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eran hebat ditepi Pertempo 
soengai 

Matros Inggeris menghina bendera 
| —. Dijepang 

Matros Inggeris menghina bendera Djepang 

Transocean mewartakan dari Tsingtau, bahwa koagsol djauderal 
Djepang disana memasoekkan protest kepada kongeol djenderal Inggeris ter 
hadap penghinaan seorang matros Toggeris kepada bendera Djepang. 

Menoeroet berita berita Djepang matros itoe mentjaboet bendera Djepang 
dari kapal terpedo-jager Inggeris bernama ,Decop“, jang kemoedian di 
naikkan diatas pintoe Hotel, laloe ditoeroenkan oentoek diindjak dan diloe- 

| dahinja. : 5 

Doea pesawat Djepang tertembak 

Menoeroet berita Reuter dari Hankow, doea boeah pesawat terbang Dje 
pang pagi tadi dalam pertaroengan diatas oedara diatas daerah sebelah hi 
lir Haukow kena tertembak hingga roentoeh kebawah, demikianlah menoe 
roet Perma'loeman dari Kwartier Besar Tentera Angkatan Oedara Tionghoa. 

Lagi doea jang roentoeh 

Disana poen diboenjikan alamat ada bahaja, iw'ai ketika terlihat ada 6 
'boeah pesawat terbang Djepang diatas soengai Yangtze menoedjoe jarah 
Hankow. 

Soedah itoe sepasoekan Pena jon bertolak keatas oentoek 
erdjalanan pesawat-pesawat Djepang itoe. 

NN ah Setan di Pena, sebelah hilir Hankow 2 
bocah pesawat Djepang kena tertembak lagi hingga roentoeh. 

|. Jang satoe menjala mendjadi api diatas, sedang jang satoe 
toeh kedalam soengai Yangtze. 3 Ll aa Hem aa lagi roen- 

Amtenar polisi di Shanghai lerboenoeh 

Serangan hebat dari pihak Djepang 

Dalam pada itoe terlihat ada 36 doe-serdadoe Inggeris 

wat Djepan 

BN Ian Kapan gainat he jaga Ting 

daan parn 

Datangnja matros-matros dan serdza| 

Tidak koerang dari 200 orang mal oeah pelempar bom Djepang, diiring 

"3 ah 27 pesawat pemboeroe ter 

bang diatas Nanchang, iboe kota Ge- 

west Kiangsi, jang nampaknja menoe 
djoe arah Hunan Selatan, 

Tengah hari djam 12 tentara oedara 
— itoe sampai diatas Hengyang didjalan 

tros Inggeris dari kapal , Mantis“, ke 
psl ,Gnatern“ dan kapal , Falcon”, 
demikian djoega pasoekan2 terdiri dari 
M0 matros lain jang datang terlebih da 
hoeloe, besoek pagi akan berbaris me 
laloei bekas concessie Inggeris disana 
jaitoe daerah jang sekarang dikenal 

kereta api Canton — Hankow, jaitoe 
ketika di Hankow diterima berita sing 
kat jg mengatakan, bahwa kota Hen- 

yang ini menderita serangan sangat 
bebat dari 18 bocah pelempar bom 

Djepang. 

Kabar djelas beloem ada. 

t 

Pertempoeran ditepi soengai 

— Didalam pertjobaan oentoek meng- 
hentikan gi Tionghoa kekota, ma 

| ka orang2 Djepang melakoekan sera- 
| ngan dengan tembakan2 meriam be 

bat kepada tempat2 kedoedoekan Tiong 
hoa, 

Pasoekan Djepang jang menjerang 
itoe ialah dari Huangmei, sedang kota 
itoe bahagian selatan terendam air 
bandjir, setengah orang dalamnja. 

Di Hsiangshan Djepang terpoekoel 
moendoer 

Orang orang Djepang di Hsiangstan, 
ditepi selatan Soengai Yangtze, sebe 
lah hilir Matang melakoekan penjera 
ngan kepada tempat tempat kedoeuoe 

|. kan Tionghoa, tetapi serangan itoe 
| dapat tertolak dan terpoekoel, demikian 

menoercet oedjar Ma'loemat Militer 
Tionghoa, 

Djangka maksoed Djepang 
dimedan Kiukiang 

Berita berita Tionghoa dari medan 
perang Kiukiang menjatakan penda 
patan orang, behwa orang orang Dje 
pang, karena tahoe bahwa gerakuja 
ditepi selatan bisa dihentikan di Jui- 

| chang dan Shaho, moengkin akan men 
tjopa mendaratkan pasoekan ditepi ba- 
rat daripada Dansu Poyang, dekat Sing 
tze sambil mentjoba melipoeti tempat2 
pertahanan Tionghoa didjalanan kere 

bernama , Special Administra 

menerangkan bahwa gerak itos dimak 
soed, soepaja matros matros itoe me 

Ingenal 
ilmoe boemi, 
mereka itoe. 

pakaian jang sengadja diboeat oentoek 
tempat2 panas, dan tidak akan memba 
ws bajonet. 

tive Dis 
rict pumber 3“ (Sad-3). : 

, Orang orang dari kalangan Marine 

letaknja district menoeroet 
dan oentoek mendidik 

Mereka itoe-akan berbaris memakai 

Polisi Tionghoa di Shanghai di 
boenoeh. 

Menoeroet Transotean dari Shang 
hai, seorang dari amtenar amtenar 
Tionghoa jang  mendjabat pangkat 
uoggi pada polisi Gemeente Shanghai 
bernama ,Lob Liang-Kwei"“ didalam 
auto ketika . berdjalan keliling kota 
80re tadi ditembak hingga mati 

Soepirnja poen mendapat  loeka 
parah. 

Tiga orang pembeenoehnja semoea 
bisa melarikan diri. 

Didoega bahwa serangan ini ada 
mengandoeng sebab sebab politik: 

sangat 
$ roentoeh 
  

  

Kapal keroek , Karinata", 

Menoeroet Anet1 — AJP dari Ter 
-Chelling, kapal ,Karimta“ soedah 
bersedia oentoek diserat kebekas-bekas 
kapal Lutine, soepaja bisa moelai me 
ngeroek lagi. 

— c 0... 

Boeroeh lapangan terbarg mogok. 

Sambil meroesak2 

Dari Semarang diberitalan oleh Ane 
ta, bahwa seratoes orang loeroeh dari 
lapangan terbang Kaliboteng jang 
sedang dibikin, telah meikoekan pe 
mogokan. : 
Kaoem mogok itoepoei meroesak 

roesak kepada  kerandjarg2nja koeli 
koeli jang masih tetap mae bekerdja. 

Olen karena segala alatalat disana 
moedah roesak, maka pasak bestuur 
dan polisi diminta tjamoer tangan 
oentoek mendjaga laparzan terbang 
toe, . ka 

f — Ij —mu : 

i: ( Panen jang tidak 1asil 

Bantoea: f 

. an opi- 

jang tidak berbasil didae- 
rah Madoen Oetara, oleb Pemerintah 
telah diadiakan oeang sebesar f 17.000 
goena mmberi sokongan, 

| — 90 — 
lagin kaja ' 

Majit baji ditanam 
dalam kamar, 

Kemin tg. 17/3-38, politie Tasik- 
madoe »lo telah menangkap seorang 
janak weda bernama 8, sebab politie 
soedakahoe bahwa ia menanam majat 
baji dam kamarnja. 

Padisatoe malam ketika 8 berdjalan 
djalannaka ditepi djalan ia menemoe 
majatsarena ia (S) pernah mendengar 
bahwsiapa bisa menanam majat baji 
dalantamarnja maka orang itoe akan 
kaja, Dengan kepertjaja'an demikian 
majaftsb dibawa poelang dan S me 
lakoan seperti tsb diatas, (Aneta) 

nj — ( 

lenenoe barang2 koeno. 

'Dikitarnja Goendi, sebelah Ootara 
Solc demikian berita jang disampai 
kankepada Aneta dari Bandoeng, 
oledr. GHR. Koeningwald telah di 
dap barang barang koeno,antaranja 
betapa gelang jang bentoeknja dji 
kaibandingkan dengan bentoek jang 
tel didapat ada berlainan. Satoe 
berek jang lain, "3 

slang itoe diboeat dari-isi karang 
triona. Jang kebanjakan gelang itoe 
lidi dan ada lagi jang bertjorak. Oe 
mrnja gelang gelang ditaksir soedah 
20 atau 3000 tahoen, 
elainnja didapat djoega beberapa 

beng jang -diboeat dari isi karang. 
berhoeboesug dengan gelang tsb ma 
idikabarkan bahwa barang seroepa 
» masih diboeat dibeberapa poelau 
ti Samodra Selatan. 

ta “2 Ni 
AS, afd. Kesoesastran Ketimoeran 

| Di Djokjakarta.   Kapal Nederland hilang ? 

Sepandjang berita Reuter dari Hong 
kong, kemarin kapal seret , Reiner" 

grig, A 

bertolak dari Hongkong ke Boccat   |ta api Kiukiang-Nanchang. 

| Menoeroet Kon. Besluit 10 Nov, ”37 
Nedj Stbl No 372), maka civiel ef 
'ct dari soerat piagam dari AMS. afd 

jang beratnja 40 ton, kepoenjaanl (bagian Kesoesastran Ketimoeran) 
Havenwerken Nederland, dengan nang mengatakan bahwa mereka jang 
choda De Schipper soedah 24 djamempoenjai soerat piagam Ldiploma) 
wat waktoenja datang dari Buccatisb bisa diterima oentoek toeroet oedji 

n ilmoe boemi sociaal maka sekarang 
telah diperloeaskan bagi mereka oen- 

Kapal itoe beberapa hari jang lalttoek menambah peladjaran, 
Bampai sekarang mereka diberi ke 

gris dengan menjeret beberapa li&htergempatan oentoek toeroet oedjian da 
"lam faculteit boeat letteren dan wijsbe 

mendahsjatkan 
  

gserte jang berhoeboengan dengan 
mewpeladjari kesoesastran Aria (Iudo 
Aria dan kesoesastrs» dan bahasa 
Iadonesia, sedavg bolahuja toeroet 
oedjian dalam faculteit ini jang mem 
poenjai toedjoean lain bisa djadi djika 

lam kesoesastra'an Griek dan Latin. 
. Monoeroet Kon. Besluit 23 Maart 
Jang laloe (Ned, Stbl No 387) telah di 

AMS. — AI dengan tidak oesah me- 
nambah oedjian bisa toeroet dalam 
menempoeh oedjian bagian kesoesas- 
tran Tionghoa dan Djepang, 

—.i .. 

Prof. Weidenreich. 

Akan datang dinegeri 
ini, 

Dari Bandoeng Aneta mendapat 
kabar bahwa dalam permoelaan boelan 
September depan ini prof dr R, Wei- 
denreich seorang professor dalam ilmoe 
anatomie di R ckefeller Stichting di 
Peking, akan tiba di Djawa. 

Prof Weidenreich mendjadi terkenal 
oleh karena pendapatan tentang penje 
lidikannja fossiel manoegia teroetama 
dari Peking. Tentang hal ini dengan 
peroemoeman beliau telah menjiarkan 
hasil kerdjanja, 

Baroe2 ini beliau pergi ke Amerika 
dimana beliau mengadakan pidato2. 
Selandjoetnja ia djvega mengoendjoe 
ngi Europa dan mempeladjari matjam 
tocling kepala dari manoesia. Djoega 
toeroet ambil bagian dalam congres 
Taternationaal goena Praehistorie di 
kota Kopenhagen, 
" Koendjoenganuja diposlau Djawa ini | 
ialah akan memperdalamkan studienja. 
Berhoeboeng dengan niatnja beliau 
telah mengadakan — peroendingan 
dengan prof. dr. WA. Mysberg 
tentang manoesia Solo (kepala 
dari Ngandong) djoega mengadakan 
permoesjawaratar dengan dr. GHR 
von Kueigswald tentang pendapatan 
baroe dari pithecantropus. Sebab pithe 
cantropus dari Djawa ada perhoeboe 
ngan dengan manoesia Peking. 

Setelah mengoendjoengi poelau Dja 
wa ia akan memperhbentikan perdjala 
nannja dan kembali lagi ke Peking. 

—— ? — 

Pembitjaraan soal perdjandjian Djer- 
man— Nederland 

Soalalat membajar 
Dari Den Haag dikabarkan oleh 

Aneta—ANP, bahwa tg. 18 Augustus 
telah diadakan pembitjaraan di Den 
Haag oleh wakil wakil Djerman dar 
Nederland tentang ,Perdjandjian 
alat membajar" baroe jang akan 
diboeka kembali, jang pada waktoe 
belakangan ini dihapoeskan. 

—0— 

Soal Oss—affaire 

Adaappeljangdiadjoekan 
Aneta—ANP mengabarkan dari Ut- 

recht, bahwa marsos62 telah meneken 
appel pada Centraal Beroepsraad ber 
hoeboeng dengan pvetoesan poetoesan 
ambtenarengerecht di Den Haag jang 
mengenzi soal Oss—affaire. 

» Tanggal "pemeriksaannja akan dite 
tapkan nanti, sesoedah contra memorie 
diadjoekan kepada menteri Djoestisi. 

en sam ag 

Kapal ,Tjikembang” akan ke 
Indonesia 

Aneta—ANP dari Rotterdam menga 
barkan, bahwa maskapai pelajaran 
»Rott, Lloyd“ akan moelai dengan 
memakai kapalnja ,,Tjikembang" jang 
akan berlajar ke Indonesia. Pelajaran 
ini berhoeboeng dengan banjaknja per 
mintaan dari Indonesia jang kiranja 
akan banjak barang barang jg akan 
diangkoet, 

— GG — 8 ta 0 
Minjak Mexico 

Aneta—--ANP mengabarkan dari Rot- 
terdam, bahwa maskapai minjak , Me- 
xican Eagle Coy" telah membesiah lagi 
minjak jang dimoeat dalam kapal 
tanklichter, 

mereka telah menempoeh oedjian da | 

tentoekan babwa abiturienten dari!! 

Penting 
—Ringkas 

Inspektoer Jahoedi hilang 

BEN ran 

Menoeroet berita Rsuter dari 
Jeruzalem, pesawat? terbang ber 
Sama sama ratoesan serdadoe de 
mikian poela andjing andjing po 
lisi dengan giatikoet melakoekan | 
penjoesoetan militer jang dilakoe 
kan disekitar Athlit, karena ke- 
marin disitoe ada seorang inspok 
toer Jahoedi dan 5 keloearga di 
tangkap orang. 

Penjoesoetan itoepoen dilakoe | 
kan di Nablus, karena baroeba | 

..roe ini disitoe terdjadi perampo 
kan mentjoeri senapan- senapan 
dan: mesioe dan membongkar 
Bank Inggeris. 

& 

Banjak penangkapan 

Banjak sekali dilakoekan pe- 
nangkapan2 ketika dilakoekan 
“obral tangkapan", 
Tindakan memboerjikau Ion- 

tjeng malam (alamat) jang ber 
lakoe 24 djam dan ditetapkan 
berhenti besok djam -4,30 sore, 
telah d'perma'loemkan haroes 
berlakoe di Nablus'setelah kema 
2 malam sangat lama diboenji 
a0. 

Serangan-serangan masih ber 
lakoe teroes 

Sementara itoe penjerangan2 
masih berlakoe teroes, Ketika 
pagi tadiada dilemparkan seboeah 
bom kepada autobus Jahoedi, ada 
6 orang jang mendapat loeka. 
Antara mereka ini jang tiga ber fx 

oleh loeka sangat parah, demikian | 
menoeroet berita dari Haifa. 

Selaindaripada itoe didapatkan 
djoega dosa boeah perioek api 
darat didjalan raja antara Jericho 
dan Jeruzalem. 

Gezant Nederland di Berlija 
beroleh ketjelakaan. 

|. Aneta mewartakan: dari. Den 
Haag, bahwa toean Van Rappard, 
gezaat Nederland di Berlija men 
dapat ketjelakaan auto dekat Bu 
eckberg disebabkan slip, sebing 
ga ia mendapat loeka parah, dan 
mendapat petjah djoega pada 
bahagian kepala, serta keroesa 
kan dalam. 

Dengan keadaan ta' sadarkan 
diriia diangkoet kereernah sakit 
di Bueckenburg. 2 j 

Berita belakangan menjatakan, 
bahwa keadaan toean Van Rap 
pard tidak beroebah, tetap berat, 
tetapi masih ada harapan akan 
tertolong djiwanja, 

Kapten Inggeris ditangkap di 
cenen 

Reuter mewartakan dari Wee 
nen, bahwa kapten Thomas Ken ' 
drick, amtenar Paepoort dan Con 
trole Inggeris di Weenen, atas 
perintah Gestapo telah ditangkap, 
ketika ia ini dari Oostenijk me 
langkah melaloei Keradjaau Djer 
man Lama oentoek teroes kene- 
geri Inggeris, karena hendak poe 
lang perlop. Sifat kesalahan jang 
ditoedoehkan atasnja tidaklah di 
ketahoei. 

Menoeroet berita jang terachir, 
endersen, ambassadeur Inggeris 

telah memadjoekan protest kepa 
da Pemerintah Djerman atas tang 
kapan kepada dirinja Kendrick 
itoe, dan minta poela keterangan 
akan sebab sebabnja.     
  

Program perajaan 40-tahoen pe " 
merentahan 

Aneta-ANP. mengabarkan dari Den 
Haag, bahwa program perajaan di 
Den Haag soedah selesai: Nanti akan 
diadakan njanjian anak2 dan pemerik 
saan angkatan laoet, arak-arakan pe- 
tasan-petasan dil,      



   

  

     
       

          
      

          
      

          

     
           

       
     

         
     

    

     
       

       
     
     
     
    

     
     
      
       
    

    

          

   
    

   
   

      

        

   
   

   

    
   

    

   
   
   
    

   

  

   

  

   

  

   

     

          

   
    

    
      

    

   

      

   
     
   
   

     

  

   
    
   

   

    

    
   
   
   
   
   
   

    

   

   

   

  

   

  

    
   

  

    

     
   
   
   

      

   
    
    

— Program - Gemeente 
anangan Mana NAN INA NAN UNA NO ANA ANN Uu Nas aNUaNuanauENuaNuNNNaNaNDaNN an 

— Apakah kewadjiban We 
! Indonesia? 

Elstal Indonesia! . Captain dari 

  

'Djvemlah lid Indonesia dalam stade | 
| gemeenterasd Betawi 11! 

“ Djadi .. ?... meroepakan seboeah 
, 2... elftal, kesebelasan. '”—— : 

—. Oleh karena itoe, wethouder Indone 
(sia adalah captain, lsider dari elftal 
Indonesia itoe. | 25 

Sebeloem kita meloekiskan kewadji 
|. ban wethouder sebagaimana mestinja, 
. perloe kita koepas lebih dahoelos kea 

daan pada masa sexarang! 
Tempo hari pernah kita toelis: 
Kalau mendjadi lid College van Ge) 

committeerden (RR) lantas merasa 

mendjadi boepati. S : 
Kalau mendjadi wethouder (Stads 

'gemeenteraad) lantas merasa mendja 
di burgemeester. Kn 

Kalau mendjadi gedeputeerde (Pro 

vinciale Raad) lantas merasa mendjadi 
. gouverneur, 

—— Dengan lain loekisan.' 
- Si Kometir mendjadi perkakas boe- 

| pati, si Wethouder mendjadi perkakas 

|. burgemeester, si Gedeputeerde men- 

| djadi perkakas gouverneur! 3 
Inilah penjakit jang haroes kita 

basmi ! i 
Kembali pada soal wethouder, maka 

wethouder itoe captain dari elftal Indo 
nesia, djadi haroes selaloe berdiri dipi 

hak kesebelasan Indonesia, tidak per- 
doeli mendapat moeka masam dari 
toean burgemeaster atau wethouder 
wethouder lainnja. Kita akoei, wet- 

houder meroepakan diri sebagai pe 
ngoeroes harian, djadi kewadjibannja: 
membela dan mempertabankan beleid 
gemeente terhadap raad | Akan tetapi 

soenggoehpoen demikian, orang dja- 
ngan loepa, bahwa wethouder itoe ada 

— lah vertrouwensman (orang jang di- 
| pertjajai) dari raad oemoemnja dan 

Fraksi Fraksi teristimewa. 
Djadi wethouder Indonesia adalah 

. vertrouwensman dari leden Indonesia, 
dan leden tsb. ialah vertrouwensman 
dari kiezers Indonesia. Dari itoe: ke- 

wadjiban wethouder pada hakekatnja 
| sama dengan kewadjiban lid biasa, 

jaitoe ikoet bermain bola, soepaja ke- 
sebelasan kita dapat memasoekkan doel 
punt, goal. Si wethouder tidak boleb | 
passief, sebaliknja dia haroes actief 
dalam bermain sendiri dan sambil 
bermain sendiri dia haroes sanggoep 

- mengkobar2kan semangat pemain2 
lainnja menoedjoe benteng lawan, te- 
genparlij, Persis seperti kewadjiban 
captain dalam kesebelasan, boekan ? 

Kita kenali seorang lid stadsgemeen- 
teraad disalah seboeab kota dipoelau 
jawa. Waktoe dia lid biasa, actief 

dan beraninja boekan main. 

.# Serenta dia dipilih mendjadi wet- 
houder teroes melempem dan ..,.. 
selaloe berselisihan faham dan pendi- 
rian dengan golongannja sendiri, ka- 
rena... dia tidak berani mendapat 
mceka masam dari burgemeester. 

Fraksinja voor misalnja, wethouder 
tegen, karena . . ', burgemeester dan 

wethouder wethouder lainnja tegen. 

sar besarnja, dari itoe haroes dibasmi. 

Wethouderschap boekan pangkat atas 

keroenia burgemeester akan tetapi| 
Ki 

pi dalam raad itoe, Dari itoe da 
lam soeka dan doeka, dalam soesah 

dan senang wethouder itoe haroes 

se 
golongan, jang memadjoekan dia se 

| megang pimpinan perdjoeangan, baik 

jang apal peratoeran peratoeran ge- 

thouder 

KM Dea ON 

Ini soeatoe kepintjangan jang sebe- 

ptaan kepertjajaan raad dan bagian 

ia-sekata, sehidoepsemati dengan 

bagai wethouder, sebagai captain, 

Teranglah kiranja, bahwa wethouder 

Indonesia itoe automatis, dengan sen 
dirinja haroes seorang jing tjakap me 

didalam maoepoen diloeur stadsge 

meenteraad, Djadi boekan seorang. 

meente dan tjakap membela peratoe 

ran peratoeran terseboet dalam raad 

atau diloearnja. Goena memoedahkan 

pekerdjaannja selakoe pemimpin oe- 

moem dalam perdjosangan doenia ge- 
meente itoe, maka padanja haroes di 

bantoekan seboeah organisasi seperti 
kita loekiskan kemaren itoe. 

Dan oleh karena organisasi tsb ada 
lah eigen belang, kepentingan wethou 

der sendiri (jaitoe kalau dia betoel be 
toel ichlas ber amal pada oemoem), ma 

ka adalah kewadjiban wethouder osn 

toek ikoet membelandjai organisasi 

lan f 100 —, jaitoe sebagian dari toe 
lagenja sebesar f 230.— itoe, ditam 
bah dengan trantsport f 45.— seboelan 
nja, 

Kelihatanoja soembangan f 100,— da 
ri wethouder itoe gandjil, tidak logis, 

tidak masoek akal, akan tetapi djika 
dikoepas sedalam dalamnja, teranglab 

kiranja, bahwa tindakan demikian itoe 
memang seharoesnja dan .., termasoek 

kepentingan wethouder sendiri. Kare 
na dengan fjara demikian dia akan 
dapat mendjalankan kewadjibannja se 
bagaimana mestinja. 

Djangan seperti jang soedah soedah 

jaitoe: 
Wethouder menerima tamoe sendiri 

(ada jang tidak maoe menerima tamoe), 

menoelis soerat sendiri, menoetoep 
soerat itoe sendiri djoega, memasoek 

kata semoea pekerdjaan diborong sen 
diri dan toelagenja poen diborong 
olehnja djoega. Tjara bekerdja demi- 
kian itoe moestahil bisa beres, moes 
tahil dapat memoeaskao sidang ramai 
jang boetoeh pada perlindoengan dan 
pertolongan wakil wakilnja dalam 
stadsgemeenteraad (teristimewa dari 
pihak wethouder). Oleh karena itoe 
perloe diadakan secretariaat jang tetap, 
permanent seperti kita loekiskan ke 
marin itoe, 

M.T, 

  

  

  

Ditoebroek hingga mati jg menoe” 
brcek entah siapa - 

Politie sectie Pendjaringan kini da 
pat pekerdjaan jg agak berat oentoek 
membongkar rahasia toebroekan jang 
mengorbankan satoe djiwa tapi be 
loem diketahoei kendaraan apa jang 
menoebroek, : 

Demikianlah kedjadian malam ke 
maren, didjalan raja antara kantoor 
Factory dengan Javasche Bank di Ba 
tavia Stad, terdapat mait terletak di 
tengah djalan dengan mendapat ioeka 
loeka dibagian kepala dan moeka, 

TS 

'Loeka loeka ini dapat memboektikan 
“korban itoe telah mendjadi korbannja 
seboeah kendaraan bermotor jg telah 
'menoebroek, Moestahil jg mengendarai 
itoe kendaraan tidak! mengetahoei ini 
ketjelakaan djika tidak dengan sengaj 
dja menoebroek atau tidak dengan 
sengadja menjemboenjikan itoe ketjela 
kaan, Dalam penjelidikan politie kor 
ban ini telah beroesia 50 th dalam 
kantongnja terdapat soerat2 jg mema 
kai adresnja ini korban jaitoe toean 
J. Bakkay, 
Soenggoeh kedjam pengandar ken 

daraan itoe, jang soedah sepatoetnja 
diberi hoekoeman jang pantas. (Rep), 

Sekolah Hakim Tnggi 

Telah loeloes dari oedjian kandidat 
bahagian II, tosan M. Loekxman Hakim. 

