal Boer- 
stra tentang sedikitnja djosmlah per 
mintaan boeat opleiding opsir dari fi- 

- hak pemoeda Indonesia itoe betosl, 
akan tetapi apakah sebabnja per 
hatian itoe terlaloe tipis? Ini soal ti 
Gak dibifjarakan dalam Volksraad. Me 
noeroet hemat kita maka soal itoe pen 
ting sekali dan haroes poela dipetjah 
kan. 

5 Aa ag 
Lebih baik ditanjakan oleh anggota 

Volksraad kepada wekil Pemerentah 
dalam oeroesan perang, betapa tjara 
nja orang diperkenankan masoek op 
leiding opsir dan apakah maatstafnja, 
Tidak mengherankan jang toean Leu 
nissen bertanja apakah betoel jg pe 
moeda pemoeda jang boleh masoek 
Koninklijke Militaire Academie di 
Breda itos diharoeskan membajar oe- 
ang borg sedjoemlah f 700,—. 

— Menilik oedara politik internasional 
jang makin lama makin gelap maka 
soedah semestinja jang balatentara In 
donesia diperxosatkan, baik kwaliteit 
maoepoen kwantiteitnja. Tentang kwan 
titeltnja Gjanganlah hanja djabatan 

rendah sadja jang ke 
sempatannja oentoek dimasoeki oleh 
orang Indonsia dibesarkan, tetapi ha 
rees djoega djabatan jang tinggi ting 
gi. Kita akoei jang propaganda boeat 
weermacht soedah dilakoekan, akan 
tetapi propaganda dan propaganda 
ada doea. : 

Dari itoe kita setoedjoe sekali dengan 
amendement Soeroso cs, tentang per- 
siapan mendirikan sekolah opleiding 
boeat opsir di Indonesia. Inilah socatoe 
djalan osntoek menarik perhatian orang 
Indonesia terhadap pada balatentara. 
Kesempatan boeat masoek sekolah itoe 
bisa besar, karena ongkos tidak begi- 
toe banjak dibandingkan dengan di 
Nederland, Djikalau nanti banjak orang 
Indonesia beladjar dalam sekolah itoe 
maka baroelah wakil Pemerintah boleh 
menarik kesimpoelan tentang tjakap 
atau tidaknja bangsa Indonesia oentoek 
mendjadi opsir, 

Poen poela tidak boleh diloepakan 
bahwa banjak djoemlahnja opsir bang 
sa Indonesia itoe djoega sosatoe pro 
paganda besar boeat menarik orang 
Indonesia masoek dalam tentara, Ke 
jakinan kita ialah bahwa tidak tjoe 
koep orang Huropa sadja jang mem 
bela tanah Indonesia apabila nanti 
Indonesia tertarik dalam peperangan, 
Maka dari itoe amendement Soeroso 
cs, haroes disokong oleh segenap ang 
gota Volkeraad. Dari toean CC, van 
Helsdingen kita tidak takoet jeng ia 
akan tidak membantoe amendement 
itoe, karena pendapatannja tjotjok de 
ngan kejakinan kita seperti jang kita 

— persikan diatas. j 

3 
/ F 

Sekarang kita toenggoe sadja, bagai 
mana nanti akibatnja dari amende 
ment Soerosa c3. 

en O- 

. boelanan, tetapi berhenti 
“haroes diachir kwartaal. Domicile abon 
—. nes terhadap koran ini di Betawi. 
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Memberantas boeta hoeroef. 

Apakata Pemerintah? 
Dalam Volkeraad, Dr. P. J. A. Iden 

burg, wakil Pemerintah oeroesan Pe- 
ngadjaran, telah menerangkan tentang 
memberantas boeta hoeroef seperti be 
rikoet : 
|. Tahoen ini — kata wakil Pemerin 
tah oeroesan Pengadjaran itoe — per 
kara memberantas beeta hoeroef ham 
pir tidak diseboet. Memang djoega ti 
dak perloe, karena soedah bertahoen 
'taboen lamanja Pemeriotah tidak 
poetoes poetoes mengoeraikan pan 
dapatannja. Meskipoen begitoe, banjak 
djoega orang jang ingin soepaja kepan 
daian membatja dan menoelis itoe ter 
siar banjak banjak, Hal itoe terboekti, 
karena menilik doea pasal jang dike 
moekakan oleh toean Soetardjo sekali 
lagi, Maksoed saja ialah perkara me 
njelidiki moengkin tidaknja mengada 
kan oendang oendang jang mewadjib 

Ikan anak anak bersekolah dan perka 
ra mengadakan cursus malam oentoek 
orang jang koerang berpeladjaran, 

Tentang hal jang pertama, dalam 
Soerat Djawabannja, soedah dioeraikan 
oleh Perserintah apa-apa sebabnja 
menosroet anggapan Pemerintah, ma 
ka pada waktoe sekarang beleem pa 
'toet memoelai penjelidikan jang se- 
loeas itoe. 

Tahoen dahoeloe soedah diterangkan 
eleh Pemerintah, Pemerintah tidak per 
ijaja cendang2 jang mewadjibkan a- 
nak anak bersekolah tidak lama lagi 
moengkin diadakan. Pendapatan Pe 
merintah itoe banjak alasannja. Tetapi 
ketika itoe kata Pemerintah, Pemerin 
tah rela mentjari keterangan perkara 
itoe. Pemerintah tidak djoega menfjari 
keterangan, ialah karena sossah me- 
ngerdjakannja, Toesan Soetardjo me 
mang seorang BB, tentoe merasa ke 
benaran keterangan itoe. Toean . Soe- 
tardjo tshoe djoega, kalau diadakan 
penjelidikan, maka jang paling banjak 
menanggoeng beban, teroetama ialah 
BB. Boemipoetra. Karena oeroesan pe 
ngadjaran dan kesehatan soedah dise 
rahkan kepada daerah jang berdiri 
sendiri, soedah memoesingkan kepala, 
Tjobalah t. Soetardjo pikirkan, BB, 
Boemipoetera itoe soedah banjak pe- 
kerdjaannja, patoetkah lagi memberi 
tanggoengan, jang banjak memakan 
waktoerja dan tenaganja ? Apalagi ka 
rena perkara jang haroes diselidiki 
itoe soedah pasti tidak akan lekaa2 
dipoetoeskan oleh Pemerintah, Peme 
rinfah sepang mendengar keterangan 
t. Iskandar, ia lebih soeka kalau di- 
nanti doeloe sampai perhitoengan tja 
tjah djiwa selesai. 

Tentang cursus malam jg dibitjara 
kan oleh toean Soetardjo itoe, kemos 
dian saja mendapat keterangan lagi 
maksoednja, soepaja cursus malam 
itoe dipakai sebagai djalan oentoek 
memberantas boeta hoeroef dalam ka 
langan orang dewasa, Tentang hal 
itoe Pemerentah dapat memberi kete- 
rangan jg terseboet ini, 

Tahoen dahoeloe soedah diterangkan 
oleh Pemerintah, Pemerintah tidak 
pertjaja benar, cursns membatja dan 
menoelis akan membawa kebaikan 
karena orang jang diberi pengadjaran 
itoe tidak dapat diperlakoekan seba 
gai moerid, karena itoe menoeroet il- 
moe pendidikan cursus itoe tidak ba 
ik. Pemerintah memberi keterangan 
keterangan poela, kalau menocentoet 
peladjaran membatja, tidak boleh tidak 
mesti sebagai moerid2 sekolah, sbepa 
ja orang jg menoentoet peladjaran itoe 
teratoer dalam segala galanja, Kepada 
toean Wirjopranoto ada djoega didjan 
djikan oleh Pemerintah tahoen dahoe 
loe, Pemerintah akan mentjari djalan 
jg mana dapat dipakai lain dari pada 
pengadjaran disekolah oentoek mem 
berantas boeta hoeroef, 

Maka Pemerintah terpaksa menga 
koe dengan teroes terang, ahli abli be 
loem djoega mendapat atoeran menga 
djar jang sekira kiranja baik ataupoen 
sedikit sadja baik menoeroet ilmos pen 
didikan. Karena Pemerintah soska djoe 
ga kalau pekerdjaan memberantas boeta 
hoeroef itoe diserahkan djoega sama 
sekali kepada goeroe goeroe sekolah. 
|Tetapi sebaliknja, ada djoega boeroek 
Joja bagi atoeran pengadjaran, kalau   

“7 Keoelngan di Semarang 

Perloe disokong oleh 
Pemerintah, 

Rapport dari pada Commissie- Wam- 
steker jang menjatukan tentang keada 
an keoeangan di gemeente Semarang, 

Pemerintah. 21 : 
Kini soedah ditetapkan poela, bah 

wa Pemerintah akan menjekong ge- 
meente Semarang terssboet didalam 
keoeangannja. TN 

Djosmlah jang tentoe hingga kini 
masih beloem ditetapkan. akan tetapi 
boleh djadi djoemlah ini banjakrja 1 
atau 2 ton. 

Tentang bestuur di Meulaboh. 

Keterangan Pemerintah. 
Didalam sidang Dewan Ra'jat, da 

lam mercendingkan perkara menggan 
ti bestuur militer di onderafdeeling 
Meulabeh dengan bestuur sivil, wakil 
Pemerintah toean Drossaers menerang 
kan, bahwa gegevens jang gedocumen 
teerd tentang- peri keadaan dau per 
hoesboengan di daerah Meulaboh me 
maksa kepada Pemerintah berlakoe 
hati-hati. 

Pemerintah bersatoe paham dengan 
poedjian anggota Blaauw terhadap 
professor Kleintjas. 

Tinbaggermolen ,Soengailiat.” 

Kemarin doeloe mesin-mesin dari 
tinbaggermolen ,Soengai Liat” boeat 
proef telah dikerdjakan, kata Aneta 
dari Soerabaja, 

Dari pehak jang bisa dipertjaja, 
kubagna, pertjobaan itoe berhasil baik 
sekali. 

— -— 

Mais boeat dikirim ke Djepang 

Menoeroet berita Aneta dari Soera 
baja. Ind, Crt, mendengar kab:r, bah 
wa afas rekeningnja beberapa expor- 
teurs Eropah dan Djepang telah mem 
borong beberapa riboe ton mais boeat 
negeri Djepang. 

— O— 

Hasil pemilihan di Madioen 

Dari Madioen diberitakan oleh Ane 
ta, bahwa kesoedahan pemilihan ge- 
meenteraad di Madioen bahagian golo 
ngan boemipoetera, hanja satoe bosat 
kemenangan petiak netral, 

Kelak tg 16 Aug. dilakoekan her- 
stemming bosat 3 kerosi. 

Soegoenan lama dari kerosi. 
—0— 

Pengiriman goela ke Eropah 

Dengankapal Inggeris 
Dengan kapsl Inggeris , Castle Moor“ 

ada dimosat 10,000 ton goela boeat 
dibawa ke Eropab. 

— 0 5 

Kapal , Tosari" roesak 

Aneta mewartakan, bahwa kapaj 
»Tosari“ kemarin doeloe pagi masoek 
dipelaboehan Tandjoengperioek dalam 
keadaan ditarik oleh kapal , Kraus', 

— 9g — 

Boekoe sekolah boeat kolonisasi 

Didalam sidang Dewan Ra'jat ke- 
marin doeloe, antara lain lain wakil 
Pemerintah, toean Drossaers menerang 
kan, bahwa boekose sekolah jang senga 
dja diperoentoekkan kolonisasi dengan 
oplaag 125.000 exemplaar soedah sele 
sai oentoek disiarkan. 

  

goeroe goeroe disekolah terlaloe banjak 
diwadjlbkan memberantas boeta hoe 
roef, Pemerintah beloem djoega dapat 
menjelesaikan perkara itoe. dan tidak 
dj»ega mempoenjai harapan, bahwa 
masalah itoe akan dapat dipetahkajn 
dengan djalan teori, tetapi karena itoe 
Pemerintah dengan soonggoeh soeng 
goeh memperhatikan pekerdjaan mem 
berantas boeta hoeroef jang didjalan 
kan di Djawa Timoer, tidak bersang 
koet pacet dengan pengadjaran diseko 
lah dan jang maksoednja djoega, s0e 
paja sekolah jang sekarang tetap djoe 
ga tempat mendidik (Balai Poestaka),   

—-G— 
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Zending ,Pitoeloengan 
Pserwodadi 

Pembantoe menoelis: 

Seperti telah kita wartakan tempo 
bari, roemah sakit Zending di Poer- 
wodadi moelai mendirikan roemzah ba 
ros oentoek para zusters, Dengan ada 
nja ini Zustershuis jang serba modern 
combisatienja,adalah soeatoe perhia- 
san kota jang sedap dipandangnja. 

Baros ini pembikinan telah selesai 
jg selandjoetnja di boeka oentoek di 
tempatinja, Waktoe pemboekaan ba 
ojak tamoe2 agoeng jang datang anta 
ranja Goepernoer Djawa Tengah dan 
Resident dari Semarang t. Pino, 

Selainnja pemboekaan jang officieel 
itoe, djoega memperingati jg zending 
sPitoengan” telah 35 th, berdirinja. 
Ini adalah oesahanja t, 8. Van der 
Ley marhoerg, soeatoe dokter jang 
ta” mengingat soesah pajah, tjelaan, 
tjatjian jang ditimpah oleh pendoe 
doek padanja, Sedjarah singkat seba 
gai berikoet: 

Pada th 1901 setelah tamat bela 
djar dari Usiversiteit di Amsterdamda 
tanglah beliau ke Indonesia dan berdi 
am di Satatiga. Seperti oemoem telah 
mengetahoei dalam tahoen itoe Poer 
wodadi—Grobogan telah terbit kelapa 
rap, karena mengamoeknja bandjir, 
Karena inilah kiranja laloe menerbit 
kan djoega penjakit2 hingga pendoe 
doek banjak jg mendjadi korban. A- 
tas initialiefnja seorang hoofdredacteur 
dari Dagblad De Locomotief di Sema 
rang berdiri soeatoe comite oentoek 
menolong kesengsaraan itoe. Dr S van 
der Ley jg dalam th itoes masih ber 
semajam di Balatiga dapat bekerdja 
bersama2 itoe Uomite. Th 1903 Ang. 
berangkatlah belisiu ke Poerwodadi, 
dan sedjak moelai.itoelah ilmos kedok 
toran masoek di ini daerah, 

Hari kesebari ini dokter masoek 
kampoeng keloear kampoeng oentoek 
berpropaganda. Kabarnja banjak tja- 
tjian-tjatjian jang ditimpahkan pada 
beliau oleh pendoedoek, tetapi itoe 
dokter tinggal tegak, malahan keras be 
kerdjanja | ma”loem nasib pionier Corrl, 

Patient-patient jg diterimanja tidak 
mendjadi merosot djoemlahnja, bahkan 
sebaliknja, Atas sokongannja Comite 
terseboet, dibelilah roemah bekas kan 
tor pos. Ini dipergoenakan oentoek 
roomah sakit (polikliniek), Lama kela 
maan dapat bekerdja bersama sama de 
ngan Zsndelingen di Salatiga. 