» Boekan di Regina Theater “ 

»Tetapi di Globe 
: Bioscope", 

- Seperti telah terdahoeloe beritanja, 
pada hari Minggoe, akan dimainkan 
film The Motoring“ atas oesaha 
IMO. Dari pihak IMO kita me 
nerima kabar lagi, bahwa oleh 
satoe dan lain hal, pertoendjoekan 
itoe tidak djadi di ,, Regina Theater" 
tetapi di Globe Bioscope “. 

Kiranja mendjadi ma'loemlah ada 
nja. 

— ig 

. Journalist contra Philips 

Seperti diketahoei, beberapa waktoe 
il. toean2 J W dan AW. journalist di 
Bandoeng didakwa oleh maskapai Phi 
lips, berhoeboeng dengan soeatoe toe 
lisan didalam soerat kabarnja, 

Poem diketahoei poela, bahwa dida 
lam kort geding hakim mendjatoeh 
kan hoekoeman, bahwa toean2 J V. 
dan A W. masing masing haroes mem 
bajar f.1000 boeat tiap tiap artikel jg 
akan meroepai dengan artikel jang 
menjebabkan pemeriksaan pengadilan 
ini. 

Disitoe tsean A W, tidak terima, 
dan meminta banding kehadapan Mah 
kamah Tinggi disini. 

Sepandjang berita jang terdengar 
oleh JB, proces ini, jaitoe toean AW 
selakoe gedaagde-appelant contra N,V. 
Philips selakoe eischeressa -geappeleer- 
de, akan diperiksa pada hari Kemis 
25 Augustus didepan Iste Kamer dari 
pada Mabkamah Tinggi itoe. 

— 0 — 

Berita PTT. 

Sedjak tanggal 13 Augt, 1938 jang 
baroe laloe scheepsradiostation “Van 

5 

adjoekan, 
gegevens tentang oepah kerdja jang 
diberikan oleh onderneming2 (nomina 
le loonen). Motie itoe diterima de 
ngan 27 lawan 19 soeara: 

tadi beroepa soembangan tiap tiap boe|p 

kan soerat tadi di bus sendiri, pendek) 

Mosi Thamrin diterima. 

Dal minta gegevens 
in g oepahkerdja. 
“VR mosi Thamrin telah di 

Masi itoe ialah meminta 

     
Dala 

Ma PAN 
Fraksi nasional tak maoe toeroet 

stem ! 

goal anggaran belan 
dja peperangan, 

Ketika diadakan stemming oentoek 
anggaran belandja peperangan maka 
Fraksi Nasional menerangkan 
dak bisa menoeroet menje 

si 

tem“, Hal ini berhoeboeng dengan 
sikap pemerintah terhadap banjak soal 
penting jang mengenai anggaran be 
landja ini, jaitoe sikap jang me 
nolak. Misalnja tentang milisi dan 
penlidikan opsir di Indonesia ini. 
Dingan keadaan demikian angga 

ran belandja perang soedah diterima 
djoega. (Aneta). 

— 9. 

Meninggal mendadak 

Pida hari Kemis siang tanggal 18 
Augustus '38 dikota Betawi (lama) 
telah terdjadi satoe hal jang amat 
menjedihkan, 

Sorang nama Makay beroemoer 
kl. $0 tahoen bertinggal di Karang- 
anja minta pada toekang djaga gedong 
Javsche Bank bolehkah ia toeroet 
doewek dibangkoenja toekang djaga 
tersiboet. 

Sedelah toean M, tadi doedoek maka 
sekajong konjong ia djatoeh terlantar. 
Banak orang jang datang dan ternjata 
bahra toean M, tidak bernafas lagi. 
oe'anja karena hartverlammin g. 
Mjatnja sekarang dibawa ke CBZ 

sg)... 

Pentjoerian terhadap Firma 
Kian Gwan 

' 

Tlah dilakoekan pembeslahan se- 
djoealah besar sikat gigi jg berharga 
f 150 lebih pada firma HS di Pasar 
Baro. 

Mnoeroet penjelidikan barang itoe 
diterma dari salah satoe firma poela 
di lantjoran, dan oleh firma jg bela 
kangn ini diterima dari seorang Tiong 
hoa ama Lim Bok Soey, seorang 80: 
pir ari Firma Kian Gwan, siapa telab 
terim oentoek barang itoe boeat harga 
f 160 

Tenjata bahwa sikat gigi itoe asal 
tjoerin, oentoek keroegiannja Firma 
Kian Gwan, 
Herba atas Te EA si : 

Djema'ah Tadji 

Besoek pagi (Sabto) akan bertolak 
kapal Hadji jg pertasa boeat tahoen 
ini, jaitoe kapal , Koi Baroe“ kepoe- 
pjaan RotterdamschtLloyd dari Tg. 
Priok dengan membga tidak koerang 
dari 600 orang djemah. 

Kapal terseboet aka singgah poela 
di Oosthaven dan hlawan oentoek 
mengambil 140 oranjdjema'ah lagi, 
sehingga djoemlah pedempang tjalon 
badji jang dibawa ole., Kota Baroe" 
itoe ada 150 orang. 

Menoeroet gelagat, hoen ini bakal 
lebih banjak orang jar hendak men 
djalankan roekoen badjtoe, teroetama 
sekali dari daerah Priigan dan doe- 
soen doesoen disekitar 3andjarmasin, 

Na fate 
Kapal ,Johan d Witt« 

Boleh djadi kelak pla tg 4 atau 
tg 5 September jad. kall ,Johaa de 
Witt“ akan tiba di Betyi. 

Kini soedah ditetapki dengan de 
finitief, bahwa kapal tseboet itoe 

(Itidak akan melakoekan perdjalanan 
menjoesoer pesisir, sedargan berto- 
lakoja kapal ini dari Tg'erioek oev 
toek kembali ke Eropaltidak djadi 
pada tg 14 September jadetapi pada 
bari Saptoe tg 10 Septemr jad, pada 
djam 12 siang. | 

Menoeroet program irdjalanan 
kapal ,Johan de Witt“ )g hanja 
boeat sementara waktoe dja itoe, 
maka pada tg 2 Octobexapal ini 
akan tiba di Geuua dan ja tg 10 
October akan tiba poela di nsterdam 

1 retak 

Aigemeene Centrale Bar N, V, 

Kepada kita diwartakt bahwa 
moelai tanggal 15 Augusti938 jbl, 
Kantor Batavia-C daripada gemeene 
Centrale Bank N.V. berkeedoekan 

Kn perceel Noordwij8, locaal 
INo. 5. 

Seriboe roepah dibawa jjap 

Seorang Djepang bernama Satoh. 
di Senen kemarin menjoeroekorang 
boedjangnja membawa oean' 1005 
oentoek disimpan kedalam Bc. 

Dibelakang, karena tidak kgali di 
tanja tanja kiav kemari, dan rnjata 
bahwa oeang itoe tidak distogn di 
Bank melainkan ikoet lenjap ngan 
orang sueroehan itoe,     : —a— 

Linschoten“ telah dibapoeskan, 
t ig 

Rentjana programma pesta 
keradjaan 

Goena Betawi 

Rentjana programma boeat pesta ke 

beroepa seperti berikoet : 
Saptoe, 27 Augt: djam 6.30 

sore pemboekaan Koningin Wilbel- 
mina Jubileum tentoonstelting dige 
dong Kunstkring dengan dikoendjoe 
ngi oleh Z. E. Gouverneur Generaal. 
Tentoonstelling ini lamanja kira kira 
satoe boelan. 

sembahjang do'a dibeberapa geredja 
dan di roemah sembabjang. Djam 9 30 
sore gala premiere revue Cor Ruys di 
Keboen Binatang, 
Selasa,6 Sept: Disebabkan vloot 

revue tidak bisa teroes maka boeat 
pagi itoe masih dioesahakan rentjana, 
Dapat djoega pagi itoe diadakan re 
veille kelilingnja muziek melaloei be 
berapa bagian dari kota, 

Pertoendjoekan pertjoema goena 
anak anak piatoe telah disediakan da 
lam rentjana. 
“Dj. 6.15 sore: pemboekaan tentoonstel 
ng dari comite pesta di Wilhelmina 
park. 

Dj. 7.— k17 30 sore: bernjanji bersa 
ma sama lagoe kebangsaan dihalaman 
NIROM. 

Dj. 9 malam. Revue Cor Ruys di 
Keboen Binatang. 

Dj. 7.—7.10 malam: muziek di Wil 
belminapark. Kira kira djam sepoe 
loeh malam muziek itoe pergi kela 
pangan balap B. B. W.S, 

Dj. 10 malam: meonjalakan petasan 
dilapangan tsb, di Priok dan di Mr. 
Cornelis, 
Rebo, 7 Sept: Pagipagi diada 

kan pesta anakanak sekolah, dianta 
rapja: 

le, Njanji menghormati dari moerid 
rdi beberapa tempat dikota. 

2e Pesta olah raga 'goena anak anak 
sekolah dibeberapa tempat dikota. 

Djam 3 siang: muelai pesta goena 
ra'jat (di Mr Cornelis, Tg Priok, stati 
on Betawi dan Paal Merah). 

Djan 439 sore: Concours dari se 
peda sepeda dihiasi goena moerid-moe 
id dan akan bersrak arakan keli 
ling kota. 

Djam 9 malam: Carnaval di Pan 
tjoran (Glodok). 

Djam 7 — 10 malam: ' muziek di 
Wilhelminapark, 

Djam 8 malam: pesta dari Cbris- 
telijke Vereeniging bertempat di ge 
dong Maximtheater. 

Djam 8 malam: Galabal di Har- 
monie, 

Kemis, 88Sept: 
Djam 8 pagi: perlomba'an ringsteken 

dengan auto jang dihiasi berke 
liling Waterlooplein, 

Djam 10 pagi: melepaskan boeroeng 
| dara goena post. 

Djam 7—12 siang: melepaskan tem 
bakan gembira: di Generaal 
Staalplein Waterlooplein, 
tion Betawi dan Tg. Priok. 

Djam 6,30—7,30 sore : permainan o- 
bor oleh pandoe-paudoe dapat 
djoega dilapangan balap. 

Djam 7—12 malam: muziek di Wil- 
helminapark. 

sta 

Selandjoetnja semoengkin dapat tap 
toe dengan arak-arakan obor : 
tempat penghabisan dekat tem 
pat melepaskan api gembira'an 
di Waterlooplein dan-atau Ge 
neraal Staalplein. 

Djam 9 malam: revue Cor Ruys di 
Keboen Binatang, (ANETA) 

— 0— 

“ Koerban trem listrik 

Seorang Indonesia jang naik sepeda 
di Molenvliet kemarin malam terlang 
gar tram listrik, jaitoe didepan gang 
Kanjtjil, 

Kesalahan letakuja ada pada penoeng 
gang sepeda itoe. Dalam keadaan pang 
san ia diangkoet ke CBZ, dan tiada 
sioeman lagi laloe meninggal doenia, 

Korban vrye omgang 

Sore kemarin ditepi soengai Goe- 
noeng Sahari telah djadi ramai de 
ngan orang banjak disebabkan di itoe 
soengai terlihat anak baji jang soedah 
mendjadi mait sedang terapoeng2, 

Demikian polisi sigera diberi tahoe 
kan jang lantas angkat mait baji itoe, 
Dari bermoela orang telah mengira 
mait itoe tentoe diikat sebab air soe 
ngai itoe mengalir, tapi mait itoe tidak 
bergerak. 

Pengiraan ini njata benar, itoe 
wait baji oleh jang berboeat kedjam 
itoe sengadja diikat dengan tali me 
makai bandoelan batoe, jang roepanja 
soepaja mait itoe terbenam, Roepanja 
mait ini sedikitnja soedah doea malam 
terbenam disitoe, disebabkan bengkak 
laloe timboel. Soenggoeh kasian baji 
jang tidak berdosa itoe, moedah moe 
dahan menoesia jang lakoekan keke 

radjaan depan ini bagi kota Betawi, 

Senin, 5 Sept: Sorenja diadakan | pp 

        
      
  

    

MOLENVLIET. O, 89 BAT.C, 
WAT ENYA Nia 

  

  

  

Programma pertandingan com- 
petitie VIJ, 

»Antara“ diminta mengabarkan : 
'Djoem'at 19 Aug. '38 Andalas 3 — 

Ster 3 Lapangan VIJ. 
Saptoe 20 Aug. '38 Bonds-training 

idem 
Saptoe 20 '38 Sikap 2 — Setiaki 3 

S Lapangan Sikap, 
Minggoe 21 Aug. '38 Andalas 1 — 

Setiaki 1 Lapangan VIJ.. . 
Senen 22 Aug. '38 S'er 2 — Setia 2 

Lapangan VIJ, 
sy —0— 

Anak kapal hilang 

Menoeroet Sek, harian Malaya, kapal 
MPM ,Maetsuijker“ baroe baroe ini ber 
laboeh di Singapoera dengan mengibar - 
kan bendera polisi. | 

Motorboot pslisi laoet segera meng 
hampiri, dan opsir opsir kapal itoe 
memberi rapport, bahwa seorang anak ' 

ha 

   

  

kapalnja, bangsa Tionghoa, hilang, 
Ketika kapal tsb, paia hari Senin 

bertolak dari Saigon, anak kapal in: 
masih ada dikapal, tetapi beresok mi 
lamnja soedah lenjap, #5 

peman O7 m— 

    

      

   
   
   

    

   

  

: Rapat comite perajaan VIJ., 

Pada hari Minggoe malam Senen, 
tgl, 21-22 Augt boelan ini, Hoofdeo- 
mite Perajaan 10 th VIJ akan menga 
dakan rapat bersama sama dengan sub 
sub comitenja, di Clubbuis “Boedi 
Banten,“ Persatoean Goeroeweg, moge 
lai djam 7 sore. 3 

Jang akan dibitjarakan ialah. mem 
batja potulen rapat jeng laloe, mene-' 
rima rapport sub comite, menetapkan: 
begrooting dan lain lain jang perloe. ' 

Seperti diketahoei, perajaan soedah 
dekat, jaitoe seboelan lagi. Oleh karena |" 
itoe, soedah tentoe sub sub comite dan 
segenap anggota comite bergiat d i$ 
memperloekan datang hadir Sekalian? 5 
dengan alat alatnja. 

— OH) —— gr ee 

Siapa familienja 2?! 

Kemarin doeloe malam di CBZ te-- 
lah diasoeng ke itoe.roemab sakit ma 
Jitnja seorang Indonesier. Maitinioleh 
politie telah diketemoei terletak di 
djalan raja moeka Harmonie. 3 

Tanda tanda penganiajaan tidak ter ” 
dapat dianggautanja, dan dikira mait 
ini mempoenjai penjakit jang memba 
wa adjalnja ditengah djalan itoe. Si 
apa adresnja ini mait dan siapa fami 
lienja masih djadi pertanjaan. (Rep,) '- 

    

  

  

  

INDIA 

Kaoem Moeslimin India bergerak 

Oentoek membela 2 : 
Palestina Ta 

Sewaktoe pemerintah Inggeris berke 
bendak membagi Palestina, kaoem 
Moeslimin di India sangat tidak moe 
f kat dengan politiek tsb. Dan soedah 
beberapa kali mereka protest, sebing 
ga mereka soedah pernah kirim sat 
delegatie dari kaoem jg berpengaroeh 
ke Palestina oentoek menjelidiki ke 
djadian kedjadian disana, tetapi acbi 
nja Inggeris tidak mengizinkan m 
soeknja delegatie tsb ke Palestina, Ber 
geraknja kaoem Moeslimin di India oen 
toek membela Palestina, tidak lain dan ng 
boekan, melainkan karena mendjoen 
djoeng tinggi dan menghormati negeri 
soetji Islam jg ketiga, jg hendak di 
kasihkan kepada bangsa Jahoedi jg 
tidak berhak soeatoe apa dinegeri itoe 

Menoeroet oedjaruja Transocean da 
ri Cairo, jg mana asal berita2oja dari : 
sk, Al-Ahram di Mesir, bahwa kaoem 
Moeslimin di India telak adakan Cong 
res Moslim India di Delhi, dalam 
Coogres mana telah diambil beberapa . 
poetoesan, antarenja memprotest pol 
tiek Inggeris di Palestina, ' mengar- 
kat satoe commissie boeat meng 
kan pemboycotan barang2 Ing 
dan mengirim satoe delegatie k 
den dari beberapa orang jg tee” 

  

   

   

  

   
   

    

   

  

   
   

    

   

    

   

  

2     #jaman itoe tak loepoet dari pada 
hoekoeman (Rep) 

st “ea, ia 
oentoek memadjoekan protest” | 

sikapnja pemerintah, 
PH 
  



— W.R. Soepratman 
Pengarang lagoe ,Indonesia Raja“, pembangoen 

semangat Kebangsaan Indonesia, 
Pengandjoer2— dan pergerakan 

harces memperhatikan dan ikoet 

8 & 

'Perchabaran dalam 'ssk. pada hari 
Rebo tanggal 17 ini boelan menjata 
kan, bahwa toean WR, Soepratman, 

AAA 

pengarang lagoe Kebangsaan ,Indo 
nesia Raja“. meninggal doenia di S'- 

— baja, Soewber perchabaran itoe asalnja 
dari Aneta dan dimoeat dalam ssk, 8e 
bagai perchabaran biasa, Meskipoen de 
mikian patoet menojadi perhatian, ter 
06 ama oleh segenap pengandjoer2 per 
gerakan Ra'jat Indonesia. Walaupoen 
toean WR. Soepratman hanja seorang 
biasa, boekan seorang terpeladjar dan 
boekan pennsanNner pergerakan Indo 
nesia, akan tetapi poesaka jang di 
tinggalkan, jalah ,ladonesia Raja" 
mempoenjai roch jang hidoep dika 
langan kebangsaan Indonesia. Lagoe 
kebangsaan ini sedikit boelan lagi ge 
nap 10 tahoen oesianja, 

Sekarang pengarang lagoe ,Kebang 
saan” itoe telah meninggalkan doenia 
ramai, doenia jang orang masih mela 
koekan perdjoangan oentoek menoen 
toet kehidoepan dan peri-kehidoepan 
jang sempoerna. AA 

Perloe kami riwajatkan sekedarnja 
|. tentang lahirnja ,Indonesia Raja". 

Waktoe pergerakav pemoeda2 Indo 
nesia beloem mentjiptakan Tadonesia 
Moeda, maka pada tanggal 27-28 Oc- 
tober 1928 diadakan Congres Pe- 
moeda2 Indonesia(Jeugd-Cong 
res) jang kedoea di Djakarta atas pim 
pinan toean Soegondo,. Jur. Student. 

Dalam rapat oemoem dari Cungres 
tadi pada malam 28 October 1928, 
toean W,R. Soepratman menjoembang 
kan kepada Oongres soeatoe lagoe jg 
diberi nama ,Indonesia Raja“ dengan 
pengharapan soepaja mendjadi soeatoe 
'lagoe kebangsaan Indonesia, jang pa 
da waktoe itoe masih terdapst beberap: 
pergerakan pemoeda, jang bersifat pro- 
Vincialistisch, Boeat pertama kali lagoe 
'itoe diojanjikan oleh pengaranguja 
sendiri dalam rapat tadi, 

Setelah , Congres Pemoeda-Pemoeda 
Indonesia“ itoe selesai, maka lagoe 
itoe dipakai oleh pergerakan Rajat 
Indonesia, jang pada -masa itoe se 
dang berkobar-kobarnja ,Partai Na- 
sional Indonesia“ marhoem dibawah 
pimpinan toean Ir. Soekarno, 

Bermoela partai itoelah jg menjadji 
kan ,Indonesia Raja“ kepada Rakjat 

| Ra'jat Indonesia 
berdoeka tjita, 
Oleh Es Ka. 

| sebagai pemboekaan rapat, dan segenap 
jg hadlir menghormati dengan berdiri, 
|dan sampai saat inipoen masih dilakoe 
kan demikian oleh pergerakan2 kebang 
saan Indonesia. Moela2 orang mengira, 
bahwa lagoe ,,Indonesia Raja" itoe ada 
lah lagoe dari Part. Nas. Ind., akan 
tetapi kemoedian dipakai oleh segenap 
pergerakan kebangsaan Indonesia jg 
lain2, sehingga lagoe itoe diakoei oleh 
segenap pergerakan Indonesia dan 
mendjadi lagoe Kebangsaan Indonesia. 

hari tahoennja. 

Soepratman. 

»INDONESIA RAJA” 

Osmoem dari Pemoeda kita jang ke 2 

tempatnja, djika hari 
peringati disini |“ 

itoel 

Wadjibkah 

tjita! Karena meskipoen toean W. R 

djoer pergerakan, akan tetapi beliau 

Dari itoe hendaklah mendjadi per- 
hatian! 

  

Roepa roepa kabar dari Irag 

Perlawanannja orang Jahoedi kepada 
“ orang orang Arab di Palestina diwak 

toe belakargan ini sangat membangoen 
'kan semaugat membantoe kepada 
orang orang Arab di Irag oentoek ber 
djoeang bersamasama, Kabar jang 
belakangan ini diberitakan, bahwa alim 

| oelama di Bagdad telah oemoemkan 
. jang perdjoangan orang orang Arab 

Palestina dinamakan ,perang sabil“ 
perma'loeman mana membikin banjak 
orang orang Arab Badoein bersedia 
oentoek berangkat ke Palestina, dan 
seorang pemimpin Palestina jang ter 

— kenal dalam pemberontakan 1936 ialah 
Fawzi Gaugadji jang bermoegim di 
Irag, berangkat ke Palestina oentoek 

| memimpin kembali barisan barisan 
|. bangsa Arab disana. 
2 Djoega, dari selatan Transjoerdanie 

banjak orang Arab dengan kehendak 
— nja sendiri telah berangkat ke Pales- 

tina. Dibagian ini, semangat oentoek 
membantoe Palestina telah berkobar 

— lebih hebat lagi, 
Telah datang ke Irag satoe expedi 

tie jang terdiri dari Pemoeda2 dari 
Hadbramaut oentoek beladjar dibebe 
rapa sekolah di Irag jang telah dite 
rimanja dengan gratis oleh pemerin- 
tah 

Dari tjatatan perdagangan, telah di 
ketahoei, bahwa Hindoest:n adalah 
tingkat jang ke 3 diantara negeri negeri 
jg berhoeboengan dagang dengan Irag 
sesoedah Kogeland dan Japan. 

Lebih djaoeh dikabarkan. bahwa 
orang sedang langsoengkan pembitja 
raar2 antara Irag dan Hindoestan 

|. tentang soeal-soeal jg berhoeboengan 
dengan oeroesan dowane, soepaja lebih 
menggampangkan perhoeboengan da 
gang antara kedoea negeri terseboet. 

| MESIR 

'Goeroe besar dari Al-Azhar 
BekerdjaboeatPales 

"erna, 
Pembantoean oeang boeat orang2 

Arab di Palestina dari orang-orang 

| ' Mesir lebih giat orang dajakan dan 

| kerdjakan pada waktoe ini. Dalam ka 

langan pembesar2 negeri semoea orang 

bergiat mengoempoelkan oeang baeat 

membantoe meringani kesoesahan ke 

soesahan dan kesangsaraan2 jg sangat 

dialami oleh pendoedoek Palestina 

'ij Wafd djoega tidak ketinggalan be 
kerdja dengan actief oentoek mengoem 
poelkan derma-derma dari semoea pen 
dosdoek Palestipa. 

Toean Moestsfa Almaraghi goeroe 
besar dari Al-Azhar telah madjoekan 
satoe voorstel jg meminta kepada se 
kalian goeroe goeroe dari universiteit 
Islam itoe dan djoega kepada oelama 
oelama membantoe boeat Palestina se 
bagian dari gadji mereka. 

PALESTINA 

Pemerintah Inggeris masih 
tetap maoe membagi 

Palestina 

maren, bahwa niat maksoed membagi 

niatan2 lain, 
teranganrja sk. ,Evening Standard “ 

tanah Jahoedi jang berdiri sendiri. 
Pandjaognja tanah itoe kira kira 60 

km, dan lebarnja 15 xm terletak dari 

ada seorang Maoeslim jg sedjati dari 

orang, malah ja akan protes keras. 

manja sehingga ini hari, tidak lain 
sebab melainkan oentoek menolak itoe 
maksoed pembagian jang tidak adil, 
dan oentoek mendjaga tanah soetji 
oemmat Islam sedoenia ini. 

'akan tetapi ia ada soal agama, dan 80 
al kehormatan agama, jang mana tiap 
tiap orang Moeslim jang mengoetjap 
2 kalimah sjahadah, wadjib membela 
tanah soetjinja jang doeloenja bekas 
@ biatoja oemmat Islam dan tempat 
wi'radjnja Nabi Moehammad s.a,w, 
Dari itoe, kaoem Moeslimin di Mesir 
akan mengadakan satoe congres Islam     

Indonesia. Dalam rapat2nja selaloe di 
'(perdengarkan lagoe kebangsaan itoe 

Dalam zamanoja Partai Nasional 
Iadonesia marhoem, lagos kebangsaan 
ladonesia Raja, pernah diperingati 

Dibawah ini kami moeatkan koeti- 
pan dari soerat kabar marhoem Per 
satoean Indonesia tanggal 30 October 
1930 No. 66, jang boenjinja demikian 
dengan disertai gambar:ja toean W R, 

»Lagoe jang terkenal ini lahir pada 
tanggal 28 October 1928 di Indone- 
siscb-Clubgebouw (Gedong Permoefaka 
tan dari Pemoeda pemoeda kita) diko 

jta Jacatra, ketika diadakan Congres 

Lagoe kebangsaan boekan sedikit 
faedahnja oentoek kemadjosan Perge- 
rakan Nasional. Maka soedah pada 

terseboet kita 

Demikian boenjioja hari peringatav 

Sekarang toean W. R. Soepratman 
telah poelang kezaman kelanggengan ! 

segenap pengandjoer2 
Indonesia dan pergerakannja mempe- 
ringati bapak dari ,Indonesia Raya" 
itoe? Pendapatan kami : patoet dan 
wadjib diperingati dan-ikoet berdoeka 

Soepratman boekan seorang pengan- 

adalah seorang ,pembangoen semangat | 
kebangsaan Indonesia”, jang namarja 
poen patoet dimasoekkan dalam Sedjs | 
rah Pergerakan Kebangsaan Indonesia! 

dari lantaran politieknja Inggeris, Par 

Menoeroet beritanja Zeezen ke 

Palestina kepada bangsa Jahoedi tidak 
diterangkan, tetapi sedang dirantjang 

dari padanja ialah ke 

ig mengatakan, bahwa Inggeris akan 
kasih tepi laoet Palestina di dirikan 

Tel Aviv di selatan sampai di Athielt 
di oetara, dan bagi orang Arab, tidak 
akan dapat staat sendiri. Kemoedian 
sk. itoe menavja: Bagaimanakah pi 
kiran orang Arab atas pembagian jg 
demikian itoe? Kita djawab: Tidak 

bangsa apa sadja jg mendjoendjoeng 
tinggi kehormatan tanah soetjinja Is 
lam jg ketiga, moefakat dengan pem 
bagian tanah soetji ini kepada lain 

Keriboetan keriboetan jg terdjadi di 
Palestina sedari beberapa tahoen Ia 

Soal Palestina boexan soal politiek   

jang terbesar di Cairo pada tanggal 7 Pant done 
Perdjandjian Roeslan-Tiongkok 

Oct. 1938 oentoek bermoesjawarat de 
ngan semoea wakil wakil dari perhim 
'(poenan perhimpoenan Islam di seloe 
roeh doenia tentang soal tanah soetji 
oemmat Islam ini, lain tidak | Sekali 
lagi kita tegaskan, bahwa sual 'Palesti 
Ina ialah soal agama Islam semata ma 
ta, boekan soal politiek ! 1 

Satoe soerat kabar Arab dilarang 
masoek ke Indonesia 

Apakahsebabnja? 

Satoe sk. Arab minggoean jg terke 
nal, jalah ,Alsjabab“ jg terbit di Me- 
sir dalam pimpinannja tosan Moeham- 
mad Ali Tahir sebagai Directeur- 
Hoofdredacteur sekian Jama tidak me 
ngoendjoengi pembatja?nja di Indone 
sia, dan terojata. bahwa Parket disini 
ada melarang masoeknja ke sini, Dan 
oleh sk. tsb, telah diketahoeinja ten 
tang halangan itoe. Dalam salah sa 
toe nomornja pada tgl. 6 Juli '38 ada 
diseboet begini : 

Kita maoe menanja kepada padoeka 
Itoean consul Belanda di Cairo, kena 
pakah padoeka melarang masceknja 
soerat kabar, Al-Sjabab“ ke Indonesia ? 
Soerat kabar ,Al-Sjabab“ tidak meng 
ganggoe atau mentjela kepada peme 
rivtah Belanda dan kepada sekalian 
djadjahannja, maka apalah sebabnja 
larangan ini? Apakah ada djawabnja ? 

Kita sendiri bisa saksikan jang soe 
rat kabar beloem tahoe mengoesik atau 
mengkritiek kepada pemerintah Belan 
da, dan kita rasa boekan tempatnja 
pemerintah berkoeatir, apa lagi soerat 
kabar itve tidak membawa angan 
angan communist sehingga pemerintah 
ada hak boeat melarangnja, dan kita 
barap selekas lekaenja larangan itoe 
ditjaboet, dan soerat kabar itoe bisa 
diterima kembali oleh sekalian pemba 
tjanja disini, 

ra Tr or 
  

  

Nederland 
Bekas Landsarchivaris meninggal 

doenia 
dr, FdeHaan diHaarlem 

Aneta-ANP dari Haarlem mengabar 
kan tentang meninggal doenia bekas 
Landsarchivaris di Betawi, dr. F. de 
Haan jang soedah beroemoer 75th, 

Sekitar perajaan Pemerentah 40 
tahoen 

Aneta-ANP mengabarkan dari Den 
Haag, bahwa kombinasi. perkoempoe 
lan perempoean negeri Belanda telah 
mempersembahkan boenga2 penghor- 
watan berhoeboeng dengan perajaan 
40 tahoen dengan disertai piagam pe 
ngoetjapan terima kasih (dankoorkon- 
de). Poen djoega menjeroekau soepaja 
kaoem peremposan lainnja soeka ber 
boeat demikian. 

Kapal , Tromp" jang dipakai 
dalam dienst 

Aneta—ANP mengabarkan dari Ams 
terdam, bahwa kapal ,Tromp“ telah 
dipakai dalam dienst moelai hari Ke 
mis I8 Aug. Jang angkat bitjara ialah 
vice admiraal, Vos, atas nama mente 
ri oeroesan pembelaan negeri, jg tak 
biasa hadir berhoeboeng dengan banjak 
nja pekerdjaan. Dioetjapkan poela, 
bahwa pemerentah poeas sekali dengan 
pemboeatau jg baik itoe. Oleh karena 
itoe maka werkbaas2 seperti de Jong, 
Kram, Adjonderoff Havers, scbipper 
van Seyderveldt, mendapat medali pe 
rak. : 

Soeara soegra kar koendjoergan 
Vuillemia k€ Djerman 

Londen — Transocean : 
Ssk, banjak jang menaroeh perhatian 

besar kepada koendjoengan Vuillemin, 
kepala angkatan oedara Perantjis, ke 
Djerman jang diterima baik djoega de 
ngan kegembiraan. Banjak jang menge- 
loearkan 'soeara soearanja berhoeboeng 
dengan koendjoengan itoe. 

Bisa djoega koendjoengan itoe akan 
meremboek soal perdjandjian penerba 
ngan dengan keradjaan keradjaan di 
Eropah Barat. 

menpama 

# 

Kingsley Wood akan 
ke Berlijn djoega. 

Sk, harian , Dailay Express“ mende 
ngar, bahwa berhoeboengan dengan 
ini oeroesan penerbangan Inggeris. 
Kingsley Wood, tidak lama lagi akan 
dioendang djoega ke Berlin. Iapoen 
akan menerima oendangan ini djoega. 

Pemogokan kaoem boeroeh meloeas 

Polisibanjak pekerdjaan 
George Town—Reuter : 

Pasoekan Guerilla 
kberaksi 

— Perdjandjian Sovjet — Tiongkok 

Shanghai, Augt.(Tokie Radioy 
. Walaupoen ada berita jang beloem 
tertentoe, maka kini ternjatalah soedah 
bahwa soedah tertjapai soeatoe perdjan 
djian rahasia antara maarscbalk Chiang 
Kai Sbek dan seorang ambassadeur 
Sovjet—Roeslan di Tiongkok. 

Adapoen jg ditanjakan didalam per 
djandjian itoe ialah sebagai berikoet: 

1. Sovjet—Roeslan akan mengirim 
&an persendjataan dan perkakas2 pe- 
rang ke Tiongkok. Selaudjoetnja akar 
diperbantoekan poela adviseur-adviseur 
militer kepada Tiongkok. 

2. Sebagai pembalasan sokongan ini, 
maarscbalk Chiang Kai Shek memper 
kenankan djoega tentang pengiriman 
thee, kajoe dan minjak ke Roeslan, 
sedangkan Roeslan akan diberi pindja 
man mijucorcessie-mijnconcessie. 

3. Chiang Kai Shek akan memper 
kenankan djoega oentoek mengadakan 
perdagangan merdeka (fvrijen bandel) 
antara Tiongkok, Ohineescn-Turkestan 
dan Sovjet-Roeslan. 

4. Pasoakan pasoekan Sovjet dan pa 
soekan pasoekan Tiongkok jang ada 
diloear Mongolia haroes bersatoe men 
'djadi sesoeatoe kekoeatan, djika Dje- 
pang mengoeloerkan tangannja ke Mo 
ngolia. 

5, Tiongkok dan 'Roeslan akan be 
kerdja bersama sama oentoek memboe 
at djalanan kereta api ditanah tanah 
perbatasan. 

Sepak terdjangnja pasoekan 
Djepang. 

Hankow,!8 Augt. (ONA), 
Pihak Djepang mengetahoei, bahwa 

barisannja jang bergerak madjse me 
njoesoer tepi sebelah Ostara dari soe 
ogai Yangize itoe soedah gagal karena 
bahaja bandjir, dan demikian poen 
poela dengan pertahanan dari pihak 
Tionghoa jang soedah ditetapkan itoe, 

Pihak Tionghoa masih memegang 
kedoedoekan jang strategisch itoe dan 
dari sinilah mereka ini dapat berge 
rak madjo3, baik menjoesoer tepi sebe 
lah Selatan dari soengai Yangtze atsu 
poen kearah Barat menoedjoe Jui4 
chang dan selandjoetnja kearah Selatan 
menoedjoe kedjalanan kereta-api Kiu 
kiang-Nanchang. 

Kini ternjatalah soedah, bahwa pihak 
Djepang akan berdaja-oepaja oentoek 
bergerak madjoe akan melingkoengi 
sajap kiri daripada pasoekan2 Tionghoa 

Voorhoede daripada pasoekan atau 
gerakan ini beloem selang berapa Ia 
manja telah mewartakan, ketika orang 
soedah mengetahoei dengan terang se 
kali, bahwa pihak Djapang hendak 
berdaja oepaja akan memasoeki baha 
gian sebelah Timosr Laoet dari Hupeh 
dengan tjara bergerak madjoe kearah 
Barat dengan melaloei Luan, Hoshan 
dan Macheng, 

Adapoen toedjoean gerakar ini ialah, 
oentoek memoetoeskan djalanan kereta 
api Peiping—Hankow dan djoega di 
Sachen disebelah Barat Anhwei. 

Sementara itoe pihak Djepang 
soedah mengirimkan 50 boeah kapal 
perang, 10 kapal transport dan bebe 
rapa kapal kapal torpedo lagi didekat 
Hukow dan Kiukiang, pada djalan 
masoek menoedjoe ke teloek Poyang 
Mereka ini menoenggoe-noenggoe ke 
sempatan. oentoek melakoekan sera 
ngannja dengan melaloei district2 jg 
ada diteloek-teloek itoe. 

Artillerie duel didekat Huangmei 
kini masih dilandjoetkan dengan te 
roes-menerces. 

Penjakit Cholera mengaimoek 

Sementara itoe pihak Tionghoa te 
lah memperbaiki kedoedoekan sebelah 
Timoer dari Juichang, sesoedahnja pi 
bak Djepang jgbaroe, ini soedah men 
dapat kekalahsun didaerah terseboet. 

Lebih laudjset- diwartakan, bahwa 
pihak Djepang ketika dilakoekan per 
tempoeran didaerah terseboet mende 
rita kekalahan, sehingga ada kira2 
1000 orang mati. 2 

Pihak militer menjatakan, bahwa 
pasoekan-pasoekan Tionghoa jang ada 
dipegoenoengan sebelah Barat Kiuki- 
ang memperlindoengi diri dengan se- 
koeat-koeatnja. Hingga kini pesawat 
pesawat terbang Djepang, baik tank 
tankpja ataupoen perkakas perkakas 
perang jang lain lainnja masih beloem 
bisa melakoekan tindakan soeatoe apa 
poen djoega terhadap pertahanan ini. 

Penjakit cholera mengamoek di 
antara pasoekan2 Djepang. 

Shanghai, 18 Augt (CN AJ: 
Menoeroet berita berita jang telah 

tersiar, cholera-epidemie soedah men 
djalar diantara pasoekan pasoekan Dje 
pang dimedan peperangan soengai 
Yangtze, 

Hippga kini soedah ada kira kira 
20000 serdadoe serdadoe Djepang jg 
dihinggapi oleh penjakit terseboet. Ke 
roegian besar djoega ditimboelkan 
oleh penjakit dysenterie dan malaria. 

Di Kiukiang ada 5.000 militer2 Dje 
pang soedah mati, oleh karena penja 
kit ini. 

Kini penjakit cholera ini kian hari 
kian mendjalar kearah Timoer Jan 
mengamoeek dan menghinggapi tenta 
ra Djepang jang sedang menjoesoer di 
perbatasan Auhwei—Chekiang. Keba 
njakan dari pasoekan pasoekan int 
soedah mati karena penjakit ini, 

Pasoekan pasoekan Djepang jang 
kini ada di Hsuancheng soedah berto 
lak dari kota-berdinding ini dan telah 
memboeka tent2nja dilapangan terboe 
ka oentoek mentjegah akan mendja 
larnja penjakit ini. 

Pasoekan2 Guerilla mendapat 
kemenangau lagi 

Chengehow, 19 Augt (CNA). Pasoe 
kan2 Geurilla dari pihax Tionghoa 
kini soedah menoendjoekkan keakti- 
vannja lagi didjalan kereta api Tient 
sin—Pukow. Mereka ini melakoekan 
serang-noja lagi di Tsinan. 

Selandjoctoja pasoekan Tionghoa ini 
sesoedahnja dilakoekan pertempoeran 
hebat, telah berhasil merampas kem 
bali stasioen Taian. 

Stasioen ini telah roesak sama sekali 
sedangkan djalanan kereta api pada 
berbagai? tempat roesak djoega. 

Sesa'at kemoedian daripada itoe pa 
ssekan pasoekaa Guerilla dari pihak 
Tionghoa melakoekan serangannja di 
kotta Taian, 

Djalanan kereta api antara Tawen- 
kou dan 'Tsinan soedah terpoetoes, 
sedangkan berbagai bagai djembatan 
kereta api antara Tawenkou dan Shaho 
soedah roesak djoega. Perdjalanan laloe 
lintas kereta api antara Tiehtsin dan 
Pukow terhenti. 

Lebih landjoet diwartakan djoega, 
bahwa beberapa djembatan2 antara 
Tientsin dan 'Tsangchow di sebelah 
Selatan Hopei soedah roesak, sehing 
ga pihak Tionghoa menghentikan per 
djalanan laloe lintas ditempat tsb, 

Berhoeboeng dengan tindakan pa 
soekan pasoekan Guerilla dari pihak 
Tionghoa ini, maka djalanan kereta 
api antara Peiping dan Tientsin ter 
hentilah, 

  

Keriboetan oleh kaoem boeroeh pa 
da ,Albion Port MourantRo 
se Hall Sugarestatoes" telah 
meloeas sampai di Canegrove, di pro 
vinsi De Marara, Disini kaoem pemo 
gok 300 orang telah memefjah2?kan 
katja katja paberik dengan sendjata 
mereka jang terdiri dari kajoe kajoe 
dan batang batang besi, 
Berhoeboeng dengan ini maka goe 

bernoer telah mengeloearkan permak 
loeman, Dan polisi poen memboebar 
.kan gerombolan pemogok itoe dari 
Albion Estate, jang menahan moehil 
onderdirecteur. 

Dierman 

Hitler menerima Vuillemin dan 
pengantarnja 

Berlin—Reuter : 
Adolf Hitler pada tg. 18 Aug, telah 

menerima kedatangan Vuillemin dari 
Perantjis dengan pengantar pengantar 
nja.     

Autobus terbentoer pada pohon 

Bus roesak, 16 orang 
loeka 

Diri Madioen dikabarkan oleh Ane 
ta, bahwa didekat Maospati, ada s5 
boeah autobus terbentoer pada. seba 
tang pohon, 

Kira kira disebabkan karena koerang 
sempoernanja sluur. , 

16 orang loeka, jang 6 orang amat 
berat Joekanja, sedang bus terseboet 
hantjoer.    



“CINEMA PALACE 
  

2 Ing malem dan malem hrikoetnia 

      
  
  

Bullock & Spina's 

& Revel's tuniest 
..Raymond Scoti's 

hottest!     2 
nan   

Mentjapai PERBAIKAN Hidoep 
bersama-sama. 5 7 
Oentoek mentiapai maksoed, haroes mempnenjai dan membatja : 

»Boekoe SARIKAT COOPERATIEs 
Ini boekoe mengandoeng pengatahoean : 

1. ORGANISATIE 

Tjara melakoekan 2  TECHNIEK 

4. KRIDIT. 

Harganja moerah sekali jaitoe 1 exemplaar f 1.50 
Lekas toean toean membeli, 

Persediaan hanja sedikit. 
: Djika toean tidak membeli tentoe akan menjesal. 
Boekoe ini dikeloeaken oleh : 

Adres Kramat No. 5 —   

Perloe mempeladjari POLITIEK ECONOMIE dan BERSIAP bekerdja 

3. PERSEDIAAN KAPITAAL ATAU 

»Badan Toentoenan Pereconomian Moehammadijah" 
Batavia- Centrum, 

Boeat hari Kemis 

18 Aug. 1938 dan 

malam berikoetnja 

Sawah Besar Te 5 Rat.-C. 

NEW UNIVERSAL mempersembahkan satoe film jang paling 
djempol dan banjak lagoe-lagoe jang paling merdoe, 

DEANNA DURBIN dan HERBERT MARSHALL 
dalam tjerita 

»MAD ABOUT MUSIC« 
(Anak jang tersia-sia) | 

HOTEL SOERABATIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf, No. 2105 Weltevreden —  Batavia-Ceutrum. 

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

Tempat bersih Jan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 

  

  
Ringankan ongkost transport. 
dengan pake motor SUNLICO 

2 

Pembajaran F 15.- satoe boelan, 

pemakean benzine 55 K.M. per liter 

Rijwielhandel 

NN 

| Persediaan goena pesta 40 tahoen pemerintahan- 
nja katoe keradjaan Belanda : 

Toko Orion sediaken : 

ORANJE 
f 0.10 
f 0.15 
f 0.04 
f 0.05 

Lampions 
Slingers 22 m 
Slingers kertas ketjil 

”n » besar 

Pita soetra per meter moelai f 0.04'/2 
Grepe pipier per stuk f 005 
Topi kertas. 2 f 0.02 

Dan djoega sedia bendera: merah, poetih, blaoe, moelai 
harga 5 cent per stuk dan lain-lain keperloean pesta 

Beli banjak dapat rabat bagoes. 

Pesenan dari loear kota dikirim rembours 

O ORION 
1 Batavia-C. sk Telf. 1981 WI, 

- 

IE 
  

Maandblad Bergambar daripersatoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exempiaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P.P.B B. dan dibatja oleh langanan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Hargaabonnement bocat Hindia. 

— f5,— setaon afawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe : berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie 
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan 3 tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhseboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin 'jabang P.P.B. B, bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. : 
Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- 
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie, 
Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen| Telefoon No. 3071 WI. 
  

  

  
Banjak minjak ramboet tetapi jang 

| mandjoer djarang 
Awasl selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe 

Keloearan 

La 

  

Roemah obat 

Je Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum. 

    
  

  

    

      

  

Burgemeester di Tegal memberi ta- 
hoe, bahwa proces-verbaalnja dari ke- 
poetoesan pemilihan pergantian Lid2 
Gemeenteraad di Tegal, disediaken 
bagi siapa sadja dapet melihat 3 
kantoor Gemeente-Secretarie (Park- 
straat No. 50). 

| Tegal, 12 Augustus 1938, 
0... Burgemeester terseboet, 

Jhr. Th. J-M. de Villeneuve. Lb. 
  

Kabar Penting !. 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit: Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit, Radja 
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 
soedah lama atau jang baroe, bisa baek 
dengan lekas. Datanglah pada 

TTPROR,. « 
S.S. MOH. ALI 
Matramanweg 39atau panggil diroema 

(Mr.-Cornelis) (Java) 
Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 
malam. Telf. 536 Mr-C. 
  

  

Baroe selesai ditjitak lagi 

Boekoe recepten koewe2 
dan masakan bagian ke |. 

Ditoelis dan dikeloearkan oleh : 

POPOoO 
Pemimpin masak jang telah menda 

pat Diploma dan terkenal dimana-ma' 

Isinja memoeat k.l. 160 roepa2 re- 
cepten dari roepa2 koewe-koewe dan 
masakan jang perloe2. 

Ini boekoe lebih bagoes dan ter- 
atoer lebih rapi, beres dan terang 
hingga akan memoeaskan semoea 
pembeli, lantaran: 
BEGITOE MEMBATIJA, BEGI- 

TOE MENGERTI DAN BEGI- 
TOE BISA MEMPERPRAKTIJK- 
KAN. 

Harga bagan ke I f 0.6) ongkos 
f 0.04 

Harga bagian ke II f 1.— ongkos 
f 0.04 
compleet ke I dan II dengan ongkos 

.1f 1.68. 
Djangan toenggoe lama, lekas pe- 

san sekarang djoega: nanti bisa keha 
bisan. : 

. Jang menoenggoe pesenan 

POPO 
Kedjaksan 135 CHERIBON 

Adm. ,PEMANDANGAN” 
Batavia-Centrum. 

  

  

» HONORION“ “4 
Sakit Wie Thjing, seperti tidoer of . : 

kentjing manik toeroet kloear, badan 
lemes, toelang2 sakit. Dalem 3 minggoe 
bisa baek 1 fl. f 1.25, besar f 2.30. 

SANORIN 
Paling baek boeat sakit Tidjing 

(Aambeifn), bisoelan dalem of loear. 
Boewang aer darah tjampoer nanah 
enz. Makan Sanorin, lekas kering en 
djatoh akarnja Aamb. Soeda bisa 
boektiken sendiri 1 fl. f 7.50, 2 fl. 
f 14.50, 

LIBROLIN-POEDER 
Tida beratjoen of berbahaja 1 sendok 

thee poeder, lekas djalannja boeat 
bikin baek sakit kentjing-goela. S 
perti sering timboel boesoel, malem 
tida bisa tidoer enz. Librolin bisa 
bersiken darah en aer kentjing. 150 . 
gram f7.50, 300 gram f 14.50. 

WENALIN 
Paling djempol boeat lelaki (Tjong- 

jan) impotentie, sex, zwak enz. bisa 
boektiken f 3.— besar f 5.50. 

ASALIN : 
Boeat segala penjakit batoek seperti 

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

KRACHT-PILLEN 
Koerang tenaga (zwak), kaki tangan 

sakit badan rasa dingin (meriang) 
lemes enz. Makan 2 fl. tanggoeng 
badan djadi sehat seger 120 bit 
1 1.50, 240 f 2.80. 

SINAMON 
Soepaja bisa dateng boelan, se 

laat, sakit of kloearnja sedikit. Bo 
ting djangan makan, sama sekali tida 
berbahaja. 63 bidji f 1.75, 126 1 3 
Sinamon Extra koeat f 5.50. 

ZENUW-PILLEN 
Tidak berbahaja dan sama seka 

tidak beratjoen, boeat di makan saba 
hari, soepaja bisa tidoer dan menga 
Sokan pikiran dan hatijang berdeba 
debar 120 bidji f 1.50, 240 f 2.80 
Pesenan brikoet oewang 10”/s ko 

Firma DE INDISCHE KRUIDEI 
G. Tengah No. 22 5  
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PEMBAJARAN DI MOEKA 
. 

 diachir kwartaal. Dowicile 
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   | tampaklah bagi kita berdjenia- 

Ss pohon-pohonan. Sekaliannja 
kempoenjai daocen jang beragam-ra 

roepanja, Djika kita pikirkan se 
tas laloe, adalah daoen-daoenan 

0e rasa-rasanja disediakan oleh tanam 

     

   
      
   
      
    
    

    
   

   kian, boekan a 
   

    
     
   

    

   | Didalam roemah tangga kita, daoen 
- itoe berpengaroeh besar. Tjoba kita 

— lihat ! 

Waktoe makan berseri seri moeka 
| kita melihat daoen daoenan jang ter 
|. sajji dihadapan kita, Dengan gembira 

— kita mengajoenkan daoen daoepan itoe 
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goeling goslingkannja: main dansa ia 
Giatas geraham, kemoedian ineloentjoer 

aer 

— kedalam peroet, 
: 

HN 

AT 

3 

000 Mendengar oeraian kita itoe ta" da 
. pat tiada tentoe ada jang menjangkal 

| ja dengan sekeras kerasnja, dan ber 
| keta: ,Djanganlah Toean menghina 

| kan saja. Roepanja Tosun memandang 
saja ini seperti kambing. Ta' gsmar 

  

    
   

      
    

bari isteri saja selaloe menjadjikan 
bistik, semoer dan perkedel". 

Bila perkataan Toean jang pongah 
oe kita pikirkan sepintas laloa, ta 

dapat tidak ada jg membisikkan kete 
ga kita: ,Sebeloem darahnja uaik, 
ik perkataan penghinaan itoe Toean 

  

     

   
    

    

    

  

   

    

     
     

  

rik kembali“. 