Pada tahoen 1906 dibentoeklah soe 
atoe Uomite bernama , Pitoeloengan". 
Sedjak itoe tahoen nama tah mendjadi 

  
populair diantara pendoedoek di ini 
daerah sampai sekarang ini, Pada 
1 Aug. 1931 beliau pergi ke Nederland 
centoek berdiam selama lamanja. Da 
lan th 1938, 11 Februari, 
itoe opzichter jang tegoeh imannja, 
lagi poela soedah , pernah menjantoem 
kan bintang ,Ridder der Orde van 
Oranje Nassau“ di dadanja, telah poe 
lang ke rachmatoellab. Dari nama 
»Van der Ley“lah, biasanja sampai 
sekarang dokteran di Poerwodadi di 
namakan orang ,,Panderlingan” atau 
»Pandelingan”. 

Mengoelangi kal perajaan tsb disam 
pingnja Kinderzaal ditaroehkan orang 
batoe peringatan oentoek t Dr van 
der ey. Seorang perempoean B. Sa 
mi dari desa Wolo adalah satoe 
satoenja patienten jang pertama jg di 
tolong oleh dokter tsb. Ia di pasrahi 
memboeka kain jang menoetoepi 
batoe peripgatan itoe 

Oleh tetamoe B Sami mendapat sa 
laman, berarti soeatoe penghormatan 
jg besar baginja. 

Peroesahaan garam di Madoera 

Moelai bekerdja lagi 
Menjamboeng berita berita jang ter 

dahoeloe tentang berkentinja peroesa 
baan2 garam di Madoera jang disebab 
kan boeroeknja keadaan oedara pada 
waktoe tergchir ini, maka kini, de 
ngan lebih landjoet dapatlah diwarta 
kan, bahwa peroesahaan ini beloem 
selang berapa lamanja soedah moelai 
bekerdja lagi, 

Orang haroes memperbaiki acter 
jstand jang besar itoe, oleh karena per 
oesahaan ini -soedah lama sekali ter 
henti, 

Tentang kescedahan panennja ialah 
tergantoeng kepada kesoedahan moe 
simnja, tetapi hal ini soedah ternjata 
sekali akan lebih koerang sekali dari 
pada panen didalam tahoen jang laloe. 

Beheerder Opiumregie 
menggondol oeang 

Dari Madioen diberitakan oleh Ane- 
ta bahwa beheerder kelas satoe dari 
pada Zsut en Opiumregie, ja'ni Soeri 
didjojo telah melenjapkan diri dengan 
membawa oeang negeri sebesar f 1391 

Polisi kini melakoekan penjoasoetan.   WM 

 



  

|. Soerat dari Nederland 

. Volksraac 

      

|. Tatkala Goebernoer Djendral mem 
boeka zitting Volksraad tg 15 Juni jl, 

| dewan itoe beroemoer 20 th, Soerat 
—Jahirnja soedah lebih toee, soedah dari 

16 December1916, tetapi pengoeroesan: 

wet-wet oentoek mengadakan badan 
perwakilan itoe, perloe persiapan jg 
(tegas, memang pemboeat oendang2 
(wetgever) telah menentoekan, jang 
badan baroe jang bisa sama masoek 
tjampoer (mede bemoeier) ini nanti 

— dalam tahoen 1919 diloeaskan membi- 
tjarakan Begroting: membitjarakan 
egroting itos ialah 

terpenting, 
'Ta' dapat disangkal, pembangoenan 

Volkeraad itoe membawa perobaban 
politik jang dalam, tetapi kedatangan 
perobahan itoe laat sekali. 

Orsaha pertama oentoek menawar 
kan pemerintahan amtenar atas 
Indonesia, datang dari minister Van 
Dedem pada tahoen 1893, tetapi nanti 
25 tahoen kemoediaunja Volksraad 
moelai bekerdja. Pada waktoe itoepoen, | 
pemboeat wet beloem tahoe tentoe apa 
ia maoe, karena wet centoek memba 
ngoenkan Volksraad bermaksoed me- 
ngadakan ,badan perwakilan“, sedang 
wet jang diboeat pada waktoe itoe dan 
jang menarik Volksraad kedalam pe- 
kerdjaan Bagrooting, menjeboet Volks- 
raad ,satoe badan jang bersifat perwa 
kilan“, Tidak ijotjok, tetapi lebih be- 
nar | an 

Satoe periode dalam riwajat djadja 
ban Nederland, laloelah dalam tahoen 
tahoen bekerdja lambat dan woeroeng, 
Ketika rentjana-Van Dedem lahir, ada 
lah perloe pembaharoean politik jang 
ditoentost oleh keadaan jg berbedah 
dengan perbandingan perbandingan 
politik jang menghatsilkan pembangoe 
nzn Volksraad, 

Dalam tahoen taboen sekitar 1890, 
kapital partikoelir ditanah djadjahan 
soedahlah berkembang begitoe baik, 
soedahlah berpengaroeh begitoe besar 
sehingga ia tidak bisa tahan lagi rem 
pemerintahan 
beid): lebih lebih lagi oleh sebab bu 
reaucratie djadjahan dan , Binnenlands 
Besiuur“ bekerdja terhadap pada kapi 
tal partikoelirsebagai penolong (goede 
geest) dan sebagai kwaadgnweten. 

Oesaha pertama oentoek mengada- 
“kan bestuur jg lebih loeas dari pada 
besiuur jg didjalankan oleh amtenar2 
sadja, banja hendak memasoekkan wa- 

- kilwakil kapital djadjahan dipoentjak 
pemerintahan negeri ,oleh amat pen 
tingnja indoestri dan perdagangan E- 
ropah dan pengertian besar jg diper 

“olehnja oentoek keadaan skonomi dan 
| social“. Dasar jg lebih lebar ini oentoek 
poetjoek pemerintahan, tebih lebar di 
soskai oleh minister van Dedem, ka 
rena dengan djalan itoe maka kepenti 
ngan ra'jjat itos ,dipandang oleh ka- 
.0em oesaha (ondernemers) dari pehak 
jg lain dan seringkali dikenal mereka 
itoe dari lebih dekat daripada amtenar2 
walaupoen tidak boleh diloepai ,,bahwa 
kepentingan2 kaocem oesaha, atau ba 

| rang jg dipandang kepentingan mereka 
kerapkali tidak sama dengan kepenti 
ngan bosmipoetera, poen moengkin 
bertentangan". '” : 

Sebab itoe, kata minister Van De- 
dem lebih djaoeh, mestilah diberi hak 
kepada Goebernoer Djenderal oentoek 
pmembencem djoega amtenar“ disam 
ping anggota-anggota loear bissa (da 
lam Rsad van Indie) jang dipilih dari 
orang-orang jang boekan amtenar. 

Pertentangan amtenar—,,partikoelir 
sadja“ jang ada dari doeloe, hendak 
disama-tinnbangkan oleh Van Dedem 
dengan djalan menambah anggota- 
anggota Raad van Indie dengan 8 
anggota loear biasa (empat partikoelir 
“dan empat amtenar). 

Rentjana Van Dedem itoe, tidak 
sampai pada pembitjaraan di-Tweede 
“Kamer, dan orang mesti toenggoe 
hingga 1907 (minister FockJ baroelah 
ada “oesaha jang baroe. Dalam tahoen- 
tahoen sementara itoe, maka decentra 
lisasi kedalam jang teroetama diperha 
tikan. 18 Kn 

Rentjana Fock, dalam azasnja ber 
beda sedikit dengan rentjana Van De. 
dem: Raad van Indie hendak ditam 

. bah dengan empat anggota bangsa Bs- 
landa, dan pekerdjaannja terpenting 
jalah, mewbitjarakan Hanan daa 
hal oeang. Barang jang baroe dalam 
rentjana itoe, ialah: Hindia Belanda 
didjadikan rechtspersoon 4 maksoednja 
mentjerdikan keoeangan tanah pen- 
djadjah dengan dasar wet, dan lebih 
Gjaoeh, mengcoerangkan koeasa Twee 
de dan eersie Kamer sebagai penen 
toe Begroting Indonesia dengan tidak 
mengosiangkan koeasa minister dalam 

- hal itoe, ag Me PA 
Hanja sebahagian dari porstel jang 

#Ghir ini, diambil oper oleh minieter 
De Wuasl Malefijt pengganti miniater 
Fock. Akibatnja tidak lebih daripada 
jang berikoet, Indonesia mendapat hak 

    

  

I doea poeloeh 

pekerdjaannja jg | 

ambienar (ambtelijk- 

      

tahoen - 
» Oleh : JB. Stokvis 

I : 

memindjam wang. tetapi hak itoe be 
loem pernah dipergosnakan Judonesia 
karana tidak dilosaskan oleh Neder 
land. Sebaliknja, sjarat-sjarat memin 
djam wang mendjadi lebih djelek bagi 
Indonesia, 

| Jang sisah dari rentjana Fock, dita 
rik kembali, dan tabosn 1913 ia menge 
moekakan rentjana sendiri jang barsi 
fat lzia belaka, Pemerintahan De 
'Waal Malefijt datang bersama dengan 
zaman baroe dalam politik djadjaban. 
Gerakan Ra'jat Nasional soedah labir 
pada waktoe itoe, dan oleh kedjadian 

itoe, pertentangan politik amtenar- 
»partikoelir sadja” telah diganti oleh 
pertentangan dslam bangsa, pertenta 
ngan jang lebih dalam dan lebih na- 
tuurlijk dalam lapang djadjahan, 

Terhadsp koeasa baroe dari nasio- 
palisms timoer ini. terdesaklah bang 
sa barat bersatoe, mereka terdesak meng 
hargai lebih tinggi kepentivgan2 tanah 
air dan bangsa dari prda kepentingan 
mereka jang tidak sama ditanah dja 
djaban. Dengan lahirnja gerakan ra' 
jat, moelailah perubahan belaka dalam 
politik djadjahap, perbandingan2 p3- 
litik mendjadi lebih tadjam tetapi Ie 
bih tinggi tingkatnja. 

Tanda tanda perobahan itoe njata 
dengan terang dalam rentjana De Waal 
Malefijt. Kentjana itoe tidak gadja ken 
dak memasoekkan beberapa orang 
bangsa Bslanda jang tidak amteuar 
dalam pemerintahan negeri , De Waal 
Mslefijt hendak membangoenkan ,ko 
loniale raad” jang mempoenjai peker 
djaan sendiri: ,s:tos badan dengansi 
fat pengoetoesan”. Benar, kaoem am 
tenar tidak boleh disingkirkan, tetapi 
sawa banjak amtenar boemipoetera 
dan Eropah, sedang vice-president 
Raad van Indie, permata keambtena 
ran, akan mendjasii penjokong koloni 
ale raad dan pemerintah. Bagaimana 
dengan kaoem partikoelir? Sekarang 
boekan sadja bangsa Belanda bahkan 
djoega tiga orang jg boekan bangsa 
Eropah akan mendapat tempat dalam 
keloniale raad itoe. Disamping anggo 
taanggota ini jang dibenoem atau di 
|tempatkau menceroet atoeran wet. ma 
ka lain lain anggota jang boekan am 
tenar akan dipilih oleh locale raden, 

Hak dewan baroe itoe hanja mem- 
beri advies kepada Goebernoer Djen 
dral tentang hal begroting dan hal2 
jang bersangkoet dengan Begroting, 
Goebernoer Djendrai menetapkan boe 
at sementara (voorlopig) begroting me 
neeroet advies itoe, Hal penetapan ten 
toe, tetap dipegang oleh Staten Gene 
raal, tetapi minister Djadjahan tetap 
'mempoenja kebebasan jang penting 
'oentoek mengoebah voorlop'g ontwerp 
itoe sesoeka soekanja, 
Kita lihat, jang de Waal Malefijt 
mempergoenakan psnindjiuan jang Ia 
in oentoek rentjananja, tetapi peker- 
djaannja bsloam matang. Sebab itoe 
'rentjana, itoe lenjap bersama2 dengan 
bapaknja, dan sekarang minister Pleyte 
madjoe kemoeka. 

Minister ini 'ditempatkan dimoeka 
gerakan ra'jat Indonesia jg lebih he- 
bat. Soedah lebih dahoeloe, Goeber- 
noer Djendral dengan tjepat menahan 
(remmen) kegemparan jg beloem he 
bat, tetapi gerakan ra'jat itoe diperla 
koekannja dengan  kemaneesiaan. 
Sebagai kocasa tertinggi di Indonesia 
ia menempatkan dirinja diatas dan 
djoega bertentangan dengan koeasa 
jang lebih rendah, dan disamping ra" 
jat djelata sebagai pelindoengnja. Le- 
bih djaoeh ia memberi beberapa ke 
moengkinan centoek bersidang dan 
berserikat, jg pada waktoe itoe masih 
dilarang “dalam lapang politik, ke 

kan hak jang berdasarkan wet. 
Sekarang pengloeasan hak bersoeara 

dalam oeroesan pemerintahan negeri, 
tidak dapat dihind:rkan lagi. Tamba 
han lagi, letoesnja perang doenia me 
nempatkan Indonesia dihadapan ke- 
moengkinan2 djelek, jang resti dapat 
dibereskan, Sjarat teroetama ialah, da 
mai dalam negeri. 

Hanja dengan penerangan inilah 
maka renijana-Pleyte dapat dimenger 
ti, rentjana jang membawa Volkeraad 
didalam satoe tahoen. 
— Rentjana-Pleyte beloem megemoeka 
kan ,Volksraad“, masih tetap mema 
djoekan ,Koloniale Read“, satoe na 
ma jang tidak kenal romantisk dan 
perspectief, satoe nama jang tidak 
mengembangkan pengharapan kema 
djoean. Nama Koloniale Raad itoe 
diobah oleh Twesde Kamer mendjadi 
Volkeraad, tetapi nama itoe lebih de 
kat pada kemerdoean dan lebih djaoeh 
dari kebenaran, 

»Ada Volksraad”, kata wet-Pleyte 
dengan pendek dan penoeh pengar 
tian, satoe boenji slompret jang mem 
boeka zaman baroe. Wet itoe amat 
hemat dan hati-hati dalam memberi 
hak-sama-bersoeara (medezoggonschap)   
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kepada ,badau perwakilan“ pertama 
itoe, tetapi walaupoen ada beberapa 
kelemahan  permoelaannja djoedjoer 

dan pantas, 
| Dewan itoe berdiri atas 39 anggota 
taboen 1920 djoemlah itoe soedah men 
djadi 49—, ketoeanja dibenoem oleh 
Kroon, amtenar tidak boleh masoek 
tjarapoer, Dari anggota jang sisah, 19 
anggota akan dibenoem oleh Goeber 
noer-Djendral sedang setengah jang 
lain mesti dipilih (tidak dengan lang 
z0eng, oleh dewan dewan provincie 
plaatselijke raden). - 

Perbedaan bangsa diakoe dalam pem 

bangoenan Volksraad. Dari anggota: 
anggota jang dibenoem, mestilah se 
koerang keerangnja seperempat bangsa 
Indonesia, dari jang dipilih sekoerang 
koerangnja setengah, Atas dasar ini 
maka Volksraad jang pertama menda 

pat 15 anggota bangsa Indonesiaa di 
samping 23 bangsa Belania dan ha 
nja sedikit sekali ,Vreemde Ooster- 
lingen”. : 

Bangoen Volkeraad ini memperli- 
batkan perbandingan perbandingan 
pengoeasaan Nederland, jang tidak 
memperhatikan perbandingan perban 
dingan dalam djoemblah bangsa, s2 

perti kebiasaan dalam pemerintahan 
djadjahan. Setelah sjarat ini soedah 

dipsnoehi, maka tidaklah berbabaja 
djika bag'an rakjat Indonesia menda 

pat kebebasan bersoeara dan diberi 

kemoengkican mengeritik dan mem 
pengaroehi pemerintahan negeri. | 

Lapang hak hak badan baroe itoe, 
lebih losas dari pada jang diteutcekan 

dalam rentjana rentjana doeloe. Dalam 
wet Pleyte, hak sama bersoeara (me- 
dezsggensehap) tidak lebih dari mem 
beri advies sadja, tetapi kesempatan 
bocat mengeloearkan seeara, sekarang 

lebih losas, Sekarang bo:kan sadja 

terhadap pada begrooting, keoeangan 
dan pindjaman, bahkan djoega 
terhadap pada so'al keperloean beban 
militer dan lebih djaveh dan amat 
penting, terhadap pada lain laia hal, 

jang akan ditentoekan oleh Kroon. | 

Walaupoen beberapa bahagian dari 

wet Pleyte ditjantikkan dengan bedak 
parlementer, trch parasnja sekali kali 
tidak parlementer, ertinja, sekali kali 
tidak bersifat perwakilan toelen. 
Hal itoe njatalah dengan terang, 

djika kita periksa perbandingannja de 

ngan Pemerintah Indonesia, Meneeroet 

wet ini — dan sekarang masih begitoe 
djoega —, Goebernoer Djendral bisa 
soeroeh seorang gemachtigde badlir 

dalam pembitjaraan Volksraad, soepaja 
gemachtigde itos bisa memberi ketera 
ngan atas nama Gosbernoer Djendral. 
Dus Regering boleh mencenggosi sadja 
advies jang diboeat oleh Volksraad 
sendiri, Pertanggoengan djawab terha 

dap pada dewan itoe, hampir dapat 

diseboet “koerang patoet. Sebab itoe, 

daiam praktek hal itoe soedah dari 
permoelaan ta” dapat didjalankan. 

Tatkala goebaroer-djendral Van Lim- 

burg Stirum tidak hendak memberi 
djawab tertoelis kepada permoesjawa- 
ratan tertoelis dari Volksraad, maka 
Volksraad menjatakan perasaan koe- 

rang senang jang begitoe besar dan 
dengan tjara jang begitoe haloes se- 
hingga goebernoer - djendral dengan 
lekas mendapat pendirian jang lebih 
baik dan Isbih haloes, seperti djoega 
beberapa dsri wakil-wakilnja, jg moela 
moela tidak senang dengan tjampoeran 
dari pihak pertjampoer tangan jang 
baroe itoe. Tetapi dari doea2 pihak 
lekaslah kekasapan itoe dilitjinkan, 

walaupoen antara Volksraad dan Re- 
gering masih besar, toch lama lama 
mereka beladjar mengarti satoe sama 
jang lain. 

  

moengkinan2 jg kemoediannja didjadi e 3 

  

  

SOENGAILIAT 

(Bangka" 

| Taman Siswa 

Baros baroe ini telah diadakan 
rapat pemboekaan Taman Siewa jang 
dapat perbatian tjoekoep dari bapak 
bapak moerid dan wakil perhimpoe 
nan. 

Sebeloem. rapat dimoelai diambil 
foto doeloe. Kira kira poekoel 9 Toean 
Roeslan merboeka rapat serta mens 
raogkan bahwa pergoerosan akan di 
moelai pada tgl 1 Augustus dan me 
ngenalkan goeroezaja jalah Toean dan 
Njonja Soedarsono pindahan dari Ta 
man Siswa Palembang. 

Jang bitjara dalam Rapst itoe jalah: 
1 Njonja S, Djoeriah Arsjah tentang 

pembrantasan boeta hseroef. 
11 Njonja Soedarsono tentang kepsr 

|logan anak perempoean disekolahkan 
dan pendidikan anak perempoean. 

Il Tocan Soedarsono tentang Among 
syateem dan pendidikan Kebangsaan,   IV Toean Rais dari Batosroesa se 

ng LL E TEEETAR 
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Diakoci kemandjoerannja oleh 

Keterangan pada: 

Senen 44 

BATA 

HOTEL. 

AZ EEP 

makai-pemakainja dari segala golongan bangsa. 
Dr. A. Gafar, Semarang, dan pe. 

SOERABAIA 
Telefoon 2105 Weltevreden 

VEA CENTKUM, 

  

  

Masoekkan kesekolah particulier 
berarti boeang oeing??? 

Oleb : S. 

Terdorong keadaan saja memaksakan 
diri oentoek menoelis hal hal jing 
berhoeboengan dengan sekolah parti 
culier, Setengah orang mengatakan, 
bahwa memasoekkan sekolah anaknja 
kesekolah pacticulier itoe berarti mem 
bosang osang, lantaran terboekti ba 
njaklah moerid moerid jang telan loe 
loes dari sekolah particuliar soekar 
akan melandjosikan pengadjarannja 
karena pabila akan masoek kesekolah 
lain boeat landjoetkan peladjarannja 
baroes dengan cedjian. L1gi poela da 
lam oedjian tersebost biasanja ta” dapat 
loeloes. Inilah sebab sebab jang mereka 
berani mengatakan, bahasa menjeko 
lahkan anaknja kesekolah particulier 
sama dengan boeang osang, 

Sebenarnjalah pada segala hal terda 
pat baik dau boeroeknja. Demikian 
ijoega hal particulierecholen. Pendapa 
tan jang haroes kita ambil dan selajak 
nja kita andjoerkan hal ta? losloesnja 
mereka jg soedah loeloss dari sekolah 
particulier, akan tetapi ta'dapat loeloes 
dalam oedjian lainnja, karena sebenar 
uja jang masoek pada sekolah particu 
lier kebanjakan mereka jang soekar 
masoek kesekolah dienst, Dengan pani/ 
dak boleh saja katakan, bahwa biasa 
nja bibit oantoek sekolah particulier 
memang koerang baik. 

Adapoen sebab-sebabnja kekoera 
ngan baiknja bibit oentoek sekolah 
perticulier djoega terletak pada kita, 
lantaran kita koerang menghargai 
akan adanja sekolah particulier jang 
hidoepnja senantiasa menanggoong ke 
soesahan sebab biasanja kekoerangan 
biaja boeat menegakkan berdirinja, 
Apabila kaoem terpeladjar, teroetama 
jang berkedoedoekan baik dalam ma 
sjarakat, soedah insjaf dan soeka meng 
bargai sekolah particulier, tentoelah 
keadaan jang seperti sekarang akan 
lekas diganti dengan jang baik dan 
menjenangkan. Sekarang tinggal men 

    

      

  

Sedia roepa2 matjam pompa 
air dan onderdeel. 

Bisa bikin soemoer pantek 
(grondwaterboring). 

Pembajaran boleh 
berdamai 

Sedia Monteur boeat bikin 
reparatie. 

Asia Yoko 
Kramat 148 — dekat Postkantoor 

Kramat 

BATAVIA-C, — Tel. 1949 WI 

djawab pertanjaan jang achir, Sedang 
ta'sang « djawabnja penoelis sendiri 

goep akan mengoeraikan disini, ber 
hoebosng dengan berdjanis djenis pen 
dapatan mancesia jang katanja men 
tjapai kesempoernaan hidospnja. 

Menseroet oeriian diates, baiknja 
kalau ingin akan boeah jaog baik ha 
roeslah kita beranikan diri 
milih bibit jang baik baik boeat seko 
lah particulier jang memang mengha 
rap akan resultaat jang dapat menje 
nangkan. Barangkali pembatjapoen 
akan te sanjoeam djosa membatja kete 
rangan hal pemilhan bibit jang ter 
oerai diatas. Penselispoen djoega me 
ngakoei, bahwa dengan djilan psmili 
han bibit nanti boleb djadi berdirinja 
sekolahan akan koerang tegak diling 
koengan keoeangan, 

Inipoen kita akoei benar benar dan 
pendirian panoelis djcega tak kanmen 
djatoehkan, bahkan toeroet memben 
toek akan berdirinja jang tegak benar, 
Dengan berani menderita hal koerang 
nja keceangan sementara ftahoen nan 
ti kita tentoe dapat pstik boeahnja 
jeng lebih lezat lagi, sebab dengan 
djalan memilih bibit jang baik kita 
akan mendapat resultaat jang menje 
nangkan. 

Kalau boeah jg terdapat dari bibit 
baik tahadi soedah #terlihat oleh ee- 
m6em, barang tentoslah sekelahnja 
akan mendapat perhatian dari masja 
rakat jg acbirnja akan menambah 
kocatnja ha! keoeangan. Hal ini lebih 
baik lagi boeahnja kalau dikerdjakan 
bosat sekolah particulier jg dikota be 
sar, misalnja: Djakarta, Semarang, 
dan sebagainja, 

Adapoen kalau memang keadaan 
memaksa oentoek menerima bibit jg 
koerang baik, terimalah mendjadi moe 
rid, akan tetapi kalau terboekti piki 
rannja koerang tadjam laranglah dja 
ngan boleh toeroet oedjian kemana 
Jjoega, soepaja nama sekolah jg dima 
3ogki tahadi ta'dapat noda. 

  

bagai bekas goeros T S8 menerangkan 
tentang TS. seloeroehnja. 

V Toean Rczili tentang wakafstich 
ting Taman Siswa. 

VI Tocan Soeratman sebagai secre 
taris comite pendirian TS menjerah 
kan harta banda kepada T Soedarsono 
sebagai wakil dari Taman Siswa. 

Dan banjak djoega bapak bapak 
mosrid jang mengasih pemandangan 
dan kemoedian dibentoek Madjelis 
Tjabang seperti berikost: 

Badi n terlosa terdiri dari 
Toean Penghoeloe Soengailiat 

# Oedin - 
» Hadji Mohd, Dz3n 

Ketoea : Toean Roeslan 
Ketoea Moeda , Abdul Kadir 
Penoelis I »  Soedargono 
Penoelis II »  Soeraiman 
Bendahari »  Rozali 

Pembantoe2: Njonja S. Djotriah Arejad 
Kemas Z.wawi, B:chroem, Joesosf 
Soepsena, B Goltom dan Abdul Hadi. 

Hingga kini hari moeril soelab 90 
anak, 

Penipoean besar 

Hampir f 5000 (lima riboe roepiah) 
digelapkan oleh seorang makelaarster 
bernama Dajavrg atas keroegiannja bc- 
berapa saudagar dari Soengailiat, Si 
penipoe sgoedah dapat dibekoek di 
Muntok dan sekarang soedah mering   

Comite Roekoen Kemadjoean 

Pada tanggal 25 Juli disini diben 
toek Comite oentoek memprotest pada 
pemerintah berhoeboeng dengan pen 
diriannja Chinsesche 2e klasse Schosi, 
sedangkan 2e Inlandsche School dima 
tikan. 

  

PORTABLE (Mesin toelis boeat 

bepergian). Moedah dibimping, 

nela 

manis bentoeknja, elok hoe- 

Dan 

bisa roesak. Bisa dimiliki oleh 

indah-molek roepanja. 

Kun amat soekar 'ia 

isi .sakoe tiap orang. Harganja 

moelai enam poeloeh roepiah. 

Atd: Kantoormachines 

NA Ate in mi aa aan Dela MA MTA ai     koek diboei Soengailiat, 

  

: Saboen obat jang paling mandjoer boeat noda- noda hitam 

(toeloehan) biang kringat, djerawat, gatal-gatal dan infectie. 
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an agama, Kini fihak Moe 
ah soedah bergist oentoak 

  cen dau Toetoet. 

Islam didjoempakan 
seperti fjara Islam. 