Maka djawab kita: ,Biar Toean 
e kita soeroeh mendengarkan oersi- 

an kita dahoeloe, karena sesoeatoe 
| penghinaan sama sekali ta' tersimpan 

|. dalam perkataanitce. Sebenaruja Toe 
an itoe maoe mengatakan ja setiap 

— bari makan daging, boekan ? Hal itoe, 

. nja. Tetapi bila ditanjakan dari mana 
asal daging itoe, djawabnja tentoelah 
ari badan sapi, kerbau atau kam- 

bing. 
Kemoedian bila ditanjakan poela, 

lari mara badan sapi, kerbau atau 
mbing memboeat daging itoe, maka 
aroelah terpikir olehnja, bahwa 

acen tanam tanamanlah jang djadi 
'bahan oentoex memboeat daging itoe. 
Djadi oleh karena ia mampce, maka 
sanggoep ia mengongkosi binatang? 

  

   

    
  

—.. Ma'loem kita, bahwa daging itoe 
. banjak mengandoeng zat posetih teloer 

dan gadjih. Kalau demikian njatalah 
daoen dacenan itoe mengandoeng zit 
zat jang terseboet, Itoelah moelanja 
'dahoelce-telah pernah daoen itoe kita 
bandingkan dengan seboeah paberik 
tempat membueat roepa roepa zat. 

0. Belain dari pada zat zat jang tsb, di 
. atas adalah lagi zat goela, zat tepoeng, 
. zat kajoe dan zat minjak jang galibnja 

. Gjoega dapat diperboeat oleh daoen 
| tanam tanaman itos. Ma'loemlah kita, 
| bahwa tiap tiap matjam daoen berbeda 

eda kesanggoepannja delam hal ms 
njediakan zat zat itoe,- 

      

  

     

    
7 Mendengar oeraian 1g diatas ta? dapat 

tidak timboel datam hati sanoebari kita 
doea pertanjaan jang penting: 

— Pertama : Kalau demikian makanan       
    dari dalam tanah ? 

  

   

  

   dosa: Tjara bagaimanakah daoen 
aboeat zat zat goela, zat poetih te 
dsb. itoe? 

     

   

  

dibajar boelanan, tetapi berbenti 

nes terbadap koran ini di Betawi. 

— Dari hal daoen 

jacmata dilepaskan kemana-mana, - Adapoen dari dalam tanah, tanam 
tanaman teroetama mengisap air dan 

paman itoe oentoek penjedapkan pe: 
andangan kita. Amat bentji kita me 
Ibat tanaman jang ta' berdaoen. Se 
ah-olah memandang orang jang ber 

ala botak kita melihat tanaman jg 

| Kalau hal itoe kita pikirkan lebih 
am, njatalah, bahwa peri hal ,pe 

jedapkan pemandangan“ itoe terma| 
soek kepada kelas jg terbawah. Maka 

lah daoen itoe sebenarnja memi 
'koel bahagian jang berat dalam oeroe 
#an mendjaga kesentosaan toeboeh kita. 

| masoek kedalam moeloet. Lidah meng 

kedalam kerongkongan dan berdajoeng 

saja memakan daoendaoenan. Setiap| 

bagoes: karena ia mampoe membeli-|: 

'sawi dsb, oentoek makanan, sengadja 

—  itoe menjediakan daging bagi dias.| 

kah jang diambil oleh tanaman itoe| 

f 450 550 
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ana 
— Oleh Soetan Sanif 

bermatjam matjam zat garam. Air 
itoe bergoena oentoek membawa z:t2 
garam itoe kesegerap bahagian pohon 
jang perloe memakainja, Ia bergoena 
sebagai bahan oentoek memboeat zat 
zat goela, tepoeng dsb. didalam daoen, 
Zat zat garam itoe bergoena oentoek 
pengoeatkan bahagian2 pohon. Dan Ia 
gi terpakai sebagai bahan pemboeat 
zat zat jang ta” dapat diperboeat di 
dalam daoen, oempama oentoek pem 
boeat zzt masam, zat kesat, zit pahit 
dsb. Maka bolehlah zat zat garam itoe 
dioempamakan sebagai ramoean (boem 
boe| dalam hal memboeat bahagian2 
Ipobon, —a EN 

Tentang pekerdjaan daoen itoe dapat 
lebih djelas, bila diperhatikan apa 
japakah jang bergoena didalam soeatoe 
paberik. Kita ambil oentoek pemoedah 
kan hal itoe soeatoe tjontoh jang atjap 
kali kita lihat dikampoeng kampoeng, 
oempama tempat tcekang besi. Oen 
toek memboeat patjoel oempawanja, 
jang terpakai sebagai bahan ialah 

besi. Air haroes ada: begitoe poela 
perkakas, api (panas) dan tenaga. 

Pada daoenpoen akan terdapat bebe 
rapa roepa barang sebagaialat oentoek 
|memboeat zat zat goela, tepoeng d.s.b. 
itoe. Pada daoen, bahan jang terpakai, 
ialah hawa jang diisap oleh daoen 
itoe darj sekelilingnja, 

. Air jg bergoena, oleh daoen diper 
oleh dari dalam tanah. Perkakasnja 
ialah zat hidjau daoen jg ada didalam 
daoen. Panas, oleh tanaman diperoleh 
dari matahari. Tenaga jg bergoena di 
timboelkan oleh sinar matahari, 

Menoeroet oeraian itoe akan terma 
kan dihati kita, bahwa pekerdjaan 
memboeat zatzat tepoeng, goela, poe 
tih teloer “dsb, itoe havnjalat dapat 
berlakoe pada waktoe siang, Waktse 
malam paberik itoe berhenti bekerdja 
Lagi poela baharoelah sempoerna pe 
kerdjaan itos, bila daoen dengan moe 
dah mendapat sekalian alat alat jang 
tsb diatas, ja'ni hawa, air, hidjau da 
oen, panas dau sinar. Sekarang terma 
kanlah rasanja dibati kita, bahwa ds 
lam bal memoeat hasil tanaman, oem 
pama bidji, oembi dsb, daoen itoe 
bergoena benar, 3 

Oleh karena itoe djika bertanam 

daoen itoe sempoerna hidoepnja. 

Tentang kepentingan daoen itoe da 
lam hal soal persediaan makanan ma 
noesia, diatas telah kita toendjoekkan 
sedfkit. Beroepa roepa sajoer sajoeran, 
cempama bajam, kangkoeng, kol, se 

ditanam orang dan mendjadi barang 
dagangan. Sajoer sajoeran itoe berdja 
sa dalam hal memboeat bahagian ba 
hagian toeboeh kita, 

. Akan tetapi tidak banja oentoek 
peroet goena daoen itoe: Beberapa 
tjontoh dapat kita berikan. Daoen 
sirih, banjak pengaroebnja dalam ka 
langan kaoem isteri. 

Tembakau ta' sedikit jang dibakar 
oleh kaoem lelaki. Daoen kajoe poetih 
menghasilkan minjak kajoe poetih.| 
Dari daoen serai dimasak orang minjak 

djadikan ramoean obat2an, oempama 
daoen koemis koetjing, daoen sem 
boeng, daoen menirau (memeniran),| 
daoen djeriangau (djeringau), daoen 
djamboe bidji dsb. Dacen pandan di 
djadikan bahan memboeat topi, tikar 
dsb, Daoen enau (aren) dan daoen kel 
lapa didjadikan atap, Daoen patjar 
terpakai oentoek pemerahkan koekoe, 
Daoen lidah boeaja mempoenjai hik 
mat dapat membanjakkan dan meman 
djangkan ramboet, 

Tjoekoeplah sekian tentang tjeritera 
daoen itoe. Dengan tiada disengadja pe 
ngisi roemahpoen telah terbaws-bawa 
poela dalam oeraian kita itoe, Harap 
kiranjs djangan sampai menimboelkan 
marah mereka itoe,      

  

atoenja mari kita djelaskan. 

  

apa apa perloelahidioesahakan soepajad 

serai. Bermatjam-matjan daoen2an dil. 

jang pertama. Wakil pemerintah, Ent 

tah akan bekerdja memberi sokongan 

soelkan. Sebab sokongan kepada ka 
oem penganggoeran itoe adalah amat 

kan bantoean jang baik. 

rasan kaoem penganggoeran Indonesia 
ini boleh dibandingkan dengan negeri2 
lain disekitar Indonesia, Boleh dikata 

Berita Pp: T. T, 

nenlandsche Besiuur, Busnik, meoelai 
bari ini akan diboeka lagi. 

Bandjar-raad dilantik 

' Dari Bandjarmasin diberitakan oleh 
Aneta, bahwa kemarin toean Goeber- 
noer Borneo. ja'ni toean Dr. B.J. Haga, 

nama Wali Negeri. 
Perhatian sangat besar, 

san pura 

Soal Uitvoerrecht. 

Didalam sidang Dewan Ra'jat ke marin, setelah dilakoekan pertoekaran 
pikiran, maka amendement Thamrin 
tentang bea pengeloearan oemoem (al 
gemeene Uitvoerrecht) tertolak de 
ngan 27 lawan 21 soeara, sedang jang 
berkenaan dengan: olieheffing diper 
setoedjoei dengan 39 lawan 8 soeara. 

Sultan Djohor. 

Menoeroet berita Reuter dari Singa 
poera kelak tanggal 31 Aug depan 
Ini toeankoe S ultan Djohor dengan 
kapal ',Gepeisenau" akan pergi ke 
Djerman. Moengkin poela akan da 
tang berkoendjoeng” Kapas negeri 
Inggeris. 

. he ena aa 
La 2 ae : 4 

- Fonds kesedjahteraan Madoera. 

' Membikin pelaboehan 
perahoe. 

Sebagaimana telah diwartakan soe 
dah lama sekali telah didirikan fonds 

memberi ongkos segala sesoeatos jang 
akav dibikin dipoelau Madoerg. 

Lebih landjoet diwartakan djoega, bahwa kini soedah ditetapkan oentoek membikin seboeah pelaboehan perahoe 
dengan oeang dari fonds ini di Tlaga 
biroe, seboeah tempat jang letaknja di pesisir Madoera, didaerah regentschap 
Bangkalan, 

Oagkos ongkosnja oentoek pekerdja 
an ini ialah koerang lebih f 90,500, 
“Gbebernoer Djawa Timoer soedah 
menanda tangani beslit tentang hal 
ini djoega, sehingga ta” lama lagi da patlab akan dimoelai dengan melakoe 
kan pekerdjaan ini. 

— c — 

Mosi Thamrin diterima. « 

Soal menjamakangsoko- 
ngan kepada Koloniaa! 
Instituut. 4 

Dalam V.R. hari Rebo telah dite 
rima mosi Thamrin cs. 

Mosi tadi ialah memintakan agar 
diadakan tindakan-tindakan goena me 
njamakan hal sokongan dari Indone 
sia dan Nederland kepada Koloniaal 
Instituut. Mosi itoe diterima dengan 
Sosara 41 lawan 7. 

MosiThamrin tentang 
literaire faculteit. 

Mosi Thamrin cs. oentoek mendiri 
kan literaire faculteit soepaja paling 
lambat 1940 diterima djoega dengan 
tidak diadakan debat, dengan 29 
lawan 17 soeara. Poen diterima djoe 
ga seloeroeh anggaran belandja pe- 
ngadjaran 

Djawab pemerintah ten 
tangkolonisasi. 

Hari ini ialah djawab pemerintah 
jang mengenai kolonisasi, termija 

hoven, menoendjoekkan bahwa be 
ban pemerintah kini telah berat, Oleh 
karena itoe tak moengkinlah pemerin     

   
   

lebih lagi dari pada jang telah dioe- 

berat. 
Oentoek tiap golongan soedah diada 

Jang mengenai oeroesan pembante 

Radio ontvangpost 'kepoenjaan Bin- 

(melantik oepatjara Bandjarraad, atas| 

         

  

   

dateng kotor. 
Orang peram 
MOEDA sebab: 

kenfjeng. 4 Peroet djadi 
gang djadi 
MOEDA kombali. 

DJAMOE GALIAN semboeken: 

1 Badan djadi keras, 

- FONDS KEMATIAN 
' Abonneg lamanja paling sedikit 6 boelan 
jang meninggal, asal tidak menoenggak 

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

administratie, 
Pengadoean tentang pengiriman koran 
dan advertentie setelah liwat djam 
4,30 sore telf. No. 4968 Wit. 

poean jang sering makan Djamoe 

Petodjo-llir No.25 

: Lembaran kedoea 

mi 

Dara poeti, ringkesken peranakan, befoelken 

Galian tentoe djadi AWET 

2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi 
tida gendoet. 5 Potongan badan -djadi singset. 6 Ping- 

kesedjahteraan  Madoera.ijang akan | 

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 

Molenvliet 

ke Mosi-Roep 

- Oetjapan VR. jg diadjoekan dengan 
menerima mosi- Rep dalam pandargan 
pemerentah lebih berat akibatnja, ber 
hoebceng dengan halnja, bahwa pada 
beberapa tempat masih benar benar 
kekoerangan tenaga, (Mosi-Roep itoe 
ialah oertoek memberikan kesempatan 
oentoek membeli heerendienst kepada 
segala orang dengan lebih lelosasa 
lagi). 

Lebih landjoet keberatan pemerentah 
ialah dengan adanja mosi itoe praktek 
akan mendapat kesoelitan2. 

sih dipeledjari oleh pemerentab. 
Tentang sokongan dalam hal maka 

nan dan kesehatan orang orang jg ha 
roes mendjalankan heerendienst itoe 
dirantjargkan lebih koerang ada 
f300,000.—. Dan dalam hal ini be 
loem poela terhitoeng ongkos ongkos 
oentoek personeel dil, 

sem) cm 

Hasil herstemming di Madioen 

Aneta mengirim kabar dari Madi- 
oen, bahwa hasil pemilihan kembali 
oeutoek  gemeenteraad sabagai be- 
rikoet : 

3 koersi boeat Indonesia dibagai 
mendjadi 1 bosat P GI, 1 boeat BB 
dan 1 boeat Parindra, 

Dipetjat dengan hormat sebagai 
anggota 

Dipetjat pada Kamer van Koophan 
del dan Nijverheid dffiserabaja: 

8. atas permintaan sendiri, oleh ka 
rena akan berangkat, dengan hormat 
sebagai anggota, toean K. Dyrbye, 

b. oleb karena akan berangkat, de 
ngan hormat sebagai anggauta, | toean 
Mr. Ong Liang Kok. 

Diangkat mendjadi voorzitter kedoea 

gkat mendjadi td, voorzitter 
iasa kedoea pada landraad2 
ceng dan Soemedang, toean 

Mr. Wisemann, sekarang wnd. td 
Voorz loear—biasa pada landraad tsb. 

Gg 

Dipetjat dengan hormat dari 
's Lands dienst 

Dipetjat dengan hormat dari 8' Lands 
lienat, tosan Raden Mas Ario Adipati     kan Indonesia paling atas bantoeannja 

sn 9 — 

Soal soal padjak padjak djalan ma 

langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI 

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroef beloel 
recepinja jang aseli, fjoema jang pake Tjap Dewa. 

3.— dan 1 Blik f 0,50 
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja 
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes, 

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

Jang sampai dengan kapal “Dempo" 
pagi kemaren 

Dengan kapal “Dempo" jang sam- 
pai kemarin di'Tg. Priok telah tiba 
poela t. JBD. Pennink kongsol Djen- 
deral Belanda di Kobe. B:rsama itoe 
tiba dj-ega golongan pertama (dari re 
serve officieren sedjoemlah 35 orang) 
jang akan dibantoekan kepada lasjkar 
Hindia Belanda, semoeanja 12 orang. 

Lebih landjoet akan dibantoekan 
djoega kepada detachement dari kolo 
ojale reserve ialah 68 orang. 

mn Oa 

Diangkat mendjadi voorzitter 
landraad. 

Diangkat mendjadi td. voorzitter 
loear biasa di landraad2 di Bandoeng 
dan Soemedang, toean Mr. Oerip, Kar 
todirdjo, sekarang td. voorzitter loear 
biasa kedoea pada landraad2 terseboet 

— OA — 

Kopy werajaan 40-tahoen 
rentahan 

Kopy pertama tentang perajaav 40 
tahoen pemerentahan pada tg 16 Aug 
telah sampai di Betawi dengan diba 
wa oleh KLM. Filmkeuringskommis 
sie soedah poeia dilaloei dengan per 
setoedjoean orang dari segala oemoer. 

Kemaren soedah datang  poela 
kopy 2 poetjoek dengan dibawa KLM 
djoega, 

Nanti bisa djadi semoea djoemlahnja 
ada 10 poetjoek kopy. 

Sepoetjoek kopy itoe terdiri dari 8 
rol, Semoeanja dibawa oleh KLM soe 
paja nanti pada tg. 6 September, hari 
opisil oentoek pertoendjoekan jg per 
tama bisa dipoetar dibeberapa tempati 
bersama sama. fAneta) 

peme 

La : —— 

Diavgkat mendjadi anggota 

“Diangkat mendjadi anggota Kamer 
van Koophandel dan Nijverheid di 
Soerabaja, toean W. Th. Houtstra, 
Hoofdvertegeowoordiger — dari pada 
NV. Borneo Sumatra Handel My, di 
Soerabaja dan toean JH, Ziesel, Direc 
teur daripada NV. De Nederlandsch 
Indische Industrie di Soerabaja. 

“ ma G — 

Sekitar ketjelakaan kapal terbang 
PK—AKU 

Kabar lebih landjoet tentang ketje 
lakaan mesin terbang PK—AKU 
Aneta mengabarkan, bahwa koper2 da 
lam kapel terbang itoe terdapat dima   Notohamidjojo, Boepati Kendal, 

! 9 " 

Da mana desa, 
1 “5— P-—    
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KRIDA BEKSA WIRAMA 

20 tahoen. . Congres jubileum 

te NN Oleh Wisnoe. 

— Perkosmpoelan ,Krida Beksa Wira 
ma“ jang berpoesat di Mataram akan 
mengadakan Congres jubileum 20 th. 
besok tanggal 20 sampai 21 Augustus 

11938 bertempat di Tedjokoesoeman 
kota Mataram. M3 Tn 

' Perkoempoelan tsb. bermaksoedakan 
mendjoendjoeng tinggi keserian Dja 
wa, teroetama, bagian tari. Menoeroet 
scoerat oendangan maka jang dioen 
dang boekan sadja anggota anggota 
nja jang bertempat diseloeroeh Indo 
nesia poen poela bekas anggota ang 
gota dan mereka jang menaroeh per 
hatian kepada perkoempoelan itoe. 

Alasan samboetan kita ini ta' lain 
ialah karena perkoempoelan itoe telah 
dapat mengharoemkan nama tanah 
air kita Indonesia diseloeroeh doenia. 
Selain dari pada bangsa Indonesia 
sendiri jang menjebarkan kesenian 
Djawa ini poen pocla bangsa lain 

| toeroet ambil bagian oentoek mem 
| propagandakan tari Djawa. Oleh 
karenanja Congres jad. itoe kita sam 
boet dengan kegembiraan. : 

Krida Beksa Wirama akan tjoekoep 
oemoernja 20 tahoen pada hari Sap- 
toe jad, Melihat keadaan dalam 20 
tahoen itoe maka perkoempoelan itoe 
tidak moendoer bahkan madjoe de 
ngan pesat. Serimpi dan lain lain per 

toendjoekan wajang orang jg diperli 
hatkan oleh Ki Hadjar Dewantara da 
lam tourneenja didaerah daerah Taman 
Siswa ialah semoea peladjaran dari 
Krida Beksa Wirama. Seperti publik 
soedah mengetahoei sendiri maka per 
toendjoekan itoe memoeaskan sekali. 
.Karena di Mataram banjak pergoe 

roean maka banjak sekali moerid2 
beladjar tari dibawah pimpinan per 
koempoelan itoe. 

' Peladjar peladjar dari Krida Beksa 
Wirama jang telah meninggalkan ko- 
ta Mataram dan bertempat diseloe- 
roeh Indonesia dan loear negeri akan 
bersama dengan kita mendo'a mo 
ga mogalah Congres Krida Beksa Wi 
rama bisa berhatsil bagoes dan ber- 

. achir dengan selamat. 

Sikap kasar terhadap pegawai 
rendah pada pedjabatan 

pegadaian 
Tosan Wiwoho mengemoekakan di 

dalam sidang Volksraad beberapa ke 
beratan tentang sikap kasar kepada 
pegawai rendah pada pedjabatan pe 
gadaian, jang dilakoekan oleh sete 
ngah beheerder, 

Akan mendjawab toean Wiwoho 
itoe maka dikemoekakan oleh Wakil 
Pemerintah soerat edaran dienstleiding 
jang diedarkan dalam tahoen 1936, 
jang isinja mengantjam pada pegawal 
jang berlakoe kasar Jan ta' lajak ke 
pada pegawai jang dibawahnja, 
Bersama sama dengan soerat edaran 

dienstleiding itoe Hoofdbestuur PPPB 
poen mengirimkan soerat edaran poela 
kepada sekalian anggotanja dalam soe 
rat itoe diperingatkan bahwa kekasa 
ran bebeerder itoe atjapkali disebab 
kan oleh “kelalaian pegawai mendj: 
lankan kewadjiban pekerdjaannja dan 
kelakoean jang ta' patoet terhadap 
sepnja. 

Sekalian pegawai diperingati oleh 
hoofdbestuur itoe soepaja mengetahoei 
sekalian kewadjibannja dengan seba- 
ik baiknja dan soepaja selaloe menoe 
roet perintah sepnja sebagaimana mes 
tinja, 

Toean Wiwoho menjeboetkan tiga 
perkara perboeatan kasar terhadap pe 
gawai. Saja hendak memperingatkan, 
tosan Voorzitter, bahwa perkara jang 
tiga itoe terdjadi dalam 4 tahoen. 

Tentoe sadja pada pedjabatan jang 
besar2 sekali2 akan ada djuega ter- 
djadi seseorang jg berpangkat tinggi 
berlakoe diloear garis terhadap orang 
ig dibawahnja dan mempergoenakan 
perkataan jang tak selajaknja. Perboea 
tan jang sematjam itoe selaloe dan di 
tjela dengan sekeras2nja oleh dienst- 
leiding : dimana perloe sep jang ber 
salah itoe dapat hoekoeman djoega 
dengan sepatoetnja. 

Tentang kedjadian di Bogor: beheer 
der bersikap kasar kepada seorang 
schatter:.(schatter itoe soedah pernah 
ditegoer dan didenda karens berlakos 
jg ta' patoet kepada technisch instruc 
teur dan tidak menoeroet perintah) : 
beheerder itoe dapat hoekoeman jg ke 
ra3 dari dienstleiding. 

  

PENOETOEPAN POST 

Post oedara ke Bali Selatan 

- Saptos 20 Augt. akan ditoetoep post 
oedara dengan Knilm ke Soerabaja 
dan Den pasar (Bali Selat:in). Peng 
ambilan scerat2 jang penghabisan oen 
toek aang. stukken pada hari Djoem 
'at djam 6 sore dan kantoorbus har 
Saptoe djam 6 pagi, 

Post oedara ke Medan 

- Saptoe 20 Augt. akan ditoetoep post 
oedara dengan Knilm 'ke Palembang, 
Soematra Timoer dan Barat, Tapanoe 
li, Atjeh dan loear negeri sebelih bs 
rat Sabang, goena penoempang penoew 
pang dan anak kapal kapal , Poela Te 
loo“ jang berlajar poelang. 

Pengambilan soerat2 jg pengbabisan 
aentoek aang. stukken hari Djoem'at 
djam 6, sore dan kantoorbus djam 
6.30 pagi hari Sabtoe, 

x Post sedara ke Nederiand 

' Sabtoe 20 Aug akan ditoetoep post 
oedara dengan kapal terbang KL M 
»Pelikaan“ ke Palembang, Soem. Ti 
moer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh. 
Penang, Singapoera, Siam, Indo Tiong 
kok, Hongkong. Tiongkok. Djepang, 
Philipina, Guam, Hawaii, Amerika 
'Tengah, Kepoelauan Antillen Ketjil, 
India, Ceylon, Afghanistan Iran, Irag, 
Suria, Turki. Balkan, Mesir, Afrika, 

” Eropah dan Amerika. Post ini mew 
— poenjai perhoeboengan dengan pelaja 

ran ,Trans Pacific“, tetapi tidak de 
. ngan kapal jang berlajar poelau ,Poe 

lau Telsos. : 
Pengambilan soerat soerat jg peng 

hab'san oentoek aang. stukken djam 
3,30 pagi dau kantoorbus djam 8,45 
pagi. 7 

Post oedara ke Australia Oetara 
2 dan Barat 

'-. Sabtoe 20 Aug. akan ditoetoep post 
oedara dengan kapal terbang ,Empi 

ore“ ke S'baja (Bima, Koepang, Aus: 
tralia Oetara dan Barat). Pengambilan 
soerat soerat jg penghabisan oentoek 
Bang. stukken dan soerat soerat biasa 

— djam 11,30 pagi, 

Post ke Asia, 

Saptoe 20 Aug. akan ditoetoep post 
dengan kapal ,Op ten Noort“ ke Asia 
Iketjoeali Djepang), Philipina, Tiong 
kok, Amerika Barat, Afrika (ketjoeali 
Afrika Selatan dan Timoer ), Banka, 
Riouw, Palembang, Djambi, Soem. Ti- 
moer, Tapanoeli danAtjeh.- Pengambi 
lan soerat2 jang penghabisan oen 
toek aang. stukken djam 1,30 siang 

"dan kantoorbus djam 2,-siang. 
| rage" rang 

# 

tan dam 

dapat hoekoeman jang berat djoega. 