    

  

   
   

     
   

IOAL SADOE" 

ang teritoeng setia djoega, roepanja 
ras sama aom, sebab kena kempla 

ngan teroes feroesan. B5 

tap jang djandi biang kl. 
g pertockaran fikiran ini jalah    

    

  

“dah ketlandjoer apa maoe dibilang 
lagi. Bang Bedjat antara Si Aom plus 
Enengnja, roepanja maoe kroeboetin 
“Pioen, kalau boleh maoe diringkoes 

   
   
    

   
   Bang Bedjat setengahrja soesoembar 

|. Gjoega, dengan kalimatnja diplomaat 
sekali, kalau di adoe sama Si Pioen, 
biar hingga kiamat pavtang njerah. 
Memang kalau sama serdadoenja sih, 

katanja 
“langit, tapi fjoba berbadapan sama 
“Empo, dihadjar dengan gagang sapoe, 

tidak setengah menit ngelojor ke kapal 
roesak. Maoe ngapain dia disana ? 
Pertanjaan ini selainnja Aom kaga: 
ada jang sanggoep djawab. Sebab re- 
gia moeda. . : 5 

Sekarang soal ,Adoe“, Adoe tidak 
dergan soal ,toea“, jang artinja banjak 

| Adoe ajam, adoe djangkrik, adoe) 
abi? adoe koetjing ? adoa dengkek ? 

adoe..., eh mata, adoe..... eh lidah, 
'adoe dikir, adoe djidat, adoe.... eh 
gigi? dan banjasanaasaaak lagi perka- 

“Nah sekarang Pioen antara Bang 
Bedjat maoe adoe apa? Apanja jang 

. maoce di adoa? 
Doegaan Pioen paling banjak adoe 

»lari“, akibatnja roedjak sentoel, Be- 
djat ngaler Pisen ngidoel, alah aja 
koe nog niiiiiiiiiiiit. Sanes ? 

    
   
   
   
   akoep keren, njoendoel 

      
   
   

  

      

  

    

     

  

   
    
    
    

      
     

    

    

   

  

adoe apa? Boleh tjoba adoe njambel 
|. main medok-medokan. 

Ari Aom bade ngadoe naon? Ah 
| diamah jg soedah-soedah dan selama 

pja ambil record jalah adoe hoeap atau 
idoe banjak-banjakan makau. 

          
      

    

   
    

  

   

        

   

    

  

   

   
   

    
    

  

| kalau kalah disamboeng ada , mesem" 
Ada-ada sadja zaman? - 

Sersan bangpak 

Si PIOEN 

Nab, perkara ,adoe“ sebetoelnja ba 
njak. Jang paling hebat ,adoe“ djagoj 

' goaminta (gemeente). Tea 
»Adoe" njambel sih, tanggoeng biar 

sepoeloeh kali ma' Pioen beloem bisa 
menang sama empok diroemah. Al- 
thans perkara ,pedesnja“. 

| ,Adoe“ mata, soedah tentoe nggak 
bisa misalnja eneng lawan osdjang,| 
'apa lagi disamboeng sama adoe ,8e 

joem", tanggoeng pehak jang terse 
oet belakangan ,ujerah“. 

| Memang, bseste Pioen, zaman seka 
rang banjak ,adoe“. 3 

” Ados koeat2an serdadoe, perloenja 
boest mendjadjah. 5 
“ Adoe poeter lidah, perloenja boeat 

| pgagaet. : 

  

njak adoe. 2g 
— 'Tapi semoea itoe, noeroet adjaran 
bang Bedjat nggak ada jang baik, ka 

kang ,adoe" terselip ,keinginan” ini 
of itoe, teroetama sekali ,barta" of 

Pagar peran je 
|. Adjaran bang Bedjat memang nggak | 

larang kita “beradoe“ (lomba),tapi... 
boekan adoe senjoem, boekan adoe li- 

“ijin, boekan adoe kotjak, boekan adoe 
tjakap, tapi ados banjak2an berboeat 

rapan apa apa, melainkan fjari ridof 
jang membikin kita. : Er 

Nah, sesoembar bang Bedjat sama 
Pioen, mah, bang Bedjat minta reffree 
empok Bedjat, soepaja osroeng, cf se 

| dikitnja hoedjan osleg dikepala Piosr,| 
djangan kepala Bang Bedjat, of lebih 
baik diatas kepala Djoerig jang baroe 
poelang dari Bandueng, ngirimin.. .. 
tap6 a Ja vulema from Bandoeng. 

Bang Bedjat boleh makan, aom Be. 
lenggep en Pioen djsega boleh klamet 
klamet. : 

: BANG BEDJAT. 
  

Kerdaan Kota 

  

di Soengailiat telah ada beberapa per 

obaban jang baik jalah adanja elec 
— #rische straatverlichting dan soemoer 

| 8oemoer openbaar di kampoeng2. 

     
     
   

    Perhimpoenan 

£ — Perhimpoenan beloem banjak. Jang 
ada jaitoe Persamaan, Oesaha Pemoe- 

  

   
    

“Si Pioen, salah satoe Sersan podjok 

emplang Palembang“. Barang soel: 

    

    

   

siang-siang ditelen mentah-mentah. | 

Empo Bedjat sama Ma' Pioen maoe| 

. 8i Eneng dojan beteel adoe mata, | 

Adoe ini ada itoe, pendeknja baj 

5 Mohamad Arsad dan Bagkar Sosewi:- 
gak ada jang manfa'at, sebab dibela |lasendjeja. 

amal saleh, z»ader sebab, sondor hal 

“jngan bantcean bestuur dari loge ,,De 

Semendjak tosan Demang Sidi Minik | 

Bekarang didasrah Kediri soedah 

   
   

  

sang sebenarnjalah Faroes kita 
'djoer-andjoerkan adanja choetbah 
kab, sebab dengan djalan demikian 

egama kita Islam jang mengharoeskan    
    

   

  

   
     

|nanggoeng kesalahan sedikitpsen lan 
a Sostji dan tjotjognja dangan fit 

rab manoesia. 
  

  

ipabila kita inginkan boeahnja jang 
Ilebih baik, baroeslah choetbah nikah 
'dipidatokan dengan memakai bahasa 

Pk 

       M'salnja kalau di Madoera haroes me 
| makai bab Madoera, kalau di-Soon 
da haroes memakai bahasa Soenda. 
Perloenja, soepaja dimengerti oleh 
pendengar sekaliannja, Boleh djoega 
memakai bahasa Arab, akan tetapi ha 
roes didjawikan dengan sedjelas-djelas 
nja. Djalan inilah setengahnja jang 
kita tempoeh oentoek penerangan ke 
pada oemoem hal soetjinja Islam hal 
nikah jang kini masih djadi roending 
an oemoem. , 

- Lagi poela adanja pidato nikah tsb. 
haroeslah pada tempat adanja keraw:i 
an, djadi djangan dipidatokan dimas- 
djid tempat mempelai mendjoempai ka 
oem oelama' jang menikahkau. Sebe- 
narnjalah kaoem oslama' dimasdjid ta 
bergoena mendengarkan choetbah ni 
kah, sebab soedah mahir Osntoek mem 
pelai kalau mendengarkan pidato nikah 
dengan dihadiri orang banjak, tentoe 
boeahoja akan lebih memoeaskan lan- 
taran setengahnja dapat do'anja jang 
toeroet hadir pada waktoe itoe, Moe- 
|dah-moedatanlah seroean sesingkat ini 
|dapat perkatian dari pihak kavsem 
Islam ja soedah insjaf akan tanggseng 
djawab hal djadinja orang Islam, 

Polikliniek voor geslzchtsz'ekten 
(penj. kotor ?) 

Kira pada boelan Mei 1938 di kota 
Serang telah diadakan Regentechaps 
Polikliniek voor geslachteziekter, 

Roepanja karena Polikliniek tsb. da 
lam doea boelan berdjilan tak adase 
orangpoen jang mengoendjoengi atau 

mbangkan ressort ressortnja, di | 
. |Jantaranja Penja 

ae Mempelai 

« gemoem @isnja choetbah nikah, | 

jatoeran Islam ta'kan mendapat tjatjian | 
2. Idari pihak jang ta” kita harapkan se- 

Idang sebetoelnja agama I:lam ta” me 

Ia tempat itoe jang oemoem dipa | 

    

-njonja dari 

(brisfkaart) 

“3 toelis apo 

“ML Kirimlah   

  

  menjerahkan diri goena diobati. RR 
Serang mengambil kepoetsesan boeat 
menoetoep lagi itoe Polikliniek pada 
tgl. 1 Augut, 1938, 

Padahal djoemlah orang2 jang ber 
penjakit sematjam itoe dikota Serang 
kira2 sekitarnja tidak sedikit, roepa 
nja karena mereka beloem tahoe akan 
maksoednja itoe Polikliniek atau . , . 
toelis pembantoe kita M A. 

Mutaties Kadaster 
. Corr, kita ,M St” mengabarkan: 

. Menoeroet boenji besl. Hoofd. v/b 
Kadaster tanggal 8 ini boelan No. 97, 
dipindahkan dari Kadaster kantoor di 
Bandoeng keitoe kantoor di : 

1 Oberibon, mantri Kadaster toean 
Somawinata. 

2 Malang, td wd, mantri kadaster 
tosan tosan Achmad Marhadi dan Hoe 
dajat Effendie. 

3 Makassar, td wd. mantri kadaster 
toean Djadja Somsatmadja, 

4 Medan, td wd. mantri kadaster tt 

- Sedangkan toean Mohamad Arsad 
terseboet tadinja menoeroet boanji besl. 
H K tanggal 13 Juli '38 No, 78, ada 
lah dipindahkan dari Bandoeng ke 
Makassar, dan sekarang itoe besluit 
dibatalkan, dan ditentoskan tempat jg 
akan beliau djalang, ialah Medan, 

Ken AN mi 

Sekolah tabib tinggi. 

Loeloes boeat oedjian doktoraal ba- 
ihagian pertama toean2: F, H. H 
Chomff, R, Grabito Prawirosoedirdjo, 
Kistap, Liem Khik Kiong, Sie Hok 
Liang, W. Soeradi dan J. Tromp. 

knpa 

Sekolah Hakim Tinggi. 

Loeloes boeat oedjian kandidaat ba- 
hagian kedoea toean2: Os Siang Djie, 
L.M, van Riel, Andi Abidin dan Atang 
Prawirasasra. 

Rapat Komite anti-op:umweek, 

Oleh Komite Anti - Opiumweek de- 

Nieuwe Akker” daripada Internatio- 
nale Orde van Goede Tempelieren 
akan diadakan rapat ini malam djam 
delapan, dimana berbagai-bayai per- 
koempoelan dioendang. 

Rapat ini akan dilangsoengkan di 
gedoeng ,,Lux Orient" di Willemslaan, 
dan orang2 banjak bolsh datang hadir. 
. Pokok pembitjaraan jang terpsnting 
ialah tentang anti-opiumweek jg akan 
datang dan tentang aksi jg akan di 
lakoekan.   

  

da Soengailiat (OPS) dan beberapa    
   

  

dipendopo 
djam setengah 11 telah diadakan oe 

Sedjoemblah ANEM RAT 
Kita tahoe, 5 

selandjosinja kita sediaken 

TTL Tempelkanlah 3 gambar kepala 
boengkoesan 

“ Mady Royal diatas satoe Kartoe Post 

Lihatiah gambar dibowah ini! 

“IL Dibawah 3 gambar kepala njonja 
2 “jang soedah ditempelkan di atas 

kartoe Post itoe hendeklah Toean 
sebeb-sebabnja Toean 

“'sceka dan selaloe pakai saboen 
““Mady Royal. didalam bahasa mana 

“sadja jang Toean soekai. 

kartoe Post terseboet 
|. diatas itoe, diboeboehi dengan alamat 

' (adres) jong terang dan pranko jang 

      

ahwa toean-icean lebih menjoekai 

1 persenan csang dari 

OES ROEPIAH 

      
     

     

    

   

    

  

       

   

saboen wangi 
3 MADY ROYAL, aken tetapi kita ingin djoega mengatahoei apa 

1 Aa 3 3 ES 3 m3 NP 5 8 $ “ Pe ALT Ie IG Sreaa Pera 2 Sa IG EA S AB SA AAU 5 BOSS kuas BAN KELAS TS oo LEO 5 TEA, 
“ 

Kiriman jang bagoes dan djitos sendirl, aken kita hadiahi dengan » 2 rr. 

f 0.— 

2 jae $$ “n f50.— —fi00,— 
3 » ra » 1 25.— -f i69,— 

10 » " » $410.— sfio0.— 
20 a » ft 5— -f t00.— 

49 ” - » f 250 -—f 100.— 

771 persenan 

jang terseboei dibawah Ini. 

saboen gal 31 Augustus 

IV. Mengirimkan 

fasal 1 dan II. 

rat tentangan p 

akan di djawab. 

VI. Poetoesan @ 
tanggal 15 Sept   

  

SOE AT TAMBAH TJANTIK DAN MOEDA | 

tjoekoep, sebeloem atau pada tang- 

POSTBOX 130 Batovia-C. 

dengan gambar 
asal sadja memenoehi sjarat-sjaratnja 

V. Poeteesan" jury soedah pasti dan 
tida dapat dibantah, Soerat-menjoe. 

djaliah atau soerat chabar ini. 

f 600. — 

Barang siapa hendak ftoeroet oendian ini hendaklah perhatikan apa 

1933 pada. 