Perkara jang diseboetkan oleh tosan 
Wiwoho jang terdjadi dalam tahoen 
1935 di Soekaboemi poen dengan se 
gera diperiksa, djoega oleh polisi. Se 
perti soedah terboekti kemoedian, per 
kara itoe ialah pengadoean palsoe, jg 
disampaikan dengan djalan soerat ka- 
leng poela. 

Orang jg merantjang pengadoean 
palsoe itoe dan pembantoenja setelah 
pemeriksaan jg teliti, pada 13 April 
1935 diperhentikan dengan eervol 
dari pekerdjaannja, karena onge- 
schikt dan  kemoedian sesoedah 
perkara itoe dipertimbangkan lebih 

tah dari pekerdjaan Negeri 
's Landsdienst), 
Perkara jang baroe terdjadi di Ma- 

dioen masih diperiksa: pengadoean ini 
poen berhoeboeng dengan beheerder 
jang berkata kasar dan mempergoena 
kan kekoeasaannja dengan djalan jg 
salah. Apabila ternjata pengadosan 
itoe beralasan, saja pastikan disini, bah 
wa beheerder itoe ta' boleh tidak akan 

(uits 

- Soepaja lengkap, perkara jang tiga 
itoe bolehiah kita tambah dengan doea 
perkara lagi, ja'ni kediadian di Koe- 
toardjo dalam th 1937, tentang perke 
lahian seorang beheerder Boemipoetera 
dengan seorang pegawai. Berhoeboeng 
dengan itos maka beheerder tsb dapat 
soerat jang menjatakan bahwa dienst 
leiding sangat goesar atas perboeatan 
aja itoe dan itoepoen mendjadi tego 
ran jang penghabisan, 

Dan achirnja kedjadian di Losarang 
dalam boelan Januari tahoen ini: Be- 
beerder telah menahan dan mengoe- 
'roeng seorang pegawai didalam roemah 
gadai sehabis pekerdjaan -diroemah 
gadai itoe, karena pegawai itoe bersa 
lah dalam pekerdjaannjs. Perboeatan 
beheerder jang matjam itce memang 
tidak meroeroet haknja, dan karena 
itoe dia diperhentikan dari pekerdja- 
annja, 

Jang diseboetkan diatas telah mem 
boektikan betapa sikap dienstleiding 
terhadap pada kedjadian kedjadian jg 
demikian itoe. Soedah ternjata bahwa 
dienstleiding tidak segan mendj:toeh 
kan hoekoeman jang berat berat, apa 
bila perloe. Djika oleh karena kedjadi 
an-kedjadian jang sematjam itoe, jang 
djarang djarang poela terdjadinja, di 
'k-takan orang bahwa beheerder oe- 
moemnja tidak menghargai ketjakapan 
pegawai jang dibawabnja, maka ada 
lah timbangan itoe terlaloe menjama 
ratakan, 

Dan orang biasa menimbang sesoe 
atoe perkara dengan loeroes dan toe 
loes, tentoe akan menolak toedoehan 
jang mengatakan bahwa Goebernemen 
tidak tjoekoep menghargai pegawai 
pegadaian itoe. Pemerintah menghar 
gai sepenoeh-penoehnja tjara pegawai 
pegadaian, baik jang bangsa Boemi 
poetera, maoepoen jang bangsa Ero   

N Onakali dalam keadaan jang soekar. 

landjoet diperhentikan oleb Pemerinj 

(hoofdarbeiders) dan kaoem boeroeb 
Indonesia jang bekerdja tangan jang 

doepan didesa. 

bahwa paberik goela Kaliwoengoe te 

1 
poela, 

Tentang penggeledahan jang soedah 
dibitjarakan pgola, begini letaknja : 
Di Pati soedab timboel sjak wasangka 
|terhadap soeatoe penaksiran, soeatoe 
briljant palsoe ditaksir sebagai jang 
toelen, Setelah diperiksa segera dan 
terang ternjata briljant itoe palsoe, 
Sehari sesoedah ketahoean perkara 
itoe, maka gadaian itoe lantas dite 
boes, jaitoe 4 hari sesoedah digadai 
kan, Soedah tentoe hal itoe menda 
tangkan ketjoerigaan. 

Sebab briljant itoe tinggi harganja, 
maka controleur merasa wadjib men- 
tjari kepastian, apakah dalam hal ini 
pegawai jang telah salah menaksir itoe 
tidak sengadja berboeat salah itoe. 
Oleh sebab itoe setelah diterangkan 
dengan sedjelas2nja kepada mereka jg 
bersangkoetan apa makseed pemerik- 
saan itoe dau dengan dihadiri oleh 
mereka serta dengan seizin mereka 
laloe digeledah roemah mereka oleh 
menteri polisi. Tetapi tidak ada keda- 
patan sesoeatoe apapoen djoea. 

Di Krian kedapatan 5 boeah barang 
hilang dari tempat jg dipergoenakan 
oentoek memperlihatkan barang2 jang 
boleh dibeli orang banjak. Pegawai 
jg mendjaga tempat itoe, menjangka- 
kan bahwa boleh djadi barang barang 
itoe ditjoeri orang. 

Laloe controleur roemah gadai me 
rapportkan hal itoe kepada Assistent- 
Wedono Krian. Amtenar itoelah jang 
meneroeskan pemeriksaan, 
Kemalingan di Majong menjebabkan 

pegawai pegawai jang tertoedoeh dita 
han oleh polisi, sebab mereka tertoe 
doeh tjampoer tangan, Menanti pee 
toesan hakim mereka dischors. Perkara 
ini beloem selesai. Kalau nanti ter 
boekti mereka tiada bersalah, pastilah 
schorsing itos akan ditjaboet dengan 
segera, dan mereka tiadalah akan men 
dapat keroegian karena sehorsing itoe. 
Melihat kabar dalam soerat-soerat ka 
bar, diantara Isin jain dalam De Indi 
sche Courant tanggal 3 boelan ini, bo 
lehlah diharapkan perkara ini akan 
segera selesai. | Balai Poestaka). 

MADOERA. 

Tentang ketjelakaan mesin terbang 

Pembantoe kita dari Pamekasan me 
noelis lebih landjoet : 

Kira-kira djam 12, — siang adalah 
2 boeah kapal terbang melaloei kota 
kita. Sesoedah itoe djam 4,30 sore 
ada kabar, bahwa ada kapal terbang 
marine djatoeh didekat Soekabana de 
kat laoet, 23 

Kemoedian terboekti: Kira2 4 km 
sebelah timoer onderdistrik didesa 
Soekabana daja, 209 km sebelah ostara 
djalan post, PK AKM (kapal terbang 
militer) djatoehlah dilaoet, waktoe 
toeroen karena terpaksa. 
Penoempang2nja 2 orang ialah L. 

J. Frits dan J. W, van Putten. Orang 
mendoega, bahwa ketjelakaan itos ter 
djadinja kira kira djam 12,30, sesoe 
dah koper-koper dan lain lainnja di 
lemparkan dimana-mana tempat ditem 
pat jg djaoehnja kira kira 50 km se 
belah timoer tempat ketjelakaan tadi, 

Dari ini semoea boleh didoega, bah 
wa tentoelah ada satoe hal jg koerang 
baik, sedang orang orang jg menjaksi 
kan mengatakan, bahwa ditempat ke 
tjelakaan itoe kitiran jg satoe tidax 
bisa berdjalan. 

Djoeros terbang Frits jang menda 
pat loeka dikepala belakang datang 
dari desa dengan polisi dengan kepala 
jg selaloe keloear darah dionderdistrik 
Laloe dari sini koerban itoe dibawa 
keroemah 'sakit Ketapang dan dida 
tangkan djoega dokter dari Sampang 
Atas nasehat dokter itoe maka koer 
ban itos dibawa keroemah sakit Sam 
pang dengan brancard, karena loeka2 
itoe amat berat. Dalam pada itoe pem 
besar2 dari Pamekasan a.l. boepatinja, 
telah datang djoega. 

Van de Putten diantarkan oleh 
A.W. tempat itoe kepesanggrahan di 
Ketapang. Hari Rebo akan diadakan 
pemeriksaan oleh pembesar pembesar 
dari S'baja. 

Mosi Soeroso tentang sokongan 
kaoem penganggoeran 

Dalam VR diadjoekan mosi Soeroso 
c3 tentang garis garis besar Centraal 
Steuncomite oentoek kacem pengang 
goeran. Garis garis besar itoe ialah soe 
paja diadakan peroebahan tentang mem 
beri sokongan kepada kaoem pengang 
goeran, jaitoe soepaja didalam golongan 
kaoem penganggoeran itoe dimasoek 
kan djoega kaoem penganggoeran ka- 
oem boeroeh bangsa Indonesia dan 
Tionghoa jang bekerdja dengan otak 

tidak lagi termasoek dalam penghi- 

Paberik goela ,Kaliwoengoe” 

Dari Kendal Aneta mengabarkan, 

.18 Aug. 

  

30ERABAIA, 
WELTEVREDEN — 

  

Pandhuisdienst 

Perloeasannja 
doerkan. : 

Sebagaimana diketahoei, di Borneo 
akan dibentoek soeatoe rantjangan oen 

dioen- 

roemah gadai dengan seperloenja, 
Berhoeboeng dengan keoeangan ne 

geri, Maka segala persiapan ini haroes 
dioendoerkan, 

Keadaaz jang soedah ada pada wak 
toe sekarang ini masih akan dipertahan 
kan dan dengan tjara menambah per 
soneel, orang hendak berdaja oepaja 
menghapoeskan segala kekoerangan2 
jgada dipandhuis pandbuis terseboet 

Mosi — Boelen diterima 

Tentang preventieve 
hechtenis, 

Dalam sidang VR hari Kemis 18 
Aug, telah diterima mosi-Boelen cs. 
Mosi itoe jalah tentang preventieve 
hechtenis, jaitoe soepaja mereka jang 
telah mendjalankan prev, hechtenis ini 
dengan tidak ditoentoet depan pengadi 
lan dan sepandjang artikel 89 Ned, 
Strafvordering, diberitakan keroegian 
menogroet apa jang ditetapkan art. 89 
Ned, Strafvordering di Nederland. 
(Aneta). : ira 

diterima 

37 lawan 8 soeara. 

GB — 

Mosi v Longkhuyzen 

Mosi van Lonkhuyzen cs me- 
moeat goal menghidoepkan peratoeran 
penjelesaian perselisihan soal kerdja. 
Dalam membitjarakan mosi ini v. 
Baalen mengatakan, bahwa perse 
lisihan kerdja jg soelit itoe tjoema ada 
dalam pikiran v Lonkhuyzen belaka. 

Dalam pada itoe v Lonkhuyzen 
mendjawab v Baalen, bahwa pendapat 
v Baalen itos terlaioe ditoedjoekan 
lan didasarkan pada peroesahaan 
Belanda sadja., 

Mosi v Lonkbuyzsn diterima 37 
lawan 8 soeara (Aueta), 

Perajaan 40 tahisen, 

Optocht anak2 sekolah, 
Dengan pimpinan t. Dr. J, C. yan 

Leur ahli dalam ilmoe kesenian,oeke- 
marin malam di Gemeentekantoor Bo 
gor telah diadakan pertemoean antara 
goeroe2 Belanda dan Boewipoetera, 
limana dibitjarakan tentang historische 
optocht dari anak anik sekolah oen- 
tek merajakan Ratoe Wilhelmina 
mendjabat keradjaan 40 tahoen. 

Didalam pertemoean itoe dipoetoes 
kan, bahwa 100 orang anakanak se 
kolah, 50 orang dari sekolah Boemi 
poetera dan 50 orang lagi dari sekolah 
Belanda, masing masing haroes pakai 
an kebangsaannja waktoe 40 tahoen 
jl. (tahoen 1898) demikian djoega goe 
roe goeroenja. 

Optocht tsb, akan berlakoe hari Ke 
mis tgl. 8 September 38 moelai pk 8 
pagi dan mengambil djalan Bantam- 
merweg, Tjikeumeuhweg, Gasfabriek- 
weg, teroes kepaleis. Optocht ini akan 
dipersatoekan dengan golongan lain, 
toelis pembantoe. 

—G— 

POERWOREDJO 

Pembantoe menoelis: 

Malam Receptie W.O, 

Pada tg 12 — 19 Augustus W@ Poer 
woredjo menerima Conferentie. Malam 
Receptie diadakan digedoeng Mardi 
Siswa, dimoelai poekoel 7:15 malam, 

Agenda: | Pemboekaan (oleh comite), 
2 panembrama, 3 Meisjesgymnastiek, 
4 Gesha (Japanse dans), 5 Kabou- 
ters, & Voordracht memakai zang, 
7 Penoetoep, 

Pemboekaan oleh Njonja Moestakim 

Kai 

    pah, melakoekan (1 jang 

, 

lah habis menggiling moelai tg 
. Mei! tail Mn 

Toko Radja Katja Mata 

J.H. GOLDBERG 
TOENDJOENGAN 24, 

toek memperioeaskan beberapa roemah 

    

Djikaloe TOEAN dan NJONJA 
aken mendapet : 

KATJA MATA 
JANG ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEAN DAN 

NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

    

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

MALANG — DJOCJA. 
  

Djawa. Sebagai penoetoep dioetjapkan 
»hidoep W.O.“ tiga kali. (Sajang se 
kali oetoesan oetoesan perkoempoelan 
tidak diberi kesempatan gcena ber 
bitjara). 

Agenda agenda Panembrama (soem 
bangan dari MVSI). Isi dan maksoed 
baik dipoedji, tetapi sedikit sajang, 

Agenda 3/ Meisjesgymnastiek diba 
wah pimpinan Nona Djaetoen Kama 
roekmi goeroe dari Instituut Moeham 
madijah. Anak anak jang bermain se 
moea masih ketjil dan baharoe pang 
kat klas 2 dan 3 pakaian semoea uni 
form (hidjau) dan memakai boenga 
dikepalanja, Perloe diterangkan, baha 
sa nomor ini telah dimain dalam pe 
rajaan Instituut Moehammadijah pada 
boelan Juli jtl dengan succes sekali. 
Begitoe djoega nomor Japanse dans 
dibawah pimpinan nona Soewarti Ar 
djosoebroto, setelah tarinja Japan se 
lesai mendapat tepoek tangan. Agenda 
6/ Kabouters jalah soembangan dari 
HIS Mardi-Siswa dibawah pimpinan 
nona Srie Soenardijah. 

Kira2 dj, 830 Receptie ditoetoep 
dengan gembira. 

Persediaan Jubileum 40 tahoen 

Berhoeboeng dengan adanja peraja 
an jubileum 40 th dari Keradjaan Ne 
geri Belanda, maka di Poerworedjo 
soedah dibentoek comite. Sekolah seko 
lah jg memakai dasar Barat akan me 
nerima sokongan goena memperhiasi 
roemah sekolah dan boeat makan dan 
minoem anakanak, Telah dipoetoes 
kan dalam rapat comite di Openbare 
Mulosch»ol, bahasa masing masing ss 
kolah mengadakan optocht. 

Dialoon aloon soedah dirantjang'hen 
dak diadakan balapan koeda dan ber 
bagai bagai permainan. 

2 jd mama 

Avondcursus 

Oleh karena pendoedoek Regeni- 
schap Poerworedjo masih banjak jang 
memboeteehkan cursus bahasa Belanda 
maka Pengoeroes Pemoeda Moeham- 
madijah merantjang hendak mengada 
kan avondcursug 2 kali satoe minggoe, 
bertempat di Instituut Moehammadijah 

Inilah kesempatan waktoe jang baik « 
goena sekalian jang bekerdja dalam 
kantor kantor atau lain. Semosa goe- 
roe jang memberi peladjaran soedah " 
berpengalaman dan mendjabat goeroe. 
Oeang pembajaran ditetapkan seren- 
dah rendahnja f 1,— satoe boelan, Per 
mintaan mendiadi cursist tiap tiap 
hari di Instituut Moehammadijah. Da 
lam boelan September 1938 soedah di 
moelai. 

(Mars (Moerih Agawe Roekoening | 
Siswa) 

lah menerima soerat edaran dari toe- 
an Inspecteur dari Lichamelijke op- 
voeding di Batavia Centrum, Maksoed 
jalah soepaja perkoempoelan perkoem 
poelan memboeat ontwerp Diplo ma, 
Barang siapa mengirimkan dan di 
anggap baik akan menerima hadiah, 

Dengan perantaraan toean School- 
opziener Poerworedjo I' secretariaat 
telah menerima soerat balasan dari 
PJJS (Prinses Juliana Jeugd Stich- 
ting) Bat, Centrum, Diterangkan, bah 
wa Mars akan disokong dengan beroe 
pa barang: 20 kastieballen dan 20 
elaghout. : 

«Ng 

Dagkamp H. W. 

Pada hari Minggoe jtl. H W, Poer- 

Mranti, dibawah pimpinan T. Julinan 
Ronosoedirdjo goeroe Instituut Moe-   Gandapramana. Pideto jang singkat 

dan djelas dioeraikan dalam bahasa 

soeara dari anakanak koerang keras. . 

  

W 

Becretariaat Mars Kaboepaten 70 te ) 6 

woredjo mengadakan dagkamp di P. 
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PEMILIHAN  PODJOKRAAD. 
Boekan si Pioen sadja keriboetan 

-perkara hasil pemilihan gemeenteraad, ta 

    
    

    ketinggalan. Dia selain bedjingkrak, 
kepengen djoega njoesoen podjokraad. 
Begini soeratnja : : 
|... boekan kepalang Aom sangat 
rang s boekan main Aom sangat ka- 

goemin, poen semoea sama berdjing- 
krak, sebab Bang Tab sekarang djadi 
lid koemintrst, althans terpilih djadi 
djago jang nomor wahid ! ne 

P.F. dari Aom plus Nok Creolin 
| dan semoeanja balatentara podjok, 

| soedah barang tentos ta' ketinggalan, 
“ moedah moedaban Bang Tab hidoep 
' soeboer pandjang oemoer, teiap koeat 

| main « lat dan main anggar digelang- 
| gang koemintrat goena kepentingan 
masjarakat Djakarta Raja choesoesnja. 

Ini oetjapan selamat dan doa, baroe 
Aom sadjikan digelanggang podjok se- 
telah jakin bahwa Bang Tab berhak 

| doedoek diatas koersi keanggotaan. 
- Djadi: selamat berdjoang, selamat ber 

| silat, selamat ber . . . ber gembar— 
| gembor diatas mimbar ! : 

Aksi pilihan teb telah selesai! Dari 
moeloet kebanjakan Aom poenja soe- 

| dara2 dan soedari2 sekarang mempor- 
stel: ,ajeuna bikin pilihan oentoek 
anggota Podjokrat!“ Dari kampoeng 

— Aom semoeanja mengandidatkan satoe 
| betino dan satoe djago, jaitoe: 

1. Creolin, Enok Eneng Lenggang- 
“ kentjana. . 

2 Belengep, Entjep Otong Aom, 
ondergeteekende. Ne 

Dari kampoeng Meester: Si Pioen 
alias Ardjoena . , . adjoeoeoeoer | 

Dari Kemajoran banjak : Si Kapoek, 
Si Plekkih, Si Bongsang, Wiragopa 

“en Wirakewer ! £ 
|... Noorzitter podjok : tetap Bang Be 
|. djat alias Aboel Dja'at bin Ketelak 

Kemplang alias Mabok Ontjom, dan 
| taoe apalagi teroesnja, sebab kesananja 

| pandjang banget, ngambaj en ngajajaj ! 
Alhamdoelillah.— : 

Adjudang Belangdoengpak: 
Aom Belengep. 

Hlo-hlo, blo, biar bang Bedjat sa 

“ben hari ngobrol dipodjok, tapi dja 
gan sekali kali brani bilarig bang 

- Bedjat voorzitter, habis . .. PEAA 

.empok Bedjat maoe ditavek dimana? 
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    €” Poen leelijke Aom, nama bang Be 

|. djat djangan diroebah2, pamali, en 

0. d#rouwens moesti pergi ke kantor re 
00 gent doeloe bagian burgerlijke stand, 

|. €n ook njebeleh kambing, biar slamet 
|... Nama bang Bedjat, nggak lain ng 

|. gak boekan, bang Bedjat alias Aboel 

 'Djat bin Oemar, gelar,.... eh... po 
ho' deui alias loepa, 

    

  

    

    
     

En boekan Belengep sadja pakai 
— fitel Entjep, Otong plus aom, tapi Si 

|. Pioen biar roepanja brantakan seperti 
| perkakas mobil, masih ada titel Kia 

| goes Daeng kle-etan, 

    
     
   
    

  

| Perkara eneng Oreolin di kandida 
“tin djadi lid, bang Bedjat nggak ka 
“beratan, malah boleh djoega djadi 
| weihoudster, doedoeknja deket burge 
- meesier Bedjat, alihans kalau empok 
sedang nggak hadir. 
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BANG BEDJAT 

. Moepakat ?    

    

     
   |. kan tidak sebegitoe njaman, tetapi o- 

— Jekjkarena makan ditanah lapang dapat 
habis. Diantaranja permainan da bad- 
minton, favorist dari anak2. Racket 

- dan keperloean lainnja soedah disedia 
kan, sehingga ditanah lapang seperti 
tempat main badminton (baan). Pk. 4 

| sore dagkamp ditoetoep dengan gem 
—. bira, Dagkamp jang akan datang ber 

|. tempat digoenoeng Woeroeng. 
, —0— 

—. SOERABAIA 
Gara gara pilihan lid Gemeenteraad 
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k. 

Pembantoe kita mengabarkan : 
—.. Diwaktoe dalam kota Soerabaia di 

0. adakan pemilihan lid Gemeenteraad, 
“maka distemkantoor Stadstuin hampir 

— timboel sovatoe kedjadian jang me 
ngoeatirkan, 

Adapuen sebabnja, menoeroet kete 
rangan jang kita terima, bahwa bulle 

- tin dari Gerindo Parindra dirobek oleh 
- pihaknja Ajat, dan kemoedian perboea 
“tan ini diketahoei oleh t. Radjamin, 
kebetoelan disampingnja. 

. Dengan keadaan jang koerang baik 
06, maka ditegor oleh Radjamin dan 

nja terdjadi pertjektjokan moeloet, 
sn kemoedian arah lahernja t, Ajat 

dipegang oleh t. Radjamin, akan tetapi 
tie dengan segera memisahnja. 

“iga 

si Aom Belengep nggak maoe 

Openbare verg. Kiescomite. 

WI Pada tg. 14 ib, di Krangganpark 
telah dilangsoengkan rapat oemoem 
dari comite tsb, dengan penoeh per 
hatian dari hadlirin, s. 

Adapven jang dibitjarakan dalam 
p" rapat itoe, speciaal mengoepas dar 
“ Imemperolok golongan Parindra dan 

pemimpin pemimpinnja dengan per 
Ikataan jang loear batas. 

Bermoela rapat dimoelaikan hingga 
pengabisan, soeara dari hadlirin sa- 
ngat rioeh, bersorak sorak, tepoek ta 
'ngan, sebagian pro Ajat dan sebagian 
pro Parindra Gerindo. 

| Toean J. D. Syaranamual seorang 
|Parindrist diwaktoe mendapat kesem 
patan boeat berbitjara, telah mengoe 
pas kedjelekan dari fibak Kigscomite 
Ajat c.s. dan oleh badlirin diterima 
dengan tepoekan tangan jang menoen 
djoekkan bersetoedjoenja dergan golo 
ngan Parindra. : 

Sebeloem rapat menoetoep dan mem 
batjakan motie jg akan dikirimkan di 
hadapan Koningin Wilhelmina jg ber 
maksoed koerang sjahnja dalam pemi 
liban maka badlirin bersama mening 
galkan roeangan vergadering dengan 
sorak sorak jg amat seroeh, dan ter 
paksa rapat diboebarkan. 

Kemoedian dengan sigera t. J, D 
Syaranamual mendekatkan sdr. Ajat, 
akan tetapi oentoeng beliau lekas di 
soeroeh pergi oleh politie, dan lain 
lainnja Parindristen barsama mene 
moej sdr. Ajat, tetapi ia dikoeroeng 
oleh politie, agar tidaknja timboel per 
selisihan jg tidak diharapkan. 

Moedah moedahan diwaktoe pemili 
han jad. ini (18 Aug)tidak akan tim 
boel soeatoe incident jg tidak kita 
harapkan. , 

Verslag lengkap sengadja tidak kita 
meeatkan setjoekoepnja, lantaran da 
lam pembitjaraan itoe mengenai per- 
soon dan perkataan perkataan jg koe 
rang baik didengar oleh orang sopan, 

Pilihan jang akan datang 

Candidaat Pa 
Gerindo 

Menoeroet pengoemoeman, jg akan 
dikandidaatkan oleh pihak Parindra 
Gerindo terdiri t.t. H.A. Lumenta 
Ipoetra Menado), J. F. Tuwanakotta 
(Ambon), Radjamin (Soematra), R. 
Soeman (Ind. Tecnicus), dan t, Soedi 
ro dari Gerindo, 

Djago djag» diatas dalam pemilihan 
jl. telah mendapat soeara jg terbanjak, 
akan tetapi beloem sampai pada soea 
. 2 Pneapkan oleh atoeran Gemeen 
raad, 

rindra 

- 

Ketjoerangan di Pegadaian Lamongan 

Pernah disini kita kabarkan, bahwa 
di pegadaian Lamongan 1 tahoen jl, 
telah diketahosi seorang schatter ber 
nama Kartosoebroto telah membikin 
pemalsosan barang gadai, 

Oleh Landraad disana ditetapkan 
kesalahannja dan dihoekoem 1 tahoen 
pendjara, dengan meninggalkan anak 
jg masih ketjil-ketjil. 