MADY ROYAL 

lebih dari 1 briefkaart 

terseboet, diizinkan, 

erlombain ini :tidak 

kan disiarkan pada 
ember 1938 di ma-   

       
  

We L omega 

Lage 
TE - 

Pelantikan 

Pada hari Saptoe tanggal 13 838 
Kabospaten Tasikmalaja 

patjara pelantikan regent baroe Tasik 
malaja, toean R T Wiradipoetra. 
“Jang mendjadi csremoniemeesters 

Jalah : oentoek tetamoe bangsa Ruropa 
toean controleur dan aspirant contro- 
lezr Tasikmalaja dan goena tetamoe 

bangsa Boemipostera jalah para weda 
ua Tesikmalaja dan Singaparna, 

Pelantikan dilakoekan oleh toean 
gouverneur Djawa Barat jang datang 
dengan dikawani oleh resident Pria- 
ngan, 

  

Pidato gouverneur Djiwa Barat 

Dari pidato toean gouverneur antara 
lain kita sadjikan seperti berikoet : 

Beliau lebih doeloe menerangkan 
bahwa beliau jang pertamalah ditoen- 
djoekkan sebagai wakil dari Pemerin- 
tah oentoek melantik boepati baroe 

rangkan wadjib2nja seorang boepati 
terhadap Pemerentah, maka atas nama 
Pemerentah toean gouverneur menjam 
paikan selamat sedjahtera kepada re- 
gent Tasikmalaja dengan keloearganja, 

Sebeloem beliau menetapkan pelan 
tikan maka lebih doeloe diterangkan 
djasa djasanja dan penghargaan Peme 
rintah kepada almarhoem boepsti 
jg doeloe jalah RA Wiratanoening 
rat, seorang bestuurambtenaar jang 
banjak djasanja osntook kemadjoean 
rajat. Almarhoem roepanja tidak me 
ngalami peringatan soedah tjoekoepnja 
dienst 30 tahoen jg sebetoelnja akan 
diperingatkan pada boelan ini. Dalam 
kerdja beliau armarhoem terostama 
mendjadikan tempat jg tidak moeng   kin didiami oleh orang sampai men 

Boepati Tasikmalaja baroe 
MN MARL ANA La 

jg telah laloe dalam djamannja Soel- 

Tasikmalaja. Dan ta'loepa setelah dite 

djadi tempat jang memberikan hasil 
kepada pendoedoek jalah Rawa Lak- 
bok, 

Seteroesnja toean gouverneur kata 
bahwa sebagai seorang poetera dari 
Tasikmalaja dimana toean boepati la 
hir dan tinggal disitoe, akan meneri 
me pekerdjaan jg penting dan moelia 
itoe, 

Diterangkan poela bahwa tempat ke 
diaman boepati Tasikmalaja mempoe 
njai riwajat jg penting. Pada 3 abad 

tan Agoeng dari keradjaan Mataram 
didirikan kaboepaten Soekapoera. Ba- 
roe dalam tahoen 1913 maka kaboe- 
paten itoe dinamakan Tasikmalaja, 

Moelai itoe waktoe kaboepaten sela 
loe dalam tosroenan jg sama dan boe 
pati sekarang adalah seorang toeroenan 
jg dari keloearga itoe. Diterangkan 
pandjang lebar tentang djasa2nja ke 
loearga Soekapoera teroetams dalam 
daerah Djawa Barat, 

8pr meneroeskan mengoeraikan ri 
wajat dari peladjaran2 jg telah ditem 
poeh oleh toean R. T, Wirodipoetra 

Toean R.T, Wirodipoetra beladjar di 
OSVIA Bandoeng, seteroesnja setelah 
loeloes masoek sekolah Landbouw 
Bogor, 

Setelah kerdja sementara waktoe se 
bagai landbouwkundige, mendjabat 
kantoorfuucties, kersoedian assistent 
Wwsdana, masoek Besiuursschool jg se 
karang telah dihapoeskan. Ini perloe 
—kata spr—goena mentjapai pangkat 
jg lebih tinggi. 

Seterosenja djalan riwajat pangkat 
beliau sebagai berikoet: mendjabat 
assistent wedana dibeberapa .regent- 
schappea, patib di Garoet, Pandeglang, 
dan Bogor dan berpengalaman banjak   Spr menerangkan bahwa nama R. 
T, Wirodipoetra sekarang bisa berbaris   

dalam daftar dari nama boepati ditem 
pat tsb jg teroes meneroes selama 300 
tahoen memegang pimpiran dalam 
kabeepaten Tasikmalaja, 

Dengan pengharapan moedah moe 
dahan dikelak hari bisa ditoeroenkan 
kepada generatie jang akan datang. 

Spr mengoeraikan pandjarng lebar 
bahwa bantoean dari fihak besiuur 
Europa, dan Bsemipoetra dibawah 
pimpinan toean boepati, bisa diten- 
toekan. 

Setelah beberapa doa dan pengha 
rapan dari toean gouverneur, maka 
dengan itoe semoea beliau menetap 
kan pelantikan regent Tasikmalaja. 

xx k 
»k 

Seteroesoja jang ikoet bitjara jalah 
tosan-tosan wnd resident Bogor, re- 
gent Tjiamis atas nama segala regen 
ten assistent-resident Tasikmalaja, sa 
lah seorang anggota jang &rtoea dari 
College van Gecommitteerden toean 
A. Atmadja, wijkmeester Tionghoa 
dan ketoea Plantersbond Tasikraalaja' 
t. Tieren administrateur onderming 
»Modjolino Bandjar” (Anip Aneta) 

Kabar Penting ! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit, Radja 
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 

soedah lama atau jang baroe, bisa baek 

dengan lekas. Datangiah pada 

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

(Mr.-Cornelis) (Java) 

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 

malam, Telf. 536 Mr-C, 

  

    



    

    

   

  

    

    

    

           
     

  

TAN DANA. Tn Pa nan NA   

PI 
  

NV.O.RO. 

5 Studio Kramat 96 
Zender Y.D.S. 8 golflengte 105 

Senin 15 Aug. 

7.— pagi Lagoe Soenda 
130 ,  Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
8.—  Lagoe Djawa 
8,30 , Berhenti 

12,— siang Lagoe Tionghoa 
12,30 ,»  Lagoe Soenda 
l— ,  Lagoe Kronijong dan 

Stamboel 
130 Lagoe dari poelau Hawai 

2S» Berhenti 

5,— sore  Lagoe Gamb, Kromong 
5,30 Lagoe Arab : 
6,— ». Lagoe Melajoe dari pi 

ring hitam jang dinjanji 
kan oleh Kwa Toemboe 

6.30 ,, Pembatjaan sk. 

7.— malam Lagoe Hawaiian oleh 
Syncopators 

8,— », Gamelan Soenda dipim 
pin oleh toean D, Karta) 
atmadja 

Il— , Berhenti 

PENJIARAN NIROMTIMOER 
Djawa Barat Er 

Bandoeng II 103: Batavia II 190 
PLP 27, PMH 45, PMN, 29 

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

Selasa 16 Aug. 

5,— sore Bobodoran pantoen Sa| 
lendro, oleh Soekanda 
dan 'Kanta: mengambil 
tjeritera: ,Djaka Tala 
moen“ "dipimpin oleh 
Toecan R. Emoeng Poer 
winata 
Arab modern 
Gamelan Djawa dari Solo 
Gamb, jKromong tiada 
dinjanjikan & 
Berita berita soerat cha 
bar dan chabar dagang 
Hawaiian Timoer dinja 
njikan oleh Miss Jacoba 
Regar 
Pembitjaraan tentang Ki 
tab Indjil oleh toean J.J, 
Aijal dilandjoetkap nja 
njian lagoe soetji dioeroes 
oleh OCRO, fBataviaj. 
Tentang: - Kewadjiban 
manoesia (Alhatib 12 :13J 

Kr. ,Orkest ,The Gol 
den Star“ dipimpin oleh 
Toean Kwee Tjin Kie 
Gengan njanjian Miss 
Siti Amsah, Tjio dan 

6,30 , 
6,45 » 
bo, 

740 , 

8— 

8.15... 

Bob Lightvoet Batavia | 
AN Minangkabau Saio, di 

pimpin oleh Rozen Ba 
har, 'dinjanjikan oleh Si 
ti Retna dan Sati 
Intermezzo lagoe Melajoe 
Seberang 

»  Toetoep 
2 PMN (29 M) 

Ik 3 Minangkabau S aio, 
12— 'Tostosp 

11,30 

Rebo 15 Aug. 

PMH 45 M, Batavia II 190 M, 
Bandoeng II 103 M. Ea 

Studio Orkest dipimpin 
Gloendoeng, sosara Miss 
Netty dan Hanafi, de 
.ngan lagoe krontjong asli 
dan extra: Dengan tam 
bahan lagoe :lagoe jang 
baharoe 
Lagoe Toerki 
Kamermuziek Djawa, di 
pimpin oleh Toean R, 
Kodrat Batavia 
Berita berita sk. cbhabar 

. dan chabardagang 

ziek Djawa dipimpin oleh 
Toean Kodrat (Batavia) 
Pidato tentang Philoso- 
hie Tionghoa oleh toean 
Ong Soe An. 
Dihoeb, dengan penjiar 
an Ketimoeran di Soera 
baja, oentoek Gamboes 
Orkest 8. Albar : 
Pembitjarsan tentang lh— » 
Agama Islam oleh Nona 
Siti Noerdjanah (Batavia) | 
Toetoep 
-2MN 29m 
Pembisjaraan tentang 
Agama Islam oleh Nona 
Siti Noerdjanah (Batavia) 
Chasidah 
Lagoe Melajoe Seberang 

aa 

11,30 
11,40 

      
   

   

5,— 80re 

Melandjoetkan Kamermu 

PROGRAMMA V.O.R.L 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Selasa, 16 Aug. 

Lagos Ambon 
5,380 ',,  Lagoe Soenda 
6.— Lagoe Djawa 
6,30 , Berhenti 

'7.— malam Berita gk. (Indonesia) 
OP Ing” Lagoe Anekawarna 
TA Berita sk (Soenda) 
8.— ,  Lagoe Soenda 
TNO an Membalas soerat soerat 
Sah Kendang Pentja ,Sekar 

|. Pakoean” dengan sedikit 
Ea | keterangan 

Rebo, 17 Aug. 

5.— sore Lagoe Djawa 
DA aa Lagoe Soenda 
6,— Lagee Melajoe 
30 Berhenti 

7.— malam Berita sk. (Indonesia) 
nb Lagoe Hawaiian 
2 AB Berita sk (Soenda) 
8,— Lagoe Djawa 
8,30 Ketjapi Orkest dari perb. 

»Sirna Galih“ ternjanji 
oleh Nji R. Djoeloe dan 

: terp. oleh R, Roenjijat 

12,— Toetoep 

S. R.I. 
Golflengte 86,96 

Selasa 16 Aug. 

5.— sore  Peladjaran Tembang Ma 
tjapat modern oleh A- 
mongsaras Mardi Islam 
Plaat plaat lagoe Ambon 
Chabarchabar dalam ba 
hasa Belanda 

Tarzan bangsa kera oleh 
t R Dwidjadisastra 

Berita pers diseling Solo 
gender 
Symphonis Soerakarta 
dengan tjlempoengnja 
poesaka jang adjaib. 

12.— , Toetoep 

Rebo 17 Aug, 

10,— siang Peladjaran beksa Bedaja 
dan Srimpi dari Keraton 

Da Toetoep 

5.— sore  Kinderuurtje dalam pim 
pinan Tante Siti 

6,30 Plaat plaat Ig Hawaiian 
6,45, Cbabar chabar dalam 

bahasa Belanda 

7,— malam Berita pers 
Taka 3 Plaat2 jago» Santiswaran 
7 30 Pidato peri hal kesehatan 

oleh padoeka t Dr RSa 
leh Hofarts Keraton Soe 
rakaria 

8,— Piaatplaat lagoe Djawa 
8,15 'Tjlempoengan cumpleet 

dengan lagoe Jlagoenja 
menoceroet kehendak pen 
dengar-pendengar SRI, 
Koedoese Radio vereeni 
ging Bal Tiga dan Mid 
den Java Radio vereeni 
ging Semarang 

hg Toetoep 

PROGRAMMA S.R.V. 

Zenier YDL 2 Golflengte 62 m. 

Selasa, 16 Aug. 

Peladjaran wireng dari 
Poero MN hadiah dari 
Sri Padoeka J,m.m. ZH 
KGPAA Mangkoe- 
nagoro VIl 
Toetoep 

Berita sk bah. Barat 
Muziek Hawaiian soko- 
ngan dari ,The Blou 
Bouys« 

9.— pagi 

12.— siang 

5.30 sore 

b— ” 

7.— malam Hal Ramajana, oleh toe 
an H, Soetadi 

an Berita sk bah. Indonesia 
TN 1 Lagoe Melajoe 
8.— “Peladjaran Wireog dari 

PBMN 1 
12h— » Toetoep 

Rebo 17 Aug,   Toetoep 

dari zaman dahoeloe 

Teroetama istri-istri 

  

Se | 

B N4 AMSTERDAM 
, eni 

Bier item tjap dari van Vollenhoven soedah tersohar 

boeat pakerdjahannja jang me. 

njemboehkan dan menjelamatkan boeat orang: koerang 

koeat, kekoerangan darah, merasa lesoe, tida bisa 

tidoer, dan orang jang baroe semboeh sakit keras, 

perloe sekali minoem ini obat, 

sebab bikin tetap datang boelan, dan hilangkan segala 

perasain sakit kapan datang boelan. Bikin tjepat djalan 

darah, sehingga paras mendjadi 

bertjahja. Djoega istri-istri jang 

baroe bersalin perloe sekali 

Inna bier item soepaja 

segala kotoran keloear. Stout 

menimboelkan nafsoe makan, 

sedang didalamnja mengandoeng 

- banjak sekali zat? makanan, Siapa 

jang tida bertenaga minoemlah: 

   

  

  

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Timoer 

Sbarabaja I 81: Soerabaja 15 
Soerabaja Arcbipelz. Zender 68 

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

Selasa, 16 Aug. 

6.30 pagi Gending gending - Djawa 
Tengah dari piringhitam 

Tag Toetoep 

5.— sore Lagoe Tionghoa modern 
5.30 ,  Memperdengarkan Keto 

toprak dari perhimpoe- 
han ,Roekoen Wargo" 

6.— Lagoe. Kronijong dan 
Stamboel 

G.30--2 Pembalasan soeratseoerat 
Kepandoean oleh P Deho 

6,50“. . Lagoe Bali 

7,— malam Berita berita sk dan ka- 
bar dagang 

718 ,. Membalas soerat soerai 
dan rapport rapport 

TO: “3 Lagoe Tionghoa modern 
Tao Causerie oentoek kaoem 

Iboe oleh Nj Tj Handoko 
Ka Lagoe Hawaiian dimain 

kan oleh Hawalian Syn 
copaters 

3— Malam Kesenian didalam 
Studic Nirom oleh Kunst 
vereen, , Lagen Sworo" 

2— Toetoep 

Rebo,17 Aug, 

6.30 pagi Krontjong dan Stamboey 
KN Berhenti 

b.— sore  Memperdengarkan gen- 
ding gending Djawa Te 
ngah dari piring hitam 

R30 1, Penjiaran tembang oen 
toek anak anak dipimpin 
oleh tosan Soediono 

6— Njanjian dan dongengan 
“oleh dan oentoek anak2 

7,— walam Berita s kabar dan kabar 
: dagang 

TAH gg Membalas soerat soerat 
rapport-rapport 

205 Dihoeb dengan SRI di 
Solo 

8— Melandjoetkan siaran da 
ri Studio Nirom 

830 Gamboes Orkest 
He Lagoe krontjong dan 

Stamboel 
1380, Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjisran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131   5,30 gore Berita sk bah Barat 

An Lagoe Seenda 
6— Peladjaran tembang oleh | 

t, Kartosoeworo 
Odang Lagoe Djawa 

7.— malam Persoverzicht cleh toean 
H. Soetadi 

71,80 ', Berita ek. bah. Indonesia 
TAB: 1 Lagoe Melajoe 
SS Klenengan dari Poero 

MN, hadiah dari Sri Pa 
doeka Jmm ZH KGP 
A A Mangkoenagoro VII 

2,— Tostoep dari 7,30 sampai 2.00 atas 25 m. Boe- 
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ra productief, 

sanggoep memberi pertolongan 
Insjaflah ! 

RA“ sanggoep menolong toean 
kemoedian. 
Mintalah prospectus. 

»     

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

» B3 O EM 1-POE TH RA" 
DO KAK KET k91 351937 

Ambtenaren! 

Salarisherziening akan keloear. 
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setja- 

Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 
dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 

Pergoenakanlah tambahan salaris 
verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian. 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETE- 

Inspectis DJAWA-BARAT. 
faspecteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng 

H. NASIBOE. Kramat 128. Batavia-C. 
Adj: Insp: B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

5 SOEMARDJO Garoet. 

soedah dateng. 

pada kita. 
itoe boeat 

dalam kedoedoekan Toean dihari 

    
  

  

rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Senen, 15 Aug 

6,30 pagi Gymnastiek 
6.45 ',.  Lagoe gramofoon 
TA idem 
8— Toetoep 
ll— Pemboekaan 
kl 03i 3 Concert 
11.40 »Morgenwijding" 

12,— siang Opera 
Ta Or tag R. Sehmidberger Trio 
L— Cinema Orgel soli 
kihO ng Perkabaran 
Klu »Van bergen en Dalen” 
TA Mengoelangi perkabaran 
2380 4 Toetoep 

5.— sore  Pemboekaan 
bsUd Concert 
5380 Orkestdari Walter Fenske   6.— Djam bagi anak anak 

oleh Oom Dick 

040. Lagoe, oleh Bing Crosby 

4.— malam Perkabaran 
29 Pemand. programma 
Pb ah Orkest : 

1,50, Lsgoe Cabaret Belanda 
8,— Ba! bagi matroor, 
830 Concert 
0.30 "5 Penjiaran tentang Sport 

Phobi   

“ 

9.50 , Lagoe marsch 
9.58 , Berita koers 
TOT “, Orkest 5 
103013 Lagoe dansa, oleh Am- 

brose dengan orkestnja 
ll— Toetoep 

B. R. V. 
Batavia I 157,289 m. Batavia Il 61, 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Sceka 
boemi 12,18 m, 

Senen, 15 Aug, 

7,— pagi Pemboekaan dan lagoe 
gramophoon 

Id0 3 Berita Pers 
Ta Programma anekawarna 
230 Toetoep 
5,— sore  Djam bagi anak, Pandoe 
5,380 , Vocaal 
Pn Orkest 

6.3 5 Lagoe gramophoon 
Ohh Berita Pers 
7,— malam Lagoe dansa Argentinis 
Tale sn Lagoe Piano 
TR Lagoe Anekawarna 
8, — »Phohi Relay“ 
810 Sonate 
Bau Seperempat djam foto 

dan cinematografie 
845 Symphonie 
OD0 Koor Don Kozakkern 

Tuan 5 Orkest 
10,55 . , Sag' beim Abschied leise 

»Servyus 
1— Toetoep 

mm Misa Ai Ka 
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DRAMA JA 
PAT MENIMBOELKAN SATOE 
KEOENTOENGAN PADA 

5 PIHAK POLITIE 
PAS. menoelis : 

—.. Malam Djoem'ah ddo 5.8 “38 betoe 
olan desa Bodjongwetan ond. Klange- 
nan, ada seorang lakilaki bernama 
Kajol asal dari desa tsb, telah tergi 
las oleh sepoer djam 530 bagi je Da 

    

       

      
        

       

      
rangkat dari Cheribon ke Betawi. Sa- 
ngat mengerikan keadaannja. 

Toean Ass Wedana Klangenan, se 
telah terima rapport' maka memerik 
sa bekas bekas dtempat waktoe kedja 
dian, melihat keadian majatnja si kor 
ban dan mentjari penerangan dari pi 

—.. hak 8S bagaimana keadaan waktoe 
|. itoe ketjelaktan. 5 : 

—. Dari initiatiefnja T. Ass Wedana 
Klangenan, soedah diperintahkan pa 
da mereka poenja spion akan menghi 
sap-hisap keterangan doedoekuja per 
kara kedjadian tsb, sebab mereka mia 
rasa kekoeatiran, betoelkah si korban 
itoe mati lantaran tergilas spoor, atau 
dari perboeatan kedjam, 

Hari Minggse 7/8-38, Toean Ass. 
Wedana, dapat kabar angin javg ada 
sedikit djernih, membawa keterangan, 
bahwa Kajol itoe sedang bertoenangan 

. dengan seorang perempoean dari Slam 
— bitan tjantilan desa Kedoengsana dis 

— trict Ploembon, bernama Neri dan ti 
dak lama Isgi akan dilakoekan perka 
winanoja, tetapi perempoean Neriada 
bergendakan djoega dengan seorang 

“lelaki lain jang sekampoeng dengan 
Neri, bernama Marita. aan 
Setelah Toean As. Wedana mende 

ngar itoe angin perkabaran jang ada | 
— sedikit. terang, esok barinja Senen 8/3.. 

38, memberi psrintah pada Toean 
Mantri politie Djamblang dan loerab 
'politie desa Danawinangoen bernama 
Brabim, jang seriag kali djadi pem 
'bantoe t. Ass. Wedana boeat oesoet 

| perkara politis dalam ressort ond, | 

| Klangenan, akan menangkap perem 
|. poean Neri dan seorang laki laki ber 

mama Marita dari tjantilan desa 
terseboet, akan didengar keterangan- 
 keterangannja, $ 3 

—.. Toean mantri politie Djamblang de 
|. ngan pembantoe2nja, setelah dapat 

|. menangkap doea orang tadi dan bes- 
“slag beberapa barang tadjam. teroes 
-dibawanja ke onderan. 

Toean Ass, Wedana jang sedang 
memeriksa Nori dan Marita dengan 
actief lagi tenangnja, mendadak ada 
angin dari spion menioep dalam teli 
nga belixu, membawa pekabaran bah | 

|...wa diroemahuja Kijai Noerjaji. ada) 
| tiga orang tetamoe dari Djawa Tengah 
jaitoe doea orang laki2 dan seorang 
perempoean, tetamoe mana menoe 
roet pendengaran spion ada orang 
orang pelarian. Itoe pekabaran datang: 

— nja ada lebih koerang djam 4 sore. 
000 Ketika itoe djoega, T Ass. Wedana 

— memberi perintah pada toean Mantri 
politis Djamblang, loerah politie Da 

. nawinangoen bernama Brahim dan di 

      

         
         

        
          

       
       

  

     
         

          

          

       
      
         
      

    
       

        

            

  

Gewestelijs recherche bernama T, 
Soemengka, jang itoe waktoe sedang | 

“ada dalam ressort ond. Kelangenan 

bantoe mengisup isap perkara politie, 
boeat djalankan penggeropjokar diroe 

“ mabnja Kijiji Noerjaji akan menang 
“ap tiga orang tetamoe terseboet, 

iga orang tetamoe dapat ditangkap 
dengan keamanan, dan dibawa ke on 
deran oentoek didengar pengakoeannja. 
Moela-moela tiga orang itoe moeng | 

kir ada mendjadi pelarian, dan tidak 
berasa ada tersangkoet perkara ditem 
pat kediamannja, Tetapi setelah diperikj 
sa tanda tanda pada bahagian badan| 
nja, dan jang seorang ada tanda jang| 
menoendjoekkan bekas kena pelor po 
litie oentoeng djoega dapat mengeta 
-hoei, tanda tanda mana tjotjok dengan 
apa jang terseboet dalam soerat sele 
baran dari Toean Resident Pekalangan, 
laloe diperlihatkan oleh Toean Ass. 
Wedana kepadanja, potret jang ter 
lampir dalam serat selebaran tadi. Ti 
ga orang terseboet setelah melihat 

potretnja, kelihatan ada lemah, teroes 
diperiksa satoe persatoe oleh T, Ass. 
Wedana nama namanja, dan desaas-:l 

  

'|Toelis (Pekalongan). 

     

  

MENGERIKAN, DA 

telah-dupat tangkep 3 orang pelarian | 

mintakan djsega pertolongan kepada| 

Ino, 8 Soerabaia. 

  

ketiga 
  

“1. bernama Tanjan aliss Doellah, 
asal dari desa Kandenan onderdistrict 

4 ana oa Saleh alias tjorot, asal 

ma Bi Ssriah, ada mendja 
'inja Salah alias Tjorot diatas 

Sorenja didjalankan penggeledahan 
(poela dalam rosmah pekarangannja 
Kijai Noerjaji tersebost, oleh Toean 
(mantri politte Djamblang dengan pem 
bautoe pembantoenja, dan ditambah 

politie R. Toha dan 3 orang agent da 
ri Veld-politie Cheribon, sampai te 
agah malam tak dapat apa apa, ke 
tjseali dosa potong badjoe djas, doea 
topi bamboe dan dosa pasang tjeplek 
dan dapat membeslag djoega does boe 
ah fiets kendaraan dari tiga orang 
jang tertangkap diatss. 
Pada hari Selasa 9 838 didjalankan 

penggeledahan poela oleh T mantri 
'politie Djomblaug, Brabim loerih po 
liie desa dan T Soemangka Geweste- 
lijk recherche, dipekarangannja kijai 
Noerjaji tsb, teydapat satoe senapan 
blasireng pakai loop deea, kaliber 20 
ig ditanam dalam koebangan, dan 4 
|patroon terdapat dilain tempat. Siang 
Selasa itoe datanglah Toean2 Ass po 
litie dari Pekalongan dan dari Tegal 
diikoeti djoeg3 oleh agent agent veld 
politie, hendak mengetahoei tempat 
roemabnja kiaji Noerjaji dan harang2 
jg Japat membeslag disimpan dionde 
ran Klangenan, adapoen orang jg di 
tangkap tadi soedak ditahan dalam ka 
zerne veld politie Cheribon, 

| Sesoedahnja ini perkara selesai T 
As Wedana meneroeskan pengoesoetan 
perkara jg bersangkoet dengan dirinja 

| Kajol jg samoai pada saat ini kita be 
loem dapat keterangan doedoeknja per 
'kara jg njata, Hanja kita poedji atas 
keactiefannja Toean As Wedana Kla 
ngenan, lengan pembantoe2nja karena 

tadi, jang kabarnja itoe orang disana 
telah djalankan pembosnoehan djoega 
atas dirinja 2 orang politie, dan ia ma 
sih mempoenjai 17 perkara lagi. 

H. Sajjadi cs dimerdekakan 

Orang orang jang didalam tahanan. 
jani H. Saijadi, H. Alwi, Dosl, P Sa 
djani dan Boek Sadilam jang dipersa 
labkan telah mentjampoeri pentjoerian 
besar. dimana ada osang sedjoemlah 
f 1250,— telah hiliag, diroemah Bok 
Sakoija, maka mereka terseboet soedah 
dimerdekakan, karena boekti boektinja 
tidak tjoekoep.. : 

—O — 

SOERABAJA 

Schaiter cursus 

Besoek pada tanggal 22 Augusius 
jang akan datang di Pegadaian Pasar- 
toeri akan diadakan schatter cursus 
dalam pimpinan toean J W. Buszcher. 

Jang akan mengambil bagian dalam 
cursus itoe ada 20 orang beambten 

sedang cursus jang sekarang jang di 
pimpin olen tcean v. Arken akan ke 
soedahan dalam tempo 4 minggoe, 

PA. D,I, 

Dari pengoeroess  Perkosmposlan 
'Anak Dagang Iudonesia minta kita 
kabarkan, bahwa berhoeboeng dengan 
kepindahan kantoor, maka adresnja 
sekarang di Oendaan koelon gg. II 

g 

Oleh karena itoe, bagi segala oeroe- 
san jang berhoeboengan dengan Pe- 

ngoeroes Oemoem PADI dan Red. adm. 
» Dagang” diharap memperhatikan ini, 

— H4 

Soeloeh Pemoeda Indonesia 

Dengan perantaraannja pengoeroes 

wa dengan poetoesannja congres refe 
'rendum telah berhasil mengganti pe 
'ngoeroesuja bosat bagian dalam th 
1938 —1939. ka 
Sedang soesoenan Pengoeroes Os- 

'moem djatoeh pada tjab: Soerakarta, 
terdiri dari pada tt. 8, Nardi Ketoea, 
Effsudi DA. Penoelis tv, Bsndahari, 
dan alamatnja, Secretariaat, c/o Melk 
kery “Darso“ Tegalredjo 36, Sosrakar- 
ta, 13   moelanja, Menoer jet 

itoe tiga orang, 
peugakoeannja | 
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Jadviseur 

SPI minta kita kabarkan, bah-| 

| Kongres Luchtconditioneering 

Menoeroet berita Aneta dari Ban 
doeng, kelak pada tg. 19 dan 20 
Augustus jad. akan diadakan disana 
Kongres boeat Luehtconditioneering 
dibawah pimpinan TIasinjoer D-W. 
Spaarnzay. 

    

    

    

    

   
p 

perhatian besar. Kijai sebagai 
spreker tangkas. 