Kebarnja oleh kawan kawannja di 
wiotakan perbantoean pada A.S,I.B. 
Pa hingga sekarang beloem terka- 
oel, 
Siapa soeka menolong ? 

Gara garanja Fatimah 

Sebagaimana dikabarkan disini, bah 
wa di Sbaia telah terdjadi pertania 
ngan antara Arab Indo dengan totok, 
dan jg mendjadi sebabnja adaiah to 
ai Fatimah jg . beloem dilangsoeng- 
an. 5 
Dalam perkara ini boekan sadja 

mengenai dalam golongan itoe sendiri, 
bahkan diwaktoe hari Djoem'at seorang 
Arab dari Al Irsjad telah memper 
goenakan kesempatannja boeat menjoe 
tji maki atas pekerdjaan dari bangsa 
Arab jang sedar, tidak menjetoedjoei 
dengan menentang dari pihak Arab 
jg mendjalankan riba. 

Perkara ini dalam pendjagaan keras, 
dikoeatirkan dikemoedian akan tim 
boel perselisihsn jg lebih hebat dari 
bermoela. H3 

Pemboeangan ke Digoel 

Dari seorang jang lajak dipertjaja 
mengabarkan, bahwa beberapa orang 
jang akan menerima pengasingan ke 
tempat pemboeangan, sekarang telah 
menerima soerat ketentoean (besluit). 

Toedjoeh diantara candidaat Digoel 
itoe ada poela isteri dan anak anaknja 
akan toeroet. 

Selamat bertapa. 
— Gg 

Penggelapan pada pemberantasan pe 
nganggoeran 

'Oleh karena pada waktoe seka 
rang ini orang soedah mengeta 
hoei tentang penggelapan jang ditim 
boeikan pada pekerdjaan pemberanta 
san penganggoeran di Bandoeng, ma 
ka ternjatalah sekali, bahwa hal ini 
dilakoekan di Steuncomite, pekerdjaan 
mana dipegang oleh Steunfonds Ban-   doeng dan Da dipegang oleh seo- 
rang jang didalam tahoen 1928 soe 

dah pernah dihoekoem 4 tahoen lama 
nja, karena Tenan melenjap 
kan oeang oeang Gosbernemen se- 
djoemlah f 80.000,— 

Dahoeloe ia menerangkan, bahwa 
oeang terseboet diambil oleh orang.la 
in, tetapi ia akan menanggoeng dja 
wab atas kesalahan ini, 

Maka didalam perkara penggelapan 
jang sekarang ini ia menerangkan de 
mikian djoega, 

Dari hoekoeman jg lamanja 4 tahoen 
itoe ia soedah 3 tahoen dan 9 boelan 
doedoek didalam tempat hoekoeman 
dan sesoedahnja itoe laloe diberi on- 
derstand, dimana ia pada tiap2 boelan 
haroes memberi f 40,— oentoek me. 
loenasi keroegian itoe. 

Djika dipandang dengan soenggoeh 
seenggoeh, maka Goebernemen mem- 
bersihkan kercegian - keroegian ini 
dengan melaloei orang itoe tadi, ja'ni 
Van B namanja. Maka dengan sekoe- 
njoeng2 terdjadilah penggelapan lagi. 

Sementara itoe pemberantasan pe- 
nganggoeran ini tidak bisa ditetapkan 
dibekas 8,S.-werkplaatsen, oleh karena 
lapangan S.S. ini dipergoenakan oen- 
toek rangeerterrein dan opstelsporen 
agar soepaja meringankan overweg di 
Residentieweg, djalanan mana jang 
berkali kali pada tiap tiap hari ditoe- 
toep, tidak hanja oentoek kereta2 api 
jang datang dan poela oentoek kereta2 
api jang bertolak dari tempat terse- 
boet, akan tetapi djoega oentoek pe- 
kerdjaan pekerdjaan rangeer, 

Kini orang soedah mengetahoei la- 
pangan baroe lagi, ja'ni di Tjirojom 

1g letaknja berhadapan dengan slacht- 
uis. 

' Terlebih dahoeloe disini akan dibi 
kin goedang goedang, dimana akan di 
beri cursus? IMIW, oleh karena goe 
dang goedang SS ini, dalam mana 
cursus2 itoe dilakoekan. haroes dihi- 
langkan, oentoek membikin seboeah 
tempat rangeer emplacement dengan 
opstelsporen tsb tadi. 3 

Maka dengan pekerdjaan naemindah 
kan ini haroes memakan ongkos djoe 
ga, tetapi orang hendak berdaja oepaja 
oentoek memberi ongkos ini dengan 
serendah2nja dengan tjara mengeeasai 
sendiri atas pembikinan goedang2 ba 
roe jang ada di Tjirojom itoe. h 

ba — 05 F9 1 RB 

TJIREBON 

Roepelin memetjat Ketoeanja 

Madoeratna menoelis : 

Perscommissie Parindra tjabang Tji 
rebon mengabarkan, bahwa t. H. Boe 
pjamin, jang mendjabat Ketoea Roepe 
lin tjabang Tjirebon oleh HB Parin 
dra telah dipetjat, berhoeboeng dengan 
beberapa kesalahan. Siapa jang men 
djadi penggantinja kini kita beloem 
dapat beritakan. 

Pemilihan kembali djago-djago 
Gemeente 

tt RM Ronggo dan Soemarna kedoea 
nja djago dari Wilde Partij jang sebe 
loem verkiezing mengadakan stembus 
accoord dengan Vaib. 

. Bosat memenoehi koersi Gemeente 
masih tinggal 4 tempat, djadi jang 
harces ada dalam verkiezingslijst 8 
nama ja'ni: AG Soeriokoesoemo 293. 
2 REuoch 287. 3 Prawiranata 261, 4 
R Koesma Soetisnaatmadja 235. 5 M 
Toekinoen Soerjokoesoemo 230. 6 Soer 
wenda 229 7 R Moh Ambijah Adiwi 
noto 218 dan PB Tumbelaka 194. 
Soesoenan nama diatas menosroet ba 
njaknja soeara jang masing masing 
djago peroleh dalam pemilihan jang 
pertama. : : 

Siapa jg akan terpilih dari 8 djago 
boeat 4 koersi, baiklah kita toenggoe 
nari Senen 22 Augustus 1938, dimana 
pemilihan kembali akan dilangsoeng 
kan. 

Taman Siswa menbentang sajapnja 

Pada boelan ini ada doea tempat jg 
meminta kedatangannja Wakil Madje- 
lis Loehoer, centoek minta pengesahan 
berdiri sebagai tjabang TS. Kedoea tem 
pat itoe ialah Tjiledoeg dan Djatiwangi 
terletak didaerah Tjirebon. Oentoek 
keperloean ini maka Toean AG Soe- 
riozoesoemo akan mendatangi Tjile- 
doeg pada tgi, 21 bl ini, sedang Djati 
wangi hendak dikoendjoengi pada tg. 
27 Aug: 

Dikedoea tempat akan diadakan ra- 
pat oemoem dimana beliau akan ber 
bitjara tentang ,Azas TS.“ 

Persatoean Islam dan Al Irsad 

Mengadakan Tabligh 
Akbar. 

- Pada malam Djoem'at tgl, 18/19 
August. 1938, dengan mengambil tem 
pat digedong Pasewan no. 72 Persa- 
tosan Islam bersama dengan Al Irsad 
mengadakan Tabligh Akbar, Rapat 
dimoelai pada djam 8.30. 

Agenda seperti berikoet: 
Pemboekaan, . 
Pembatjaan Koer'an dan Tapsirnja 

oleh t, Oemar Badjoeber. 
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Masjarakat dalam Islam oleh toean 
Mochamad Ali. 

Perbedaan perempoeau Islam dan 
loear Islam oleh t. M, Nasir. 

Menerima pertanjaan, dan akan di 
djawab oleh t. A, Hasan, 

saw Gp mma 

PAMEKASAN 

Kesoedahan ,Karapan« 

Madoeratna menoelis : 
Karapan jang diharap-harap oleh 

pendoedoek Pamekasan telah selesai, 
Boenji-boenjian pada malam barinja 
tenteram kembali. Orangdjoealan siang 
dan malam membawa oentoeng keroe 
mahnja. Alat-alat berlomba diboebar 
kan, Soenggoeh ramai sekali langsoeng 
nja karapan pada tahoen ini. 

Kini tinggal kesoedahan dari se 
moeanja, mereka jang mendjadi bin 
tang lapang, 

Dalam Karapan District, 
Prijs ke 1 oleh H. Djahrawi dari 

Karanganjar. 
» ke2 oleh P. Mistri dari Pe 

naggoeantimoer. 
» ke3 oleh P, Patijo dari Ko 

nang. 

Dalam Kar 
schap. 

Prijs ke 1 oleh P. Tinjem dari Ujre 
ngik. 

Prijs ke 2 oleh Asmawi dari Robatal. 
Prijs 8 oleh P. Boedjoeng dari Ke 

doengdoeng, 

apan Regent- 

finale ataupoen jang kalah sama seka 
li diberikan gandjaran poela, 
Moedah2aniah karapan selandjoet 

nja mendjadi oesaha kemakmoeran 
poelau Madoera ! 

sn Gp 

Bank Pasar Djember 
Pemilihan jang pertama soedah Papan Tntaati 

loe, Ternjata jang mendjadi favoriet 
Pada malam Senen jbi, atas oesa 

bat. Djojodirdjo telah dilangsoengkan 
rapat pendirian Bank Pasar di Mangli 
bertempat diroemah t. Djojodirdjo. 

Rapat jg dimoelai djam 9 dan di 
toetoep djam 1,15 sangat menjetoedjoei 
atas berdirinja Bank Pasar itoe. Pada 
waktoe itoe jg telah diterima djadi 
penjokong ada 1! orang. 

Soesoenan Bestuurnja terdiri dari 
tosan toean : 

Voorzitter t. Djejodirdjo 
Secretaris tey Penningmeester 

t. Djojosoedirdjo 
Commissaris t. Soekandar 

Dengan lahirnja Bank Pasar itoe, 
di Mangli telah ada lima Cooperatie 
doea toko Coop, satoe Creditcoop, dan 
satoenja lagi Roekoen tani. Satoe di 
antaranja telah ada jang mendapat 
rechtpersoon, jaitoe bagian credit coo 
peratienja, 

Soenggoeh, biar poen Mangli itoe 
soeatoe tempat jang terhitoeng ketjil 
dalam semangat perbaikan economie 
berkobar teroes ! 

HN ska 

Rapat Oemoem Rakjat di 
Gang Kenari 

Malam Minggoe 20/21 
Augustus 1938 

»Antara“ dikabarkan, bahwa pada 
malam Minggoe, 20/21 Aug jad. ini 
di Gedong Permoefakatan Indonesia 
Gig Kenari Djakarta moelai djam 8 
malam akan diadakan rapat coemoem 
rakjat, dibawah pimpinan t. Karto- 
soedarmo, pengandjoer Moeham- 
madijah. membitjarakan soal: Perge 
rakan Rakjat dan Pemilihan Gemeen 
teraad, berhoeboeng dengan herstem 
ming Gemeenteraad Betawi boeat 4 
zoteis bagian Indonesiers jang akan di 
langeoergkan pada tg 24 Aug jad. 

Jang akan berbitjara adalah t, t. 
HA Salim, Atik Soeardi, Ir Djoean- 
da, Mr Muh Yawia dan wakil dari 
Centraal Comite Kampoeng dan Bari 
san Boeroeh Merdeka. 

saya 2 “.   
Sedang oenfoek jang menang dalam |' 
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Vaethat 
Pertandingan bola besar. 

Pembantoe kita mengabarkan . 
Oeutoek dihadiahkan kepada Ma- 

drasah Tabiatoel Aitam di Soerabaia, 
maka besok pada tanggal 27 dan 28 
Augustus dilapangan Persibaja Pasar- 
toeri akan diadakan pertandingan 
besar, dan jang akan menoendjoekkan 
keoeletannja perhimpoenan dari Sinar 
Kotta melawan Oliveo, Oliveo contra 
Ps. HW dan Ps, HW melawan Si: 
nar Kotta, 

Dan pada hari Minggoenja akan di 
teroeskan pertandingan antara Sinar 
Kotta berhadapan dengan Maroeto, 
Maroeto contra Ps. H W dan Sinar 
Kotta melawan, Ps. HW. 

Dalam pertandingan itoe disediakan 
doea beker, dan djago djago jang akan 
bertanding itoe adalah kampioen dari 
Persibaja. 

—.g 
B Iming 

Badminton Bend Batavia 

West-Java Kampioen- 
schapswedstrijden. 

Wedkstrijden terseboet diatas jang di 
organiseer oleh BBB dan Perbi sama 
sama goens toeroet merajakan jubileum 
Sri Ratoe ternjata ada satoe sueces 
besar, Tidak koerang dari 67 spelers 
Tionghoa dan Indonesiers pilihan akan 
ikoet dalam singles, antaranja Phang 
'Tjoen Po dari Soekaboemi, kampioen 
Jaarbeurs 1938, Yo Tjin Seng, kam- 
pioen Bandoeng '38, Then Giok Soey, 
kampisen Tionghoa '37. Basroel, West 
Java kampioen "36, Tan Po Siang, 
Gouw Siang Kim, Tan Seng Tjoe, Il- 
ham, dan lain lainnja. 

Dalam Doubles akan ikoet main 22 
pasang antaranja Yo Tjin Seng-Phang 
Tjoen Po, kampioen Bandoeng: Gouw 
Siang Kim-Tan Seng Tjoe kampioen 
Jaarbeurs, Basroel-Joe Tiang Goan, 
kampioen F B B, Thoeng Jauw Kong: 
Kwee Bok Hian, Runner-up BBB: Lim 
Kok Kiam-Lie Chin Eng, kampisen 
Palembang 1936. 

Sebagai prijaen disediakan : 
bosat singles: Siang Po Wisselbeker, 
Faroka Wisselbeker, Liem Goan Lian 
Alm, Wisselbeker.' 

1 Kampioensbeker. 
1 beker boeat no. 2. 

“1 boeat no. 3, 1 boeat no. 4, 
boeat Doubles: 1 pasang kampioens- 
bekers. 1 pasang bekers boeat no, 2. 

Menoeroet atoeran internationaal, 
spelers jg dianggap paling koeat di 
seeded (antaranja semoea spelers dari 
loear Batavia) tidak oesah main dalam 
ronden jg pertama, hingga pertandi 
ngan2 dari ronden belakangan betoei2 
akan seroe dan maeroepakan pertandi 
ngan2 paling baik dari ini seizoen, 
Dalam ini wedstrijden akan dipakai 
Flash Gordon dan Service Shuttlecocks 
dari N. I. Industrieele Coy, Boemiajoe 
jg ternjata sangat memoeaskan. Eerste 
ronde singles akan dimainkan pada 
tg. 23 Augustus. 

Programma akan menjoesoel, 
sm ja 5 

Badminton di Poerworedjo 
Sesoedah publiek Poerworedjo meli- 

hat mainnja badminton dalam pasar 
malam Tionghoa oleh djago djago dari 
Semarang Magelang Keboemen Bata 
via, maka permainan badminton dige 
mari sekali oleh orang toea dan anak. 
Dikampoeng2 atau erf diboeat baan 
goena main ,tamplek 

Pada hari minggoe jtl I,M.B,O, (Insti 
tuut Moebammadijah Badminton Or 
ganisatie) dibawah pimpinan Toean 
Soenarjo Soemopranoto mengadakan 
»friendly game“ dengan perkeempos 
lan Perbib. Kesoedahan stand $—4 
goena I, M, B,O, 

  
        

 



  

Studio Kramat 96 
ba : 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 
“ Djoem'at 19 Aug. 

| S— sore Didalam Taman anak, 

1.20 

| 

11— : 

| Ima 
7.30 
85 
830 
AD.-— 
12.30 Ta 

1,30 
2. — 

5.— 

5,30 
3n 

. 630 
T.-- 
8,— 

-» 

1 

dengan Nona Soemarijab 
Lagoe Map " 
Lagoe Soenda 

. Pembatjaan sk.” 
7.— malam Waktoe goena anak annk | 

oleh Oom Hg dari OCRO. 
Hoet 
Lembitjaraan Kitab In 
djil oleh CORO. Pembi| 
tjara : Pendeta 1. Siagian 

| tentang: Pertjaja jang 
sia sia (Jermija 7 :1-16) 
Krontjong orkest ,Sinar 
Boelan“, dipimpin oleh 
tocap Mahratz 
Berhenti 

Sabtos20 Aug. 
pagi Orkest Belloni 

» 

» 

» 

Lagoe Soenda 
Lagoe Gamb Kromong 
Berkenti 

siang Lagoe Arab 

lohor Lagoe 
— Lagoe Djawa 

Krontjong dan 
Stamboel : 
Lagoe Melajoe 
Berhenti 

sore  Lagoe Soenda 

malam Lagoe Djawa 
” 

. Lagoe Arab modern 
Lagoe Melajoe Seberang 
Pembatjaan sk. 

Radio Tooneeloleh , Hiap 
Kioen Hie“ dipimpin 
oleh toean Tan Kang 
Soei mengambil tjeritera 
»Oh, saja poenja nama”, 
Berhenti : 

Minggoe2l Aug. 
pagi 

siang Krontjongorkest 

Lagoe lagoe Djawa 
Gamb. Kromong Thio 
Lie , 

oleh 

, Young China 
lohor Berhenti 1 
sore Lagoe Soenda 

“Ng 

1930 

I10— 

Lagoe Tionghoa Modern 
Lagoe lagoe Arab jang 
disoearakan oleh Oemi 
Kalsoem $ 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel dari piring hi 
tam jang dimainkan oleh 
orkest ,Lief Java“ 
Motjopat oleh t. Mandojo 
no 1 
Pendjawaban soerat dan 
rapport oleh pengoeroes 
Lagoe Djawa : 
Lagoe Melajoe 
Orkest Belloni 

9.30 Lagoe Ambon 
10,— Berhenti 

PENJIARAN NIROMTIMOER 

Djawa Barat 

'Bandoeng II 103, Batavia II 190 
.. PLP 27, PMH 45, PMN, 29 | 

fee Sabtoe20 Aug. 
“7 PMH (45 M), Batavia II (190 M). 
“Bandoeng If (103 M,) S 
— Ketjapi orkest , Poesaka" 
00004 “dipimpin oleh Toean R. 
Ke Hmoeng  Poerawinata, 

soeara Nji Wasli 
Melandjoetkan 
Poesaka 
Lagoe Gamb Kromong 
dinjanjikan 
Tjaktjak, Tjoe dau Sinoh. 

1,30 ,  Lagoe Gamelan Djawa 
12— »  Toetoep 

. PMH 45 M, Bitavia II 190 M, 
'Bandoeng II 103 M. 
.&— sore Studio orkest, dipimpin 

ta oleh Gloendoeng, dinja 
njikan oleh Miss Netty, 
dalam lagoe krontjong 
modern dan extra: | 

. Ditambah dengan lagoe 
lagoe baharoe 
Soeara Nji Resna penja | 
nji Tembang jang terke 
nal dari Tjiandjoer 
Mondharmonica Band, 
dipimpin oleh t, Tan Ek 
Hoo, dari 
lan Shiong Tih Huiafd. 
Bandoeng 
Berita berita soerat cha 
bar dan chabar dagang 

»  Belloni dengan orkestnja 

95 malam 
1 145 Ha 

830 
9,— 

aga K orkest 

K3? »” 

"NG 

“140 

Bm 
8.06 

pin oleh perkoempoelan 
Shiong Tih Hui, afd.| 
Toneel - Bandoeng, me 
ngambil tjeritera ,Kong: 
Bing Kek Tjioe Djee“ 
Dihoeboengkan dengan 

"2,— lohor Toetoep 

oleh Miss ' 

perkpoempoe | 

Radio Hoorspel, dipim| 

oentoek Wajang Koelit 
Poerworaras mengambil 

. fjeritera , Giling Wesi" 
wa Tsetoep 6 

.Minggoe 21 Aug. 
PMH 45 M. Batavia 11 190 M. 

'Bandoeng 103 M. 
pagi Wilhelmus 

Hawaiian Barat 
Gamelan Djawa 
Tionghoa Cinema 
di Gedong Museum Ga 

. melan Soenda 
siang Melandjoetkan gamelan 

— 

430 , 
945 

Me 

: seum Batavia 
12,30 Studio orkest 
12— lohor Toetoep . 
PMH 45 M, Batavia 11 190 M, 

»Bandoeng II 103 M. 
5,— sore  Hawaiian Band ,The 

Aloha Tuners 
Kepandoean, 

200 KBI, Batavia 
6.45 , Gambang Kromong 
1,05 malam Gamelan Soenda 
TAN 1 Lagoe Krontjong tiada 

dinjanjikan 
1.95 1 Berita Sport dan berita 

sk. djika ada 

dioeroes 

8,— »” 

diijim mengambil tjerite 
ra Menak Djinggo Leno. 
bahagian kedoea 
Pembitjaraantentang boe 
koe batjaan dioeroes oleb 
Balai Poestaka 
Krontjong orkest ,Aro 
ma" 
Lagoe lagoe Seberang 
oleh , Persatoean Minang 
kabau ,afd. Muziek 

». Toetoep 
PMN 29 M 

3 Persatoean Minangkabau 
Toetoep 

8, 30 

9,— 

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

107, 53 Meter 

Sabtoe, 20 Aug 

5.— sore Lagoe Djawa 
5.30 , Lagoe Soenda 
6— , Lagoe anekawarna 

“» Berhenti 
7,— malam Berita sk. (Indonesia) 
San Lagoe Melajoe 
1,45 , Berita sk. (Soenda) 
8.— Lagoe Soenda 
SO Tjelempoeng orkes ter 

pimpin oleh toean Asmi 
ta dan ternjanji oleh 

- Nji Eudjoeh 
12.— , Toetoep 

Minggoe 21 Aug. 

8.30 pagi Siteran 

5.— sore  Lagoe Djawa 
na Lagoe Soenda 
86,— Lagoe Melajoe 
6,30 Berhenti 
7.— malam Berita sk. 
laa Lagoe Soenda 
LN 1D Lagoe Djawa 
8,15 , ' Lagoe Ambon 
8.30 « Krontjong orkest 
12— , Toetoep 

S. RL 
Golflengte 86,96 

Saptoe 20 Aug. 

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

2,— lohor Toetoep 
3.50 sore — GamelanKg Kjahi Moeng 

gang Patalon dari Seting 
gil Keraton 
Hawaiian muziek soko 
ngan The Noveltj Ha 
waiian band ' 
Plaat plaat 1g Hawaiian 

430 5 

hasa Belanda 

Tent. peladjaran Khong 
Kouw oleh t Auw Ing 
Kiong 
Berita pers : 
Radio-toneel Wajang koe 
lit tjeritera - Giling wesi 
dengan kidalang R. Lr, 
Djogopradonggo bertem 
pat dipendapa padoeka 
KRMH Wirjodiningrat, 
Toetoep 1,— - 5 

Minggoe 21 Aug. 

pagi Pembatjaan Al @oer'an 
Boetji SA 

3 Plaat plaat lagoa ma 
tjam matjam 

To Plaat plaat lagoe Ha- 

8,— .” 

6,— 

waiian modern 
Klenengan S.R,I, bertem 
pat di Soos Habiprojo, 
Jagoe lagoenja menoeroet 
Pn pendengar2 
oetoep 

Kinderuurtje dalam pim 
inan Lik Soer 

Hawaiian orkest soko 
ngan Blue Boys Ha 
waijan . 

2 — lohor 
5,— sore 

6,30»   penjiaran SRI. di Solo.| 

Soenda dari Gedong Mu 

Lagoe Djawa Langen| 

Chabar chabar dalam ba |: 

10.— 

530 
545 
6,— 

7,45 

12.— 

6.30 

7,15 

11,20 

12,25 

$ Kg 

1,20 

2, — 

12,— 

9.— 
10.— 

1,30 

2,— 

5.— 
5.15 

6,— 
TI — 

7.15 
7,20 
7,30 
3.— 
9, —   7,— malam Persoverzicht oleh t. R, 

Saronto Koesoemodirdjo | 
| Plaat plaat lagoe Soenda 

. Pidato Agama Islam oleh 
Kjahi Moh Fdris 
Klenengan dari pendopo 
padoeka K RM H Wir:- | 
jodiningrat 
Toetoep 

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

Saptoe, 20 Aug. 

pagi 

80re 

» 

» 

Klenengan dari Keraton 
Soerakarta, hadiah dari 
Bri Baginda Jmm lagi 
Bidjaksana Z V H Kang 
djeng Soesoehoenan X di 
Soerakarta 
Berita sk bahasa Barat 
Dolanan anak anak 
Kinderuurtje dipimpin 
ole Tante Siet dan Oom 
Soet 

7.30 malam Berita sk. bh Indonesia 
Klenengan mana soeka 
(Gending2 menceroetper| 
mintaan leden) 
Toetoep 

Minggoe 21 Aug, 

pagi Genderan dan tjempoe 
ngan 
Ketoprak dari ,, Taman 
Balekambang" 
Hal ,,Do'a" 
Kwee Tiang Hoe 
Peladjaran tembang dll. 
oleh Pergoeroean Taman 
Siswa Solo 
Lagoe Melajoe : 
Klenengan dari Astan 
Kepatihan Soerakarta, ha 
diah dari Padoeka KP 
AA Djojopagoro 
Toetoep 

5 PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 
Soerabaja I 81: Soerabaja II 95, 
Boerabaja Arcbipels. Zender 68 

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

Saptoe20 Aug. 
pagi 

» 

Roeparoepa lagoe Ha- 
waljan dari piringan 
hitam 
Toetoep 
Lagoe lagoe Gandroeng 
Barjoewangi 
Memperdengarkan djem| 

oleh togan 

  

  
naar maat 

ADRESJANG TERKENAL 

Bandoengsche Kleermaker 

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

Bikinlah pakean toean menoeroet model baroe 

Potongan Netjis, doedoeknja bagoes 

dan enak dipakenja 

RAPI PAKERDJA'ANNJA     

JARAN DIMOEKA. 

rabat banjak. 

Kramat No. 5 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

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

12.— 'siang 

1,40 

5.— 

12.— & »” 

polan Wajang Orang dari 
Solo, mengambil tjerita: 
»Sembodro Laroeng" 

auserie tentang hal oe 
roesan roemah tangga 
oleh njonja Tj. Handoko 
Hal masak masakan 
Roepa roepa lagoe Tiong 
hoa, Cinema dan modern 
Memperdengarkan roea 
ra dari Miss Jacoba Regar 
Gending gending Djawa 
Tengah dari piringan 
hitam 
Memperdengarkan Bobo 
.doran Wajang Golek di 
mainkan oleh dalang 
Parta Soewanda 
Toetoep 
Njanjian dan dongengan 
anak auak dari oemoer 
3 sampai 9 tahoen, dipim 
pin oleh Boe Djar. Mem 
perdengarkan Kinder Or 

“.kest dari Nirom II — 
Soerabaja 
Memperdengarkan Keto 
prak , Vocal“ dari piri 

. ngan hitam 
Roepa roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel dari 
piringan hitam 
Berita berita sk dan ka- 
bar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe, Tiongooa modern 
Wajang Kroetjil Djawa 
Timoer dimainkan dida 
lam Studio Nirom oleh 
dalang Goeno Mardjanie 
mengambil tjerita: , Lan 
djoetnja Mardi mendjadi 
Radja 

». Toetoep 

Minggoe 21 Aug, 
pagi The Jolly Bye 
1 Klenengan S RI 

lohor Lagoe2 Tionghoa modern 
» Lagoe lagoe Krontjong 

dan Stamboel 
“».. Toetoep 

sore  Lagoe2 Arab modern 
23 Chotbah tentang Agama 

Islam 
# Tentang kepandoean 

malam Pemand. loear negeri 
a Berita 8. kabar 
5 Lagoe lagoe Tionghoa 
» Peladjaran bh Tionghoa 

"$ . Batak orkest » Andalas“ 
s Klenengan ,8 RI“ dari 

pendopo Padoeka KRMF 
Wirjodiningrat 
Toetoep 

5.— 
5.03 
5.30 
6,— 

6,40 
T.— 
7.20 
722 
7.50 
8,10 
8.30 
9.46 

10.01 
10.30 

11. — 

6,30 
645 
7,01 
S3 
1.— 
11.03 
11.30 
Kal 

1, — 
1,20 
1,32 
Oa 
2.20 
2,30 
5, — 

5,03 

5,30 
6.15 
Ie: 
7.20 
7,22 
8.30 

9.— 
9,15 

10,30 
10.45 

12,— 

LA 
530 
6,—   6.30 
9.58 

Djo 

sore 

» 

malam 

Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

emat,19 Aug, 

Pemboekaan 
Thee Concert 
Orkest 
Peladjaran njanjian boe- 
at anak anak 
Beberapa coli 
Perkabaran 
Pemand. programma 
Omroep Orkest 
Penjiaran tentang Agama 
Eaam Lagoe Tango 
Concert 
Penjiaran dari Alfredo 
Campoli : 
Berita koers 
Cabaret Cocktail 
Lagoe dansa oleh Benny 
Goodmann dan Bandnja 
Toetoep 

Sabtoe, 20 Aug 

pagi 

» 

malam 

Dj» 

sore 

” 

” 

Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
idem 
Berhenti 
Pemboekaan 
Orkest 
Solisten programma 
Matinee Concert 
Hammond Orgel 
Perkabaran 
Foorman's Concert 
Jack Hyiton's Band 
Mengoelangi perkabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
Lagoe lagoe dari Robert 
Stoltz 
Orkest 
Symphonie 
Perkabaran 
Pemand. programma 
Lagoe ,Mana Soeka" 
Simon's Zigeuners 
semble Alibert 
Lagoe2 oleh Henri Albert 
Programma anekawarna 
Saxophoon soli 
Lagoe dansa oleh Foor- 
man' Band 
Toetoep 

Ea 

B. R. V. 
Batavia 1 157,29 m. Batavia II 61. 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Boeka- 
boemi 12,18 m, 

em'at,19 Aug, 

Orkeat 
Rsppe vingers 
BRV Radiocursus 
Lagoe gramofoon   

6,45 

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

OPLAAG 2000 EXEMPLAREN 
Dikirim kepada para langganan seloeroeh Indonesia dan loear 
Negeri, serta Tjabang2 dan Groep? Moehammadijah. 

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

“HARGA ABONNEMENT BOEAT, 
di Indonesia f 3.— setahoen, f 150 setengah tahoen, f 0,75 satoe 
kwartaal atawa 6 nomor. Loear Negeri selahoen f 3.50. PEMBA- 

OENTOEK RECLAME DAN ADVERTENTIE. 
mempoenjai lapangan bagoes dan loeas, karena menghadapi hasil 
besar dan menjenangkan, tariefnja rendah, berlangganan dapat 

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

Administratie ,,PANTJARAN “AMAL” 
Batavia-Centrum 

Berita Pers 

T,— malam Piano Concert 
1.32 
3— 
8,10 

8.50 
11.— 

7,— pagi 
7,30 
7.46 
3 

5.— Bore 

5,30 

5,50 
6.30 
6,45 

7,— malam 

7.50 
8,— 

8.20 
(8.30 
10,— 

1045 
11.45 
11 45 
12,— 

8.— pagi 

845 
9,30 
9,50 
8, — 

G2 
925 
9,45 

10,15 

11,— siang 
11,30 
12.— 
12.15 
12,30 

2,— lohor 

5.— sore 
5,30 
6,15 
6.45 

7.25 malam 
7,45 
8, — 

8,15 
8.15 

8,30 
9.15 

10,15 
11.— 

» Programma Serieus 
Phohi Relay 
Marek Weber dan Orkest 
nja : 
Obera 
Toetosp 

Sabtoe, 20 Aug. 

»” 

» 

” 

3 

»” 

Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Programma anekawarns 
Toetoep 

Lagoe marech 
Njanjian dari Maurice 
Chevalier 
Lagoe Hawaiian 
Lagoe Orkest 
Berita pers 

Dihoeb. dengan segenap 
zender zender 
Alexander Brailowsky 
Phohi Relay 
Njanjian Louis Davids 
Lagoe cabaret Belanda 
Programma dansa diich- 
tiarkan “oleh beberapa 
Orkest2 
@uintette 

»Van Ivoren Toetsen“ 
Cinema Orgelsoli 
Toetoep 

Minggoe, 21 Aug. 

» 

» 

» 

” 

» 

» 

” 

» 

» 

” 

” 

»” 

” 

» 

” 

Penjiaran - dari gersdja 
Stadezender 
Gewijle klanken 
Symphonische variaties " 
Brandenburg concert 
Orkest: Arehipelzender 
Vocaal 
Piano 
Cinema Orgelsoli 
Marek Weber Orkest 

Lagoe Hawaiian 
Lajos Kise 
Pidato Ben Huynink 
Musiek gramophoon 
Mana Soeka 

Toetoep 

Vocaal : semoea zenders 
Concert 

Instrumentasi 
Symphonie 

Vocaal 
Pemand. loear negeri 
Muziek gramophoon : 
Stadezender 
Persepak ragaan : 
Beberapa lagoe2 jang me . 

“njenangkan: Archipelz. ' 
Lagoe lagoe dansa 
Orkest 
Muziek gramofoon 
Toetoep 

9 sem  



    

  

   
   

          

   

    

   

    

  

                

  

  

  

  

Soerat dari 

& rapkan banjak orang—menocerost ba 

Nederland : : 
nnatanu 

Volksraad | doea 

  

Betocl wet- Volksraad memberi dia 
tas lebih koerang daripada jang diha 

pjak orang wet itve memberi terlaloe 

        

  

    

banjak—, dergan badan pertama itoe 
dapatlah kita bekerdja. Benar sekali: 

  “kali beloew ada perwakilan toelen dan 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

    

    

        

   

Memang perwakilan itoe beloem bisa 
“ada, tetapi segala-gala jang dapat di: 
tjapai, bisa didapat dengan benosman 
goebernoer-djenderal altbans dengan 

| tjara membenoem seperti jang ditoe| 
| roet oleh toean Van Limburg Stirum, 

— Zonder keberanian dan kebidjaksanaan 
sociaal-aristocraat ini, maka soedah 
tentoe beberapa pergandjoer p:ling 

okiri dari gerakan ra'jjat jang amat 

          

  

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

    

   

    

   
   
    

  

    
     

    

  

    

   
   

    

    

        

| 
: 
f 

| 
, 

  

gempar waktoe itoe, tidaklah mendapat 
tempat dalam Volksraad. 

Djoega Ir. Cramer, satos satoe ang 
gota s cial-demokrat, tentoe tidak di 
pilih oleh kaoem pemilih jang djosw 
lahnja sengadja rendah, 

Volksraad pertama itce memboeka 
dengan girang, ja boleh dikata dengan 
“kesoekaan kanak kanak (darteld vreug 
de) zaman jang baroe dalam politik 
djadjahan. Dveloe poesat Regering bi 
sa disebost tersemboenji dan terpisah, 
biasanja Regering itoe dianggap ang 
koe dan masam, -menoentoet terlaloe 
banjak dan soekar sekali didekati, 
tetapi sekarang anggota Volksraad soe 
dah bisa mempengaroehi Regering 
itoe. Boekan sadja dalam pertoekaran 
pikiran diatas kertas, bahkan djoega 
dari mimbar Volksraad, Siapa berani, 
ia boleh berkatakata begitoe sadja de 
ngan direktoer Departement bila ia ke 
temoe dalam gedoeng Volkeraad, 

Boekan sadja orang Belanda melain 
|. kan djoega orang lIudonesia, poen pe 

mimpin gerakan ra'jat Indonesia seka 
rang moelai mengerti, bahwa mereka 
jg pegang kekoeasaan besi, tidak ls 
bih dari manoesia biasa sadja. Lebih 
djaoeh, bangsa poetik dan bangsa sa 
woh matang sekarang datang bersama 
sama dan bekerdja bersama sama. Be 
tapa besar anfara does bangsa itoa 
dalam hidoep hari hari, pebak satoe 

. masem pehak jg lain maos moendoer| 
iwegdeirzond) Bagaimana sekarang ? 
Roepanja doenia jg baroe dan meng 
herankan soedahlah terbveka: loeka2 
jg terdjadi oleh pertentangan djadja 
han, reepanja soedah semboeh. 

Benar kerapkeli ada lagi perbantoe 
ran sedikit: seringkali ada lagi keke 
sapan sedikit dalam gadoeng dan kof- 
fiekamer Volksraad, tetapi dengan ti 
dak meloepai barang barang jang ta” 
dapat tiada mesti mentjeraikan ang- 
gauta, tocb anggota2 itoe mendapat 
kejakiuan jang menjenangkan, buhwa 
lawan lawan jang paling hebatpoen 
kerapkali orang baik djoega, poen ada 
nja lawan2 itoe ada baik djoega. 

Pertemoean pertama dari mereka 
javg doeloe berdiri djaoeh satoe dari 
jang lain, girang , mereka semoeanja 
dengan senang hati soeka bekerdja 
oentoek mentjapai banjak barang jg 
baik. 

Kerapkali pekerdjaan itoe bisa dise 
boet bekoorlijk dilettantisme ( peker- 
djaan orang jang boekan ahli tetapi 
jang tcch menjedapkan hati), Banjak 
pertanjaan dan permintaan terlaloe 
banjak, segala soal hangat dimadjoe 
kav dengan pemberesannja, Pemerin- 
tah jang baroe toeroen dari awan-| 
awa», sekarang berhadapan dengan 
gelombang keloeh kesah jang sekarang 
soedah boleh diperdengarkan dengan 
merdeka kepada Regering jang koeasa 
jang sekarang sekonjong konjong soe 
dah bisa didekati. Pemerintah mene 
rima segala keloehan itoe dengan ma 
nis, dan perkataan nasehat dan me- 
pjabarkan, 

Arggota Z. Stokvis menjamakan Re 
gering dengan orang kepala kabal da- 
Jam circus Barnum dan Bailey:orang bi 
sa memoekoel kepalanja dengan martil | 
kajoe: lebih keras poekoelan itoe, lebih 
manis orang kabal itos tersenjoem, 

Anggota2 Volksraad merasa diri po 
litik baroe lahir. Persamaan sekonjong 
konjong soedah ada, djoega kemerde- 

- kaan dan persaudaraan. Satoe repnloesi 
jang terdapat sebagai anoegerab | 

Soedah tentoe, kesenangan politieke 
wittebroodsweken itoe, laloelah dengan 

Lembaran ketiga 
Nenen aan snann ben 

II (penoetoep) EL 

    

poeloeh tahoen 

tempo. Pemerentah mendjadi kepala 
(dingin poela, dan lama Volksraad tidak 
'bisa hidoep daripada terang boelav 
sadja. Tech nikah Volksraad-Regering 
itoe, hingga sekarang bisa diseboet 
baik.: 

Satoe ,mariage de raison”, nikab 
jaog berdasarkan hitoeng berhitoeng 
tetapi kita tahoe jang perhoeboengan2 
sedemikian soedah njata boekanlah 
jang paling djelek, 

Sstengah taboen kemoedian, datang 
lah (indak pertama keperobaban jang 
lebih loeas, Pemberian tahoe itoe, di 
boeat dalam historische November 
verklaring dari Goebernoer Djendral 
Van Limburg Stirum. Soedah oemoem 
bahwa keterangan Van Limburg Sti- 
rum itoe amat menggontijangkan pik: 
ran publiek : orang sangsikan, apa 
keterangan sedemikian tjotjok dengan 
Grondwet : ada orang jaog tidak setoe 
djoe, sehingga Mr. Fuck, jang pida 
waktoe itoe voorz'tter Tweede Kamer, 
memperdengarkan satoe pidato seba 
gai anggota biasa, pidato jang moesti 
melemahkan posisi Goebernoer Djen- 
deral, 

Pidato itoe diseboet oleh Dresselhuys 
almarhoem, satoe,,discoursgouverueur” 
dan betoel tidak lama kemoediannja, 
F.cek mengganti Van Limburg Stirum. 

Memeriksa pengertian dan harga 
politik dari November-verklaring itoe, 
adalah diloear rantjangan karangan ini, 
Tetapi tidaklah dapat disangkal, jg pa- 
da waktos itoe baik sekali adanja Volk 
raad dalam ziman kegeatiogaa dan 
kebimbangan, daipatiah Goebernoer— 
Djender: | memperdengarkan scearanja 
dimoeka ra'jat, dapatlah ia meniberi 
keamanan dan mendapat kesetiaan, 

Dalam verklaring itoe ada dikatakan, 
bahwa kedjadian2 didoenia meuocen- 
toet arah jang baroe boekan sadja di 
Nederland, bahkan djoega di-Indone 
sia, wal.upoen di Indonesia lebih per 
loe tjsra bekerdja jang lebih tjepat da 
'ripada areh jang baroe. Tetapi Rege- 
ring dan Volksraad ,,lihadapkan pa 
da perbandirgan2 jaag baroe dan per 
sorongan hak hak“. jang menghatsil 
kan Herz'eningscommissie-Carpentier- 
Alting, Rapport itoe tinggi sekali har 
ganjs, boekan sadja karena perobahau 
perobahan jang berlaugkah djaoeh se 
kali dan jang hati bati jang diporstel 
kan, bahkan djoega oleh banjak min 
derheidsnota's (antara lain pikiran pi 
kiran toean Ritsema van Eck jing 
amat dilawani dan disetoadjoei), sehing 
ga orang mendapat gambaran jang 

amat menarik perhatian tentang piki 
ran pikiran politik, jang hidoep dalam 
negeri jang amat tergontjang itoe. 

  

Hari hari November di Indonesia" 
Hsrzieningsrapport dan aksi oentosk 
autonomie, itoe semoeanja tentoe mes 
ti mempengaroehi Opperbestuur, Hal 
itoo dengan lekas dapat disaksikan 
oleh Volksraad, karena bertoeroet-toe 
'roet dewan itoe menerima doea ren 
tjana wet (voorontwerpen van wet)jg 
penting bosat diberi adviesnja, satoe 
rentjana oentoek merobah. artikel-arti 
kel jang mengenai tanah djadjahan 
dalam Grondwet, dan satoe rentjana 
'wentoek merobah Indische Regerings 
reglement (kemoedian diseboet Indi 
eche Staatsregeling). 

Maembitjarakan doca rentjana itoe 
bagaimana pendek djoeapoen, akan me, 
maksa kita membitjarakan djoega soal 
'soal politik. Kita tidak bisa berboeat 
sedemikian, memang disini hanjalah 
diperiksa barang jang dengan lang- 
soeng bersangkoetan dengan hidoep 
dan djalannja Volksraad. 

djadi wet diziman Minister 9. de 
Graaff), masih djaoeh lebih koerang 
daripada jang bisa diharapkan dari 
pada Herzieningsrapport. Sedjak 1918, 
pikiran di-Bogor dau di-ministerie 
djadjahan di Nederland, soedah bero- 
bah bavnjik, Pembangoenan Indieche 
Oadernemersraad dibawah pimpinan 
Prof, Treub tahoen 1921, dapat dipan- 
dang sabagai permoelaan aksi jang 
tadjam melawan arah ethisch, jg men- 
dapat Van Limburg Siirum sebagai 
wakil jang paling kosat dan paling 
achir, g   Indische Staatsregeling 1925 (men. 

delndiscbe Staatsregeling dari Minister 
ide Girasff, mempoenjai tanda jang te 
taog dari perobahan itoe, Hak mem 
beri advies jang dirobah mendjadi bak 

. Imemboeat wet bisa d'pandang sebagai 
Ikemadjoean jang mengherankan, djika 
tidak ada coufi ctenregeling jaug mem 
beri bak mewoetoes kepada lain badan 
dari kepada Volksraad. Begrotiogsrecht 
baroe, jang amat membatasi hak hak 
Staten-Generaal, tentoe dapat memper 
koeatkan posisi Volksraad, djika hak 
toea dan penoeh dari Minister djadja- 
han boeat masoek tjampoer lebh da 

satoe hak jang tidak dirobab ter hadup 
pada segala lain osroesan negeri. 

Ki a soedi mengakoe, bahwa Minis 
ter de Graaff bendak memberi lapa- 
ogan jang loeas soepaja keadaan di 
Indonesia bisa bertoemboeh trenoeroet 
perbandingan-perbandinganvja sendiri 
tatkala ia membahagi hak hak Minis 
ter dan Goebernoer-Djenderal. Tetapi 
kelebihan Tweede Kamer jg dikepalai 
oleh Ir Feber. menhindarkan kehen 
|dak De Graaff itoe. 

Lebih djaoeh, Minister mesti mene 
rima kekalahan jang lain, jg djoega 
mengenai hal jang amat penting. T 
Feber dapat mengadjak kelebihan 
Tweede Kamer bneat mengobah pem 
bahagian koersi Volksraad jang moela 
moela ditentcekan seperti berikoet : 
30 bangsa Indonesia, 25 bangsa Be 
landa dan 3—5 bangsa Tiongboa dan 
lain lain, pembabagian koersi itoe, 
acbirnja- mendjadi seperti berikoet 25 
bangsa Indonesia, 30 bangsa Bslanda 
dan 3—5 bangsa Tionghoa dll. , 

Djoemlah lebih besar jang hendak 
diberi kepada Tadonesia (boekan kele 
bihan), leujaplah. Kesalaban jang dje 
lek itoe, benarlah dapat diperbaiki di 
masa pemerintahan Koningsberger De 
Graeff, tetapi hanja 'sesoedahnja doe 
oia Eropah di Indonesia mendjalan 
kan perlawanan jang hebat dan men 
dekati pemberontakan. Keberanian 
goebernoer djenderal oentoek mene 
roeskan maksoednja dan menahan per 
lawanan dari bangsa sendiri, mening 
gikan kehormatan pada koeasa Ne- 
derland. 
Wet — 1925 membawa College van 

Gedelegeerden, badan baros jang har 
ganja kita sangsiksn. Dewan itoe, di 
bangoenkan oleb Volkeraad sendiri jg 
memberi segala hak memboeat wet ke 
pada dewan baroe itoe, ketjoeali hal2 
begroting, dan ketjoeali hal hal jang 
hendak dibitjarakan Volksraad sendiri. 
Djika Volksraad tidak bsrapat, maka 
Gedelegeerden mempoenja hak pstisi 
dan interpelasi, & 

Pengopsran hak hak Vulksraad ke 
pada dewan jaog lebih ketjil, jang 
zittingnja teroes segenap tahoen dau 
anggota2oja mendapat gadji jang ting- 
zi, memoengkinkan pertjeraian antara 
Regering dau Vulksraad seanteronja. 

Satoe badan jang lebih ketjil, lebih 
sabar dan lebih merasa senang, lebih 
gampang dijakinkan oleh Pemerintah, 
sedang soeara lebih keras dari Volkae- 
raad jang kerapkali tidak maoe :neog 
ia-ia sadja, kadang lagi terdengar da» 
bavja dari djaoeh. Kita beloem begi 
toe djaoeh, tetapi tjita tjita oentoek me 
robah Collegs van Gedelegeerden men 
djadi Senaat atau Esrste Kamer jang 
gampang dipengaroeh, semangkin koe 
at dan semangkin banjak pengikoet. 

Pada bari lahirnja jang kedoea poe 
loeh, banjaklih jang haroes dipikir 
oleh Volksraad. Hari itoe bisa dise 
boet hari raja, karena dewan it»e koe 
at bekerdja dan baik dan bagoes ba 
sil pekerdjaannja (hesft knap werk ge- 
leverd). 

Dewan itoe mengabdi negerinja de 
ngan djoedjoer dan berhatsil. Hande 
lingennja berisi banjak sekali gege 
vens dimana kita bisa peladjari kea 
daan, kemaoean dan kemoengzinan 
negeri dengan tjara seperti jg beloem 
pernah dialami. Benar penerangan ke 
pada satoe mosi atau amendernent, ke 
rapkali bisa dipandang sebagai pidato 
pengoeboerannja, tetapi pengaroeh 
Volksraad tidak dapat dioekoer dengan 
djoemlah mosi dan amendement jang 
diterima, dipandang dari pehak itoe 
sadja, maka Volksrasd sekali-kali ti 
dak berpengaroeh. 

Tetapi pokerdjaan dewan itoe, ke 
soenggoehan hati, keahlian, kegira 
ngan dan kebaikan jang mendjadi da 

laupoea kerapkali tidak dengan lan 
tas, 

heeloe (voorafgaande medebamoeing)| 
tidak ditetapkan dalam woedjoedoja,| 

|sar pekerdjaan itoe. itoelah soember 
pengaroeh dan kekoeatan Vulkseraad, 
jang selaloe dapat kita saksikan, wa 

dan walaupoen pengaroeh itoe 
ada kalanja tidak soedi diterima oleh 
jang bersangkoet, Kita perloe banjak 
Kesabaran dan kepertjajaan jang da 
lam oentoek mendapat kejakinan itoe, 
karena tiap kali mosi kita ditolak, 
atau djika tiaptiap mosi kita ditolak, 
maka ada kalanja kita hendak mem 

bosang sadja pekerdjaan itoe. Tetapi 
kemosdian setengah djam, perasaan 
itoe lenjap poela, 

Tetapi djika perajaan itpe soedah 
laloe, maka pekerdjaan berat datang 
poela. Dan dj ka Volksraad menanja- 
kan diri. golongan besar mana dari 
masjarakat Indonesia jg akan menjo 
kongnja, maka lebih baik ia pertjaja ,   

   

  

  

Isecha Slowakia 

Kundt dan Hodza akan bertemoe 
dalam komperensi jsng 

akan datang. 
Praag— Rsuter, 
Pada penoetoepan moesjawarah ha 

ri ini (17 Aug) telah ditjapai persetoe 
djosan, bahwa Kundt dan Hodzs3 akan 
mengadakan pertemoean lagi, dan 
tanggaloja skan ditetapkan dalam 
komperensi jg akan datang. 
Lain daripada itoe dikabarkan poela, 
bahwa Henlein dan Ruuciman akan 
mengadakan moesjawarab. Tetapi poe 
toesan itoe beloem pasti. 

— 0— 

Moesjawarah Djerman Sudeet-ang- 
geuta kabinet beloem selesai 

Praag—Reuter : 
Pada djam 4, sore hari Rebo moe- 

sjawarah antara orang orang Djerman 
Sadeet bersama Hodzi dan anggauta 
anggauta kabinet pada djam 6.30 be 
loem poela selesai. 
Kaoem Djerman Sudeet tidak akan 

melakoekan oesoel oesoel jang diadjoe 
kan oleh pemerintah tentang minder 
heideproblemen, Tetapi mereka tidak 
akan menoetoep pintos oentoek meng 
adakan moesjawarah jang lebih lan 
djoet, 

me fpowa 

Palestina 
Pemilihan parlement Sanjak 
Alexandrette dioendoerkan 

Jeruzalem — Transocean : 

Sepandjang berita berita dari Damas 
cu3 pemeliban Parlement Sanjak Ale- 
xandrette dioendoerkan boeat waktoe 
jang beloem ditentoekan. 