Pembantos M menoelis : 
Setelah diadakan malam receptie, 

maka pada bari Minggoe pagi tanggal 
toedjoe Augustus ini congres , Perbim 
poenan Penghosloe dan Pegawainja" 
telah mengadakan openbare vergade 
ring, bertempat di societeit Habiprojo 
jang dikoendjoengi oleh koeraug lebih 
1000 orang, diantaranja ada berbadlir 

voor Inl, zaken dr, G. F. 
Pijper dari Betawi dan wakilaja 
beberapa psrbimpoenan jang dioen 
dang, begitoe djoega wakilnja tjabang 
P.P.D.P. diseloeroeh Indonesia, 

Djam 9 pagi vergadering diboeka 
perbantosan djoega oleh Toean mantri koleh voorzitter-hoofibestuur Kjahi Ha 

dji Moehsmmad Adnan, dengan oetja 
pan selamat datang dan terima kasih 
seperti biasi dau disertai boenjinja 
letcesan bom sekali tanda pemboeka 
'an vergadering. Laloe diadakan pem 
batjaan dari 'ajat Al-@ser'an oloh sa 
lah seorang Kjabi lid-hoofdbestuur de 
agan tangkas dan berlagos 

Laloe toean RDK Acdiwinata voor 
zitter PPDP tjabang Bandoeng diper 
silabkan berpidato'tentang ,ke- Pengoe 
loean dan ketertiban masjarakat hi 
doep Indonesia di djaman dosloe, s2 
karang dan dikemoedian hari", 

So'al ini diterangkan dalam pidatonja 
spr. dengan pandjang dan lebar, begi 
tos djoega menggembirakan. Spr, me 
nerangkan so'al itoe dengan beberapa 
tjonto dan mengambil poko” isinja 
beberapa oendang oendang wet negeri 
jang mengenai kedoedoekan dan kewa 
djibannja 'penghoelos, jang achirnja 
spr. mengharap, soepaja pemerintah 
3oeka mengembalikan segala kewadji 
ban dan haknja penghoeloe jang seka 
rang ini diserahkan kepada landrad, 
dikembalikan lagi kepada ponghoeloe 
dan pegawainja. 

Hal itoe oleh spr. dihoeboengkan 
dengan beberapa kepentingan agawa 

Islam dan masjarakat Indonesia pada 
oemosmnja, jaug sebetselnja masih 
tetap akan kepertjajaan dan kewadji 

birakan. 

dalam lingkoengan peratosrau negri", 
Poen hal ini djoega diterangkan oleh 
spr jang sangat pandjang dan lebar, 
teroetama akan kewadjibannja kaoem 

pengoeloe dan Oclama sebagai penji 
ar igama Islam haroes lebih giat dan 
menetapi wadjib atas segala galanja, 
Ikarens kalau kaoem jang berkewadji 

ban itos sama tidak menetapi wadjib 
nja, soedah tentoe berarti akan mero 
sot deradjatnja igama Islam. Salah sa 
toe sebab jang menjebabkan orang ti- 
dak menetapi kewadjibannja, itoe jalah 
tentang pengetahosanoja kacem pe 
ngoeloe dan oelama Islam dalam oen 
dang2 dan hoekoem, baik hoekoem 
Islam maoepoen hoekoem negeri, 

Achirnja maka spr. mengandjoerkan 
soepaja semoea kaoem penghoeloe dan 
pegawainja itoe sama mengerti betoel 
tentang hoekoem dan cendang oendang 
itoe, djoega hal lain lainnja jang ber 
saugkoetan dengan kewadjibanpja La 
loe toean R. Moehamad Moesa '1 Mah 
foeld adviseur PP D ? di Koetoardjo 
dipersilahkan berpidato tentang ,,pene 
rangan hal azas peadiriannja PPDP“ 
Pidato spr. atas hal ini dihoeboengkan 
djoega dengan hal ,Islam dan peri ke 
manoesiaan didalam masjarakat doenia 
damai“ jang menoeroet programima se 

baroesnja dibitjarakan oleh beliau da 
lam openbare vergadering malam 
Minggoe 6—7 Augastus, tetapi oleh 

karena pada malam itos kekoerangan 
waktoe, terpaksa pidato hal itoe tidak 
diteroeskan, 

Toean ini adalah satoe spr. jang 

'berbitjara dimoeka oemoeim dan soang 

goeh dapat menggembirakan pada se 

moga jang berhadlir, teroetama tentang 

kewadjibanuja kaoem Moeslimin dalam 

masjarakat Indonesia pada waktoe se 

karang ini, begitoe djsega keterangan 

tentang pengaroeh igama lain di Indo 

nesia sini. Tentang azas pendiriannja 

PPDP. diterangkan, bahwa perhimpoe 
nan itoe selainnja sebagai vakbond jg 

mementingkan keperloean anggotanja, 

poen djoega akan memperhatikan iga   Ima Islam pada vemoemnyja. 

  

Sesosdah diadakan do'a oleh Kjahi 
Hadji Moehammad Sadakah pengoe 
loe landraad di Bangkalan dan com 
missaris hoofdbestuur PPDP, boeat 
daerah Osst-java, maka pada djam 
1230 siang openbare vergadering ini 
ditoetoep dengan selamat, 
Dari malam-Senen sampai Rebo-pa 

gi 10 Augustus diadaxan besloten- 
vergadaring teroesan teroesan, bertem 
pat diroemah KRP, Tapsiranom hoof i 
pengoeloe Kraton di Kaoeman S»lo, 
soreaja diadakan openbare vergade 
ring. 

en Gan 

SOERAKARTA 

Werksverchaffing bagi rakjat 

Daerah regentschap Sragen ada koe 
rang baik pereconomiannja, karena 
sawah dan tegalaunja koerang begi- 
toe baik kalau dibandingkan dengan 
daerah regentecnappan lainnja, Dari 
itoe maka pemerentah selaloe berdaja 
oepaja, ayar soepaja economie itoe 
ada madjoe. Boeat pengidoepaanja 

kan, agar soepaja sebabisnja waktoe 
panen padi daa polowidjo, orang ti 
dak begitoe menganggoer sadja. 

Dari itos pemerentah Kasoenanan 
telah moelai menibikin baiknja djalau 
besar dari Solo ke Sragen sampai di 
batas Sragen-Ngawi. Dengan pekerdja 
an itoe beberapa ratoes orang di dae 
rah reg. Sragen jg mendapat pekerdja 
aD' 

Lain dari itoe sekarang ini peme 
rintah soedah merantjangkan akan bi 
kin djembatan besar diatasoja kali 
Bengawan Solo dari Sragen ke Ge- 
molong sebagai werkverschaffing, jg 
tentoenja akan banjak orang jg laloe 
mendapat pekerdjaan. 

Pertoendjoekan tooneel THHK, 

Orang mengabarkan kepada kita. 
bahwa besok malam Minggoe tg, 89 
October Tionghoa Hwee Kwan di Solo 
akan mengadakan pertoendjoekan too- 
neel, bertempat di schouwburg Sono- 
harsono di Pasarpon (Solo), dengan 
mengambil tjerita jang soenggoeh akan 
dapat menggemparkan penenton, Ke- 
oentoengan bersih dari pendapatan 
pertoendjoekan itoe akan didermakan 
bagi kas-sekolahan Tionghoa. 

Sportweek Indonesia 
Pada malam Minggoe tg 6-7 Aug. 

ini diroemabnja dr, RM Soeratman 
Erwin di Solo telah diadakan perte 
mocan antara: hoofdbestuur ,Ikatan 

ban kaoem Moeslimin jang ditetapkan |Sport Indonesia“ di Betawi dengan 

dalam wet Islam dan kitab soerjijalah | hooofibestuur , Persatoean Sepakraga 

Al @Goer'an. Akan bagaimana keadaan| Seloeroeh Indonesia” dan bestuur vst 

dan kedozdoekannja kaoem penghoeloe 
dan pegawainja dikemoedian bari, jang | Svetardjo Kartohadikoesoemo gedele 

bersandar pada keadaan pada djaman |geerde volksraal mempsrloekan ber 
doeloe dan waktoe sekarang, itoe di|hadlir dalam pertemosaa ini sebagai 
gambarkan oleh spr. jang menggem | voorzitter ISI. terseboet diatas. 

balbond .,Persis'' di Solo. Toean M., 

Dalam pertemosan itoe dapat dipoe 

Laloe t. R, Moshammad Kasim Poer|toesksu, bahwa dari tg 1 sampai 9 

wodarmodjo consul PPDP boeat dida| October 1938 di Solo akan diadakan 

erah Banjoemas laloe dipersilahkan ber |sportweek Indonesia jang pertama ka 

bidato tentang ,penjiaran igama Islam|li oleh ISI jang sekarang ini telah 
mendapat kesauggoepan dari bestuur 
uja beberapa matjam sport, 

Mangkoenagoro ke Pverwokerto 

Pada hari Selasa tanggal 9 Augustus 
ini Prins Maagkoenagoro dengan per 
maisoeri dan pengiringnja telah ber 
angkat dari Solo dengin kereta api 
eendagsche pergi ke Poerwokerto. 

Disana beliau akan tinggal 4 hari 
lamanja, jang meloeloe bosat berpele 
siran belaka, 

Jaar vergadering Persis. 
Dari pihak besiuur kita mendapat 

kabar, bahwa vosibalbond , Persatoean 
Sepakraga Indonesia Soerakarta“ atau 
dengan nama ,Persis” besoek malam 
Djoemahat tanggal 18- 19 Augustus 
ini akan mengadakan algemeene jaar- 
vergadering, bertempat diroemahnja 
toean R. Sentohartono di Keprabon 
Solo, 

Dalam vergadering itoe selainnja 
membitjarakan  keperloean roemab 
tangga, poen djoega akan diadakan 
pilihan bestuur baroe dan membagi 
kan kampioen beker d.s.b, : 

Santjojo-Rini ke Kraton Djokja 

Dengan idzin Sri Sultan, maka be 
soek hari Minggoe tanggal 21 Augus 
tus ini lebih koerang 100 orang kaoem 
poeteri anggota ,Santjojo-Rini“ di So 
loakan darmawisata ke Djokja, dan 
disana maseek ke Kraton. 

Dari Kraton laloe melihat waterkas 
teel Tamansari, museum Soneboedoja 
dan teroes ke Kalioerang, 

Soerya ke Pasar. Gimbir Betawi. 

Dari pihak bestuur kita mendapat 
kabar, bahwa besok tanggal 4 sampai 
8 September dimoeka ini touristen- 

bureau ,Soerakarta-Raya“ di Solo 
akan mengadakan excursie dengan 

autobus ke Bstawi, boeat melihat pa 
sar-gambir dan lain2nja. 

Berangkatnja via Cheribon—Tjikam 
pek dan poelangnja v a Buitenzorg   Poentjak Bandoeng Oberibon. 

  

Badan PARE aan 

Rakjat poen djoega selaloe diichtiar | 

    

SEMARANG 

Pembantoe Hds. menoelis : 

Tjabang P.O,M.E.R. 

Atas initiatief tocau Hadisoenarto 
beloem lama ini POMER. telah mele 
barkan sajapnja di Semarang. Pada 
rapat pendirian datang djoega penoe 
lis Centraal Bestuur toean Mr, Santo 
s0 dari Djakarta. 

Setelah diadakan penerangan saper 
loenja maka tjabang laloe berdiri dan 
pengoeroesnja tersoesoen sebagai be 
rikoet : 
ketoea — toean Abdoellah Sigit 
wakil ketoea — toear Aloewi 
panoelis I (bosat sementara) — toean 
Hadisoenarto 
penoelis II — tosan Winarno 
bendahara — toean Wardi 5 
pembantoe-pembantoe togan-toean Bar 
man dan Ripi». 

Windon PSIS. 

Besoek pada tanggal 20 dan 21 
Aug, PSIS, akan mengadakan peraja 
an Windon selama perajaan terseboet, 
maka PORKI, akan menjokong poe 
la dengan beberapa gerak badan. 

Doenia Tjatoer 
Osntoek mengadakan periagatan da 

ri PPPTI, Semarang dan conferen 
tie persatosan tjatoer (schaak bonden) 
kini telah dibentoek Hoofi Comite jg 
terdiri dari: tosan Aloewi sebagai ke- 
toea dan sebagai anggauta2 adalahtt. 
Moehammad, Parwitokoesoemo, Mar- 
tosoedirdjo, Roesiani, Sastroprajitno, 
Achmad Djoemaron, Soemantri. 

Boeat keperloean conferentie dapat 
beroeroesan dengan Pengosroes PPP 
TI. Semarang. 

Onderwij: Informatie Commissie 

Pada tanggal Il Augustus 1938 disi 
ni telah didirikan badan commissie ber 
nama Onderwij: Informatie Commissie 
dan dipimpin oleh tosan tosan A, Soe 
ladji, Arifiin dan Hadisoenarto. 

Maksoed badan terseboet jaitoe : 
le mentjaharikan goeroe goeros oen 

toek beberapa. pergoeroean 
2e memberi penerangan tentang on 

derwijs dan goeroe goeroe. 
3a menerima permintaan dari ba- 

rang siapa jang ingin mentjari peker 
djaan sebagai goeroe Keterangan boleh 
diminta kepada Pengoeroes O, I, C,pya 
Niecuw Holland 46 Semarang dengan 
disertai perangko. 

— O— 

Pemoeda Persatoean Islam 
Bandoeng 

Pada malam Minggoe tg 6-7 Augt. 
1938, ,Pemoeda Persatoean Islam" tjb 
Bandoeng mengadakan malam peraja 
jaan (gezsilige avond) aniara anggau 
tanja dengan mengoendang Bestuur 
perkoempoelan perkoempoelan Pemoe 
da jg ada dikota Bandoeng bertem 
pat disekolah , Pendidikan Islam“ Gr. 
Lengkongweg 74, dengan maksoed zoe 

paja lebih rapat persaudaraan antara 
perkoempoelan perkoempoelan jg ada 
dikota itoe. 

Sesoedah Secretaris membatja nama 
nama pers dan oetoesan oetoesan jang 
badlir, pertemoesan diboeka oleh sdr, 

Saran (Voorzitter) pada djam 8,15 de 
ngan mengoetjap terima kasih kepa 
da oetoesan oetoesan, pers, kepandoe 

an Persis dan tosan M Natsir, direc- 

teur sekolah Pendis“, jg telah ber 

moerah hati memberi tempat oentosk 
perajaan itoe. 

Kemoedian dipersilahkan sdr. Sja”- 
ranie membatja Al @ser'an. Dengan 

soeara jang merdoe dan fasih sdr. itoe 

membatja sebabagian dari soerah 

Loegman, satoe soerah jang mengar- 

doeng pendidikan dan berbagai2 tjonto 

bagi pemoeda. 
Sesoedah itoe sir. Ihsan (Vica Voor- 

zitter C, B, Pemoeda Persis) madjoe 

kemoeka dengan menasehati, soepaja 

kita giat bekerdja oentoek mengganti- 

kan bapa bapa kita, djika waktoenja 

datang dan sospaja kita mengadakan 

persatosan jang lebih kokoh. 
Sesoedah - Voorzitter menjamboet 

nasehat itoe, sdr. 'Oemar (bendabari) 
mendapat giliran boeat menerangkan 
kesoetjian agama Islam dibandingkan 
dengan agama agama jang lain. 

Djam 9 diadakan pauz: dengan dja 
moean jang sederhana. Sesoedah pauze 
diberi kesempatan kepada oetoesan2 

boeat menjamboet perajaan itoe, 

Pembitjara jang penghabisan, toean 
A. Djalil sebagai oetoesan dari Persis, 
bergirang sekali, jang anakuja menga 

dakan pertemoean jang sematjam itoe, 

Dengan pandjang beliau menasehati 

kita, soepaja kita mementingkan 'iba- 

dah dan 'itigad kita terhadap ALLAH. 
Lebih landjoet belian oesoelkan soe 

paja diadakan moe'amalah (contact 
lichaam) aotara sekalian perkoempoe 
lan pemoeda, baik jang berazas Islara 

maoepoen tidak. : 

Djam 10,30 pertemoean ditoetoep 

dengan selamat,   
ne ENG RA 
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soepaja pelaboehan tidak selaloe 
uggoe oleh segala kotoran2 jang 
gnja dari tjabang2nja kali Do: 

nan, karena djika segala kotoran2 itoe 

Ti masoek di pelaboehan, maka dengan 
| ar Iriaja, pelaboehan laloe terosroeg 

  

oleh kotoran2 dan ia tidak b'sa ting 
| dalam sebagaimana jg soedah di 

erhoeboeng dengan banjak 
jg besar berlaboeh disini. 

  

enga dibikinnja ini dam, fihak | 
bavendienat bisa mempertahankan da 

Ilam vaargeul oeutoek berpoetarnja 
dan manoeuyreeren kapal kapal jang 

berlaboeh di sitoe, 

aa moelai dibikin pada tahoen 

me kan ongkos f 17 000.— Dengan 
ah ini sebagai kapitaal, Dept. 

50 tahoen, djadi setiap tahoennja banja 
eken memakan ongkos kl f 1500 

oet keterangan, dari moelai dij 
oi ja dan sampai s:lesai,sekarang 

Jini, (termasoek ongkos aanleg. menam 
pandjangaja dan membikin ting 

ci, dengan sementara onderhoud) te 
lah memakan ongkoskl f 30.000 akan 

p|tetapi fihak havendienst soedah mera 
sa sauang, daripada haroes mengeloe 
'arkan ongkos autara 10—15 riboe roe 

da piab setiap th oentoek keperloean bag 
Igerwerk. 

      

   
   
   

    

   
   

  

   

                

   

  

   
   
   
   

  

   
   

  

   
   

    

   

    

      

   

  

   

    

  

   

  

   

      

   

  

   

  

   

                    

   
   
   
   

ng perkataan nasional dalam 
TS oleh spr. diterangkan bahwa TS 

nakai hidoep nasio 
nal, tetapi arti nasional di sini tidak 
haroas berani mei 

sempit, seperti 
— Bet 

ngambil tjonto? ini 
Hots tertaw: 

olehep T balaenja dengan 

bisan spr memberi Zi 

Sp pa R3 

pa nan pada ajaa 1,40 
| tengah malam, Ae orang 

toea moerid diminta | Il 

: Tp jang perloe. 
Pelaboeh: n Ti | Stream 

mr LN te 3 06 5 

s|-xport ini tahoen dan 
Iijoega telah ditoenggoe datangaja oleb 

Caporiet — installatie 

“Pala waktse jang bersamaau, maka 
t: teb. diatas telah mempersaksikan 

Ini installatie jang djoega baroe sadja 
selesai diperbaiki menoeroet atoeran 
dari DVG, afi. waterverzu vering. 

Pada waktos mana, kebetoelan ada 
, seorang analist dari Bandoeng jang ge 
Jogadja datang oentoek memeriksa ini 

installatie dengan memberi keterangan 
setjoekoepuja pada toean toean tadi. 

“Dibawah ini perloe kiranja kita te 
rangkan sedikit, tentang sobabnja ini 
J'pambikinan, 

Beberapa rapport dari fibak pelaja 
Iran telah diterima dengan pertanjaan 
apakah air minoem dari ini installatie 

u tidak berbahaja bagi kesehatan, 
Berhoeboeng dengan ini, maka fihak 

havendienst minta bantoeannja DVG 
oentoek memeriksa keadaan water- 

» (reservoir jg soedah ada. Kedoedias 
| Iternjata bahwa reservvir tsb tidak me 
'laoeroet peratosran dari DVG dan 
henkonkan laloe diperbaiki menoeroet 
apa jg telah dioendjock oleh DVG 
oIdan toean tocan dari maatschapyij2 
pelajaran menjatakan seuanguja atas 

«(perbaikan “ini installatie, 

.Goela moelai datang. 

1 et beberapa hari ioi firma Me ill soedah moelai menerima bebaera 
wagon goela dari paberik Kaliba 

(gor. Goela ini jg oentoek persediaan 
tahoen jad. 

II maatsrhappy disini, mitsaluja goela 
dari Mn Remboen, 

joekan per Ea 

KOTA 
Metosaktan Pengalftan boemipoe- 

tera jang mas'h dibiajai oleh 
Pemerinteh 

  

  

Dari djawab wakil Kisberiatah baha- 
gian Onderwijs di Volksraad, dipetik 
Sob Balai Pvestaka sebagai berikoet 

Sekarang hendak saja oeraikan lebih 
2 1 lendjoet,. mengapa Pemerintah mene- 
3 |rangkan, bahwa menoeroet timbangan 

uja pengloeasan jang dioesoelkannja 
itoe sesoenggoebnja telah tjoekoeplah 
senftoek memenoehi bertambahnja ke 

Jperloean akan pengadjaran dalam th. 
: 1939. 

— Oemoemnja dimana sekalipoen tidak 
. Hebih dari 50pCt. dari kanak kanak jg 
|soedah boleh masoek sekolah, jaog se 
Na oehnja dimasoekkan orang toea 

esekolab Tentang hal ini Pemerin 
db Upak ada mempoenjai angkz» jang 

. Tetapi pada penjelidikan di 
chap Bandoeng, jg dianggap se 

bagai Bosatoe daerah jg kanak kanak 
oja banjak mengoendjoengi sekolah, | 

      

st ternjata bahwa beloem lagi 50pCt. dari |    

  

   
   

  

   

  

   

  

      

       

    

pola Kena su jang eaban tahoen 
- haroes mengelosarkan oeang oentoek |" 5 

. baggerwerk antara 10 sampai 15,000|/ 
| roepiah. Menoeroet keadaan, maka 
Gjoemlah itoe adalah memberatkan ) kel 
ceangannja ini pelaboeh 

| keadaanpja masih selal 
| bisa memenoehi sebagaiman a jang | 
maksoed. Maka laloe Fimboel tjita tji 
boeat membikin seboeah sirekdam 
seperti terseboet diatas, jang kira kira 
Kena 600 m.   

kanak kanak jang telah boleh masoek | 
'Isekolah jg sesoenggoebnja masoek se 
Ikolah. Djadi teranglah tidak ada alasan 

dasar perhitoengan jang lebih dari 50 
pCt, 'itoe, 

wa di Vorstenlanden dan di Tanah 
Seberang (jaitoe daerah jang penga 

ng #jarannja masih diselenggarakan oleh 
merintahJ rata rata tidak lebih dari 
pot anak anak jang mengoendjoe 

lagi sekolah, maka bagi daerah itoe 
djoemlah moerid bertambah tiap tiep 
tahoen - setinggi tingginja sepoelooh   

5  Adapoen maksoed pembikinan ini, 
jap jalah 

€ berijaoeh 

dengan taksiran moela2 akan 

Wwembikia levensduuroja ini dan) 

latjap, Salah ab ini, sedikit djoega oentoek mengadakan!" 

Apabila kita anggap sekarang, bah| 

LEE 

Sesoenggoehaja turoetama sekat di 
tanah Seberang kediaman pendoedoek 

djroeban, sehingga tidak 
dapat kita mengbarapkan dalam kelas 
satoe itoe ada 50 orang moerid, tetapi 
factorinipoen tidak diloepakan waktoe 
memboeat rantjang memperloeagkan 
pengadjaran Boemipoetera itoe, 200 
boeah sekolah itse, “aitoe kepoenjaan 
Goebernemen dan jang mendapat sub 
sidie (sebabnja teroetama sekali dida 
erah daerah jang loea3 ditanah Sebe 
rang sekolah jang mendapat subsidie 
itoe menggantikan pekerdjaan sekolah 
Goebernemen dipoelau Djawa) tentoe 
lah Mean Man perhisoe 
ngan bertambahaja kesempatan ma 
soek sekolah dalam tahoen 1939 d ban 
ding dengau keadaan pada penoetoep 
tahoen sekolah 1937—1938. 

Djadi dalam tabo 11939 bagi dae 
Irsh jang soedax diseboet itoe akan 
ada 400 bosah sekolah desa baroe oen 
toek memenoehi keparlosan pengadja 
ran jang bertambah itse. Dilam teori 
sekolah itoe dapat 
orang moerid. Seperti sosdah saja ka 
takan tadi, dalam keadaan biasa diosm 
lah moerid jang akan bertambah ti 
dak akan moengkia lebih dari 12.000 
orang. Djadi djoemlah 400 boeah se 
kolab itoe telah lebih dari tjoekoep 
Kel-bibannja itoe goenavja pertama 
berh seboeung dengan keadaan tempat 
kediaman pendoedoek ditanah Sebe 
rang seperti soedah dikatakan tadi 
dan kedoea ialah osntoek mendirikan 
sexalab didaerah2 jg sekarang beloem 
ada mempsenjai sekolah, jaitos tem 
pat orang wasib haroes digembirakan 
memasoekkan ana kesekolah. 

        

      

     
    

  

Anggota Gabdbna Tegai 

Golongan Indonesia. 

Dalam pemilihan gemeenteraad Te- 
gal dari 9 orang candidaat jang terpi 
lh ialah it, R. Rg. Seeroredjo, R. M. 
Abdoelkadir, RS Soerjaprodjo, R. Soe 
mardjo, M Mohi Tahir dan R Haroen 
Airasjid, toelis pembantoe kita. 

nerima 20000 

KABAR BAIK 

So'al penjamboetan Kampioen 
Malaya 1938. 

Dalam ,Doenia Sport“ jang baroe 
laloe ini kita telah memberikan doro 
ngan, soepaja kampioen tennis Malaya 
1938 tosan Samboedjo mendapat 
samboetan sepantasoja dari pibak kita 
seoomoemnja, doenia sport teristimewa, 
Sekarang kita dapat oemoemka», bah 
wa oesoel kita itoe telah berwsedjoed. 
Baik dari pibak Algemeene Ned. In- 
dische Lawan Tennis Bood, maocepoen 
dari pihak PTID orang sedang hi 
boek mengadakan persediaan boeat| 
keperloean itoe. 

Atas andjoeran toean Mr. Tan, 
wakil ketoea dari NILT B terseboet, 
akan diadakan dabaran bersama di 
restaurant , Populair”, Molenvl:et Oust 
97. Sadang atas oesaha toean Djaja 
mihardja, ketoea PTI D akan di 
adakan pertemoean #pesisl goena me 
pjamboet titel huuier kampioen Ma- 
laja 1938 itoe. Djoega doenia Ikatan 
Sport Indonesia ( ISI) tidak tinggal 

    Ss aeaa 

diam, demikian djoega perhimpoenan 
tennis SS, 

Tentang hari dan tanggalnja akan 
dioemoemkan dibelakang hari, Karena 
sehingga hari iui toean Samboedjo 
beloem kembali. Dia masih di Palem 
bang dau ada harapan akan tiba di 
sini dalam minggoe iai djoega, 

  

  

  

  

Toean HL Melatiweg B:C: 

Bsrhoeboeng dengan banjakoja ka 
raagan, samboengan artikel jg toean 
maksoedkan ditangguebkan. 

Harap sabar dan ma'afkan,   mom fpasa 

Gr LOL 0LL LL LOL LL BR LOL LLLLLLLLLLOL LK LO LLLOLLL S 

Batavia C. 

Pagi Djam bitjara : 
Sore 
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RA DUO - SERWIUCIE 
— A EV HER — 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 
S'ECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES- SUPER- TOES TELLEN. 
PRAPATAN-MENTENG no: 20 (sebelah irambaan, di 

moeka sigaren magazijn ADELAAR) 

FILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 

Dipimpin oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 
N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia, 

Bagi mareka jang tinggal di Petodjo Ip, bisa berhoeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 

Harap semoea langganan makloem agita 

7u — 8u 
5u — bu 
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|.dan prampoean, jaitoe : 

. mewa 

kentjing jang dari 

terbakar. 

Japan jang mendjoeal obat. 

ngan PERTJOEMAH.     
   
   

        

    
    

   

    

   
   
   

      

    

TRIAS 
(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 
“segala penjakit kentjing pada orang lelaki 

Penjakit kentjing 
jaag baroe atau jang soedah bertahoen- 

. tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 
“tih, keatjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 

oentoek  penjakit digelemboengan 
penjakit prampoean 

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 
'perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 
“dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti 

HARGANJA : 
per flesch isi 200 pil... . f 5.50 

» » ” 100 ny TN, 

Pa om Oon Or un VT3 
Ini obat2 bisa dapat beli di toko-toko 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

  

AGENT BESAR: 

|AOBA 
(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

: 
"BAIK BOEAT RAMBOET POE- 

: 
3 

i 
8 

z 

i 

“dari 
pakei air. 

: 

“disemir zonder difjoetji doeloe 

inja bisa djadi hitam seperti wat- 
'na aseli. 

| 
f 

  
K. ITO & Co. 

Molenvliet West No. 203-204, 
BATAVIA Telf, 293 Bt.    

TIH (BEROEBAN), MERAH 

DAN KOENING. 

TEROETAMANJA INI AOBA 

I. Obatnja hanja sematjem | 
poeder, hantjoerken. sadja | 

2. Ramboetnja jang hendak 

3. Pakeinja gampang. ramboet- 

4. Ini AOBA sanget mengoen- 
toengkan dipakeinja, kerna bisa 
dikira-kira menoer set keperlogan 
dan tida bisa hilang kekoeatannja 

Harga per flesch .. EOS 

Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No, 24.         
  

  

    atau doea belas riboe orang, 

  

  

  

   
   