AJ — 

Perantjis 
Pendapat bekas premier Blum ten- 

tang peladjaran peladjaran 
perang 

Paris—Reuter : 
Bekas prewier Perantjis Bium telab 

menoelisdalam sk. , Le Populaire" 
tentang peladjiran2 perang di Djerman: 
»B:leh dikatakan, bahwa Hitler selaloe 
meneroeskan anijamannja, oenioek me 
ojelesaikan masjaalah Djerman Sulee: 
dengan djalan damai, tetapi jg akan 
diselesaikan menosroet  kemaoeannja 

matanja centoek sifat peladjaran2 pe 
rang jang tidak biasa. 

Tidak boleh tidak Hitler akan me 
ngira, bahwa Perantjis dan Inggeris 
akan bisa dipengaroehi oleshaja, soe 
paja bisa mengadazan desakan lagi ps 
da Tsj. Stowakia- Tetapi dalam pada 
itoe saja sendiri jakin, bahwa Londen 
dan Paris tidak akan maoce toendoek 
pada peladjaran2 Djerman itoe.“ 

  

pada diri sendiri sadja, Pergaoelan poe 
tih bisa mempertahankan kepentingan 
nja zonder Volksraad, walaupoen badav 

itoe tidak disia2kannja sadja. Pers E- 
ropah, dengan beberapa ketjoeali 
memperlakoekan Volksraad seperti ba 
rang jg beloem tjerdas, jg kerapkali 
ditjelanja dan menimboelkan kemara 
kannja. 

Magjarakat Indonesia, istimewa diza 
man achir, mengerti apa jg bisa dida 
patnja dengan djalan Voiksraad oen 
toek masu sekarang dan kemoedian 
hari: tetapi beloem lama liwat politik 
menjendirikan diri didalam gerakan 
nasional,membiarkan sadja pahlawan2 
mereka didalam Volksraad dan ada ka 
lanja melemahkan posisi mereka itoe 

Bagaimana di—Nederland ? Pertjam 
poerau tangan Statea—Ganeraal sekali 

jg soedah tjerdas, 

memberi pengharapan baik. 

Hanja Indiscue Regering memperli 
batkan soeka mengerti dan pevghar 

Tetapi Volksraad ada djooga peng 
boeran besar. Batoel ia tidak dapat 
membangoenkan perasaan tjinta kepa 
danja — tetapi dewan itoe ditakoeti. 
Soedah doea poeloeb. tahoen, 

Amsterdam Juli 1938. i 
pb maa LI   (aa) 

sendiri, Orang tidak bisa menoetoep/: 

Kali djanganlah dilemahkan atau dito 
lak, selama koeasa politik di Indone 
sia beloem tjerds kesegala pehak, sela 
ma Regering jg dalam oedjoedaja ma 
sih autocratiscn ketemos tenaga tenaga 

Lebih djaoeh? Tjara Parlement Ne 
derland menolak hak interpelasi Volks 
raad, bagaimana Parlement perlakoe 
kan petisiSoetardjo jang sebenarnja 
dipoetar lehernja, itoe semoeanja tidak 

gaan baik terhadap pada jubilaris itoe. | P 

  

    
   

  

   

Apa kata »Le Petit Journaal" ? 

| 8, k. Perautjis laionja ,Lo Petit 
Journaal“ menoelis: bahwa peladjaran 
peladjaran perang Djerman itoe adalah 
»kebodohan jang besar, dan 
kesombongan jg sensasio: 
ai 

—O — 

Nederland 
Gezint Nederland di Berlin 

Mendapat ketjela 
kaan mobil, 

Aneta ANP dari Den Haag menga 
barkan, bahwa gezant Nederland di 
Berlin, van rappard, telah men 
dapat ketjelakean naik mobil di Djer 
man. Orang mendoega, bahwa halnja 
itoe akan membahajakav djoega. 

Wakil Soesoeuan zkan sampai ' 
di Den Haag 

Aueta ANP dari Den Haag menga 
barkan, bahwa wakil Svesoehoenan 
sampai di Den Haag, tgl 17 Aug. 

Pengoeboeran mr. A, W. Gicnte, 

Aneta—ANP mengabarkan dari Ut- 
recbt, bahwa pengosboeran djenazah 
mr. AW Goote dihadiri antara lain2 : 

Prof 2: Kernkamp, Dienpenhborst, 
Nauta dari AID de Preangerbode, dan 
Grunther Poll dari Suikerbond, 

Jang bitjara dalam oepatjara itoe 
ialah ds. Ubbiok, J H Goote (saudara 
marhoem), ds. O, Ghote (mamak mar 
hoem), mr, Dijsstra atas nama teman 
teman, Poen iparnja mengoetjap terima 
kasih djoega, 

  

  

  

A.S,LB. di Madoera 

Pembantos kita menoelis: 

Dari verslag-verslag ASIB, dapatlah 
diwartakan petikan sebagai berikoet 

Reg. Comite di Pamekasan telah 
menerima oeang sedjoemlah f 204,20 
dimana f152,56 dibajarkan sebagai 
soebsidi kepada vereeniging ini ialah 
504 orang dan 10 anak ketjil. Pen 
toedoek desa Pakaandaja dan desa 
Kranggantimoer dari district Balaga 
telah diberi katjang idjoe: Pemberian 
didalam desa Njeormanes atas advies 
seorang regentschapsaris dapatlah di 
hentikan. Ketjoeali vereeniging P.A.O, 
adalah poela vereeniging2 lagi jang 
menjokong, ja'ni vereeniging ,Iser 
Se'iji” dan PKO kepoenjaan Mj- 
hammadijab. 

Pendapatan dari reg. comite Pame- 
kasan ini ialah akan dipergoenakan 
oentoek memberi soebsidi kepada ver 
seniging Penolong kesengsaraan Os- 
moeri diPamekasan, kepada vareeniging 
Penolong Kesengsaraan Oemoem di Sam 
pang. Reg. comite ini selaloe menoen 
djoekkan keaktivannja oentoek mem 
bantoe berbagai desa desa, dalam mana 
ada dilakoekan pemberian makanan 
oeang kepada orang orang jg miskin. 

Didalam verslagerperiode jl. reg co 
mite Soemenep soedah mendapat oeang 
sedjoemlah f 260,79, dan didalam ver- 
slagperiode ini hanja menerima osang 
sedjoemlah f 186,02. Kemoendoeran ini 
taroetama sekali disebabkan oleh kare 
na seorang anggota, ja'ni Raden Ajoe 
Tjitroatmodjo, isterinja majoor pada 
barisan Soemenep, telah meletakkan 
djabatannja. 

Anggota ini dahoeloe soedah menjo- 
kong oeang sedjoemlah f 20.—. Tiap 
tiap boelan djoemlah orang orang jg 
disokong ada 35 orang banjaknja. 
Regentschapscomita ini soedah mendi- 
rika» tempat tempat masak masakan 
dilalam district Timoerdaja dan dida 
lam district Soemenep, sehingga ada 
koerang lebih seratoes orang jang koe- 
rang makan disokong oleh comite ter 
seboet. Djoemlah pengeloearan oeang 
didalam tiap tiap boelan ada koerang 
lebih f 20,—. 

Didalam onderdistrict Lenteng soe 
dah diadakan pertoendjoekan ketoprak, 
sehingga pendapatan dari pertoendjoe 
kan ini diberikan kepada pendirian 
pendirian amal dan jg 25 p0Ct, ja'ni 
koering lebih f 7.31 diberikan oen 

toek fonds ASIB, Ketjoeali sokongan 

sokongan jang telah diberikan oleh 

regentschapscomite ini, maka residentie 
cComite soedah memberi sokonyan 
oeang sedjoemlah koerang lebih f75,— 
oela kepada vereeniging Zuigeling- 

Polikliniek di Sampang, 

Akte van toelating 

Diperkenankan oentoek mendjalan 
kan geneeg, heel dan verloskundige prak 
dj di Indonesia, toean Soedarsono, 

mana O —am   
   



    

“Dewan Ra'jat 
Manan ana anana Kanan tea nana 
     

  

      

Pemerintah soal pengadjaran 

  

Pengadjaran vak : 

Dari djawab wakil Pemerintah ba- 
hagian Onderwijs di Volksraad, dipe| 
tik oleh Balai Poestaka: ra 

Anggota jang terhormat t. Moelia 

mengatakan, bahwa kalau pengarjaran 
vak dinegeri ini disandingkan deugan 
pengadjaran osmoem, maka akan njata 
lab, bahwa pengadjaran vak itoe ma- 

sih terlampau sedikit. Demikian djos 
ga t. Yo Heng Kam mengandjoerkan, 

| soepaja diperioeas dan diperbanjak se 
kolah roemah tangga dan sekolah vak 

' oentoek memperkoestkan keadaau eko 

  

" nomi, Toean Villeneuye dan Verboom | 
| poon mempertjakapkan soal itoe, se 

| dangkan Njonja Razsux Scbuliz sangat 
| gembira mengandjoerkan sekolah roe 
mah tangga. : be 

Lagi poela diteraogkannja, bahwa 
didikan sekolah vsk, sesoedah didikan 

bagi masjarakat boleh djadi lebih ber 
harga dari pada didikan oemoem jang 
terlampau lama dan berkesoedahan 
pada sekolah tinggi. 
Osmoemnja Pemerintah se-ia dengan 

pemandangan pembitjara2 jang terhor 
mat itoe. Sesoenggoehnja be pas- 
dabnja bsroelang oelang menoendjoek 

kan betapa pentingnja, djika penga 

| jaran itoe diperloeas dan disesoeaikan 
| soesoenannja oentoek memperkoeatkan 
keadaan ekonomi dan keadaan masja 
rakat. Da 

Sebabnja meskipoen Pemerintah sen 
— Giri jakin akan faedahnja, bal itoe be 

loem berapa artinja, djika kejakinan 
jg seroepa itoe tidak terdapat poela 
dalam masjarakat, Pt 

Sebab itoe penting benar artinja, 
djika seseorang seperti toean van Baa- 
len, jg sendiri masoek golongan kaoew 
pertengahan, mengatakan, dengan te 
roes terang, babwa golongan kaoem 
tengah lebih perloe akan or.ng jang 
mendapat didikau vak jang praktisdari 
pada orang jg sangat banjak menda- 
pat didikan oemoem, 

Pemerintah insaf benar, bahwa ten 
tang pengadjaran Ia tidak boleh me 
nanti sadja keheudak masjarakat. Sebab 
dengan djalan demikian, salah satoe 
Gari pada factor masjarakat jang aktip 
dan dinamis, jaitoe jg terdapat dalam 
pengadjaran, akan mendjadi lemah. 
'Meskipoen benar. bahwa Pemerin 

tah selaloe harces memperhatikan ke 
perloean masjarakat dalam oesahanja 
oentoek membangoenkan menjesoeai- 
kan soesoenan pengadjaran, sebaliknja 
benar poela, bahwa pengadjaran itoe 
dapat mendatangkan pengaroeh jang 

— baik, jaitoe memberi basil dan menim 
boelkan keperloean baroe dalam ma 

| #jarakat. : 
. Pemerintahan insaf betoel, bahwa 

| ig haroes berdjalan didepan menija | 
| hari berdjenis djenis kemoengkinan jg 
— berpaedah bagi masjarakat, Soal itoe 

bagi Hindia ini tidak moedab, sebab 
| kemadjoean maesjarakat dau ekonomi 

disini tidak gama, tiap tiap golongan 
mempoenjai ejarat sjaratnja sendiri, 
baik oentoek sekarang, maoepoen oen 

. toek kemadjoeaonja dimasa jang akan 
datang. 

Demikianlah tahoen jui toean yan 
— Baalen menerangkan tentang pendidi 
— kan jang dianggapnja perlos dan ber 

goena bagi kaosem pertengahan Ecopab.| 

  

Toean de Hoog mengandjoerkan 
poela mendirikan Middelbare Tech- 

— nische School. 
—.. Seperti dinjatakan Pemerinlah ta- 

hoen jang laloe, tentang hal itoe ada 
- beberapa kebsratan berhoeboeng de 

ypgan keadaar di Hindis ini. Sekarang 
poen Pemerintah haroes mengemoeka 
kan keberatan tentang hal wang. 
Anggota jang terhormat itoe djoega 

. membitjarakan tantang pasal menoe 
djoekan sekolah KEuropeesche Lagere 

.. School didaerah Kolonisatie kearah 
pertanian. 

Pikiran itos sesoenggoehnja menarik 
hati #Pemerintah, Pertjobaan jg demi 
kian boekau sadja akan diperhatikan 
pja, tetapi sedapat2nja akan diberi 
djoega sokongan, 

Toean Kasimo agak bimbang ten- 
tang paedah sekolah daging kefjil 
Boemipoetera, sebab demikianlah pe 
mandangan anggota terhormat itoe 
anak anak banysa Boemipoetera golo 
ngan kaoem tengah jg agak berada, ti 
dakkan mengsendjoengi sekolah itoe, 
karena mereka lebih soeka masoek 
H.1.8, Pada pikiran saja tentang hal 
ini ada kekeliroean sedikit. Sekolah 
Gagang ke'jil Boemipoetera itoe mak 
soednja ialah oentoek menimboelkan 
golongan kaoem pertengahan. 

Sekolah itos diadakan ditempat tem 
o pat ig beloem berapa madjoe perda 
gangan anak negeri dan maksoednja 
ialah soepaja moerid jang mengoen 
djoengi sekolah itoe tahos sekedarnja 
bagaimana mereka haroes memperbai 
ki perdagangan ketjil Boemipoetera 
jh masih beloem seberapa itoe, Ber- 

    

'hoeboeng dengan itoe djoegalah, ma 
Ika dalam rantjangan itoe termasoek 
djoega sebagai bahagian jang penting 
tentang hal pimpinan praktis dikemoe 
dian hari kepada mereka, jang ma 
soek kedalam masjarakat dengan pe 
ngetaboean baroe itoe, . 
Kaoem tengah jg dimaksoed oleh 

t Kasimo itoe adalah setingkat lebih 
tinggi lagi kedoedoekannja, Bagi ka 
nak kanak golongan itos teroentbek se 
kolah Mulo Boemipoetera, jaitoe seks 
dar sekolah itoe memperhatikan pe 
ngadjaran dagang. 
| Sekolah dagang ketjil itoe sesoeng 
goe| osat orang ketjil dan djika 
orang dengan sesoenggoehnja hendak 
memadjoekan masjarakat Boemipoetera 
seloeasloeasaja, maka dalam masjara- 
kat itoe dan melandjoetkan pembaha 
gian pekerdjaan, 
— Telah selajaknja didikan jang seroe 
pa itoe haroes disesoeaikan dengan 
keadaan sedaerah sedaerah, djadi ber 
beda beda menoveroet daerahnja. Osen 
toek itoe perloe sekali perhoebsengan 
jang rapat dengan departement Eco- 
nomiscbe Ziken. 

Dengan sendirinja saja tiba kepada 
oetjapan toean Moelia, jang mengata 
kan, bahwa tentang hal ini masih ba 
injak soal soal dan bahwa berhoeboeng 
dengan itoe perloe diadakan soeatoe 
djabatan didepartement Oaderwij:, jg 

  

   

Imempsiadjari dan menjelesaikan soal 
soal itoe, Sesoenggoehnja baik benar 
kalau diadakan djabataa jang seroepa 
itoe didepartement O dan E dan saja 
psen berharap moedah moedahan nan 
ti anggaran negeri dapat (me nb'ajai 
amtenar jang seroepa itoe. 

Tetapi meskipoen demikiau dalam 
keadaan jg sekarangpeen telah dapat 
diadakan perhoeboengan jang teratoer 
antara kedoea departement itoe. Pem 
bitjaraan2 tentang itoe soedah dilakoe 
kan. : 

Pemerintah tidak mengerti akan 
oetjapan toean Yo Heng Kam jg me 
ngatakar, bahwa Pemerintah agak 
koerang pedoeli menghadapi keinginan 
oentoek memperlueaskan pengadjaran 
keberbagai bagai djoerossan dan bab 
wa Pemerintah telan poe s, malahan te 
lah girang akan apa jg suedah diada 
kannja sekarang Pemerintah boekan 
tidak psdoeli, tetapi wang tidak ada 
oentoek memperloeaekan pengaijaran 
seperti jang dikehendaki cleh Peme 
riotah sendiri, 

Pemerintah sendiripoen' merasa ketje 
wa.bahwa sebanjak itos jg patoet menoe 
roet pikirannja beloem dapat didjalan 
kannj3, Anggota jg terhormat itoe sa 
lah tampa benar, 

Anggota jang terhormat Njovja Ra 
z0ux Sebuliz dengan gembira mangan 
djoerkan pengadjaran rosmah tangga 
dan diterangkannja poela batapa besar 
peedabnja. Pemerintah setoedjoe benar 
dengan pemandangan itoe, 

Demikian djoega pikirannja oentoek 
mentjabari djalan, suepaja pengetahoe 
an jg dikoempoelkan disekolah itoe 
dapat dipakai diwa:jarakat seoentoeng 
oentoengnja, disstoedjoei oleh Pemerin 
tah dan Pemerintah berdjandji akan 
memikirkanpja. 

Pemerintah masih agak sargsi ten 
tang moengkinnja mengadakan penga 
djaran roemah tangga dikelas tinggi 
sekolah rendah dan sekolah samboe 
ngan. 

Tetapi pikiran itoe tidak akan disam 
piagkan Pemerintah sadja, hendak di 
periksanja dahoeloe tentang hal ke 
moengkinannja berhoeboeng dengan 
soal pengadjaran dan wang. : 

Pembitjara jang terhormat itoe pan 
djang lebar poela menentang kegema- 
ran orang toea memasoekkan anaknja 
sedapat dapatnja ke HBS dan kalau 
dapat memberinja didikan sekolah ting 
gi. Pemerintah setoedjoe dengan pa- 
mandangan itoe, tetapi pemandangan 
itoe rasanja pertama terloedjoe kepada 
masjarakat sendiri dan boekan kapada 
Pemerintah. Baekanlah salah Pemerin 
tah bahwa masih ada kegemaran mema 
ssekkan anak sekolah HBS3 itoe, de 
mikiaa djoega tentang hal orang be 
loem insjsf, bahwa djaminan jang ter 
penting boeat ketjakapan dalam masja 
rakat boekanlah diploma, : 

Berhoeboeng dengan ini pembitjara 
jang terhormat itoe ada mengandjoer 
kan, soepaja Pemerintah mengandjoer 
kan toedjoean jang lain kepada ma- 
siarakat dengan djalan meogadakan 
koersoes vak dan koersoes malam oen 
toek melanijoetkan pengadjaran bagi 
moerid sekolah pertengahan jang di 
bawah HBS. Sesoenggoehnja tentang 
hal ini banjak kita dspat memikirkan 
bal bal jang bergoena, tetapi djika jg 
|dimaksoed itoe boekan koersoes jang 
'berdjenis djenis jang soedah diadakan 
oleh IMIW., maka hal itoe akan mem 
bawa porlosesan dan peroebahan jang 
besar tentang pengadjaran pertenga   han di Hindia ini. 

- 

  

Jang diberi bantoean oeang 
beladjar. 

Keterangan Pemerin 
tah dalam Volksraad. 

Tentang anijoeran anggota, soepaja 
studiebeurs (bantosan oeang osntoek 
ongkos beladjar), kepada jang tidak 
mampos sadja d:bsri, Pemerintah hen 
dak memberi keterangan j ing oemoem | 
oemoem dahoeloe, baroelah akan di 
djawaboja oetjapan anggota mengemoe 
kakan garat itoe, . 

Didalam Volksread ini tiap tiap ta 
hoen didesak, soepaja lebih banjak di 
beri stuliebeurs dan pada coemoemnja 
soepaja lebih banjak dibsri kelongga 
can dalam psrkara bajaran, misalnja 
dibebaskaa moerid dari pida memba 
jar oeang sekolah, dsb. 
Anggota anggota mendesak demiki- 

jan, karena hatinja terharoe melihat 
pemoeda banjak jang meninggoeng 
kesoekaran oeang, dau terharoe kare 
na melihat keloearga pemoeda itoe 
banjak berkoerban, soepaja anak anak 
moeda itoe dapat beladjar. 

Pemerintah dapat djoega merasakan 
hal itoe. Pemerintah tahoe, tidak sedi 
kit anak anak moeda beladjar dalam 
keadaan jang serba soesah, Tetapi boe| 
kan itoe sadja jang penting oentoek 
Pemerintah, Dalam perkara ini ada 
hal jang mengenai pergaoelan hidoep 
8 Onoemnja, jang tidak ” bo 
leh diabsikannja dan jaug haroes djos 
ga di ingat oleh Dewan ini, 

Pada oemoemnja. oeang kepoenjaan 
bersama baroe boleh diberi kepada 
seseorang sebagai bantosan, kalau 
pergaoelan bhidoep akan beriabs kare 
na memberi bantoean oecaug itoer Ka 
lau bal itos tidak kitaingat, kitapoen 
mengeloearkan oeang oentoek berbagai 
bagai hal dengan tidak beratoeran 
lagi, lain dari pada itoe kita berboest 
koerang adil kepada orang jg perloe 
ditolong, tetapi tidak diberi bantoean 
Mengapa anak moeda jang hendak 

meneroeskan peladjaran,ja dibantoe 
oleh Pemerintah, tetapi laki bini dan 
anakoja, jang hampir bampir tidak 
dapat hidvep, disia siakannja ? 

Disini jang mesti diingat ialah ke 
pentingan pergaoelan hidcep, lain ti 
dak dan jang dapat mengoentosngk:n 
masjarakat, ialah anak anak mosda jg 
banjak barapan akan seenggoeh z0eng 
gveh mendjadi orang jang bergoena 
oentoek masjarakat. kaliu soedah me 
noentoet peladjaran jang lebih tinggi, 
karena itoe mereka itoelah jang haroes 
diberi kesempatan masnoeroet pelaija 
ran, Jing saja maksoedkan tentoe tjoe 
ma auak moela jang teramat pandsi. 

Ada lagi soeatoe hal jang hendak 
saja peringatkan, jang haroes djoega 
dipikiran olob anggota anggota jang 
terhormat dengan soenggoehsoenggoeh, 

Betapa djoega baiknja kalau anak 
anak moeda jang tjakap tjakap menda 
pat bautosan dari orar g laio, sehingga 
dapat menoentoet pelaujaran jang le- 
bih tinggi dari pada peladjaran jang 
dapat dibelandjainja sendiri, tetapi 
kalau terlaloe banjak membantoe da 
lam perkara jang demikian, maka kita 
berboeat salah, karena tidak membang 
kitkan perasaan tanggoeng djawab 
terhadap masjarakat. Karena moedah 
sekali terbit nsfzoe hendak menjoeroeh 
masj-rakat memikoel tanggoengan, 
jang menilik matjamnja, sebenarnja 
mesti mendjadi tanggoengan seseorang 
atau keloearga orang itoe. Nafsoe jang 
demikian tidak baik dikidoepkan, ka 
lau hendak mendidik orang sebagai 
anggota masjarakat : dengan djalan 
demikian kita tidak dapat mendidik 
orang jang tjakap dan patoet, jang di 
kemoedian hari haroes memegang 
pimpinan. 

Didalam roeang ini, co:dah atjap kali 
dinjatakan, boekin diploma jang ter 
ogssama memberi laba kep:da masjara 
kat, melainkaa oravg jang tjakap dan 
patoet, Kebensran itoe headaklah kita 
ingat ingat, kalau kita lagi memikir 
kan perkara memberi oeang kepala 
anak moeda jang hendak melandjoet 
kan peladjarannja, : 

Hal itoe mendjidi alasan djoega, 
soepaja studiebeur3 itoe diperlakoekan 
sebagai hadiah oontoek anak mobeda 
jaug loear biasa tjakapnja, Anak moe 
da jang toeroet mempereboetkan studie 
beurs itoe, mesti selaloe ingat, bahwa 
dia dibantoe oleh masjarakat, dan dia 
baroes berdaja oepaja sekoeat koeat 
tenaganja oentoek mendapat jang 8e 
baik baiknja soepaja dapat memper 
oleh bantosan itoe, 

Pada perassau saja, pemandargan 
oemoem itos perloe didahoeloekan, ke 
moedian baroelah saja djawab oetja- 
pan anggota jang mengemoekakan be 
berapa sjarat dengan terang2. 

Anggota anggota jang terhormat, £.t. 
Moelia, Thamria, Noor dan Kan ber- 
kehendak. sospaja anak anak moeda 
jang beladjar dinegeri Belanda diberi 
stuliebeurs, jaitoe anak auak moeda 
jang menoentoet peladjaran disekolah 
jang tinggi peladjarannja, dan jang 
beloem ada dinegeri ini, Toean2 Tham 
rin, Noor dan Kan, teroetama mengi 
ogat anak muak moeda jang asaluja da   
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kepala. 

»doedoeknja" tida 

  

Toean bisa toenggoe sabentaran! 

NB, dikerdjakan dengan gratis. 

Pasar Baroe 83 so 

,SERVICE-STATION" KATJA MATA 
Kalja mata jang ,doedoek" (ida betoel, ada saloe soem- 
ber dari kadjengkelan dan kadang-kadang dari sakit 

Kapan foean poenja kafja-mata koerang betoel, sebab 

djadi bengkok, atawa soeda k'oear dari ,pasvorm“ .... 
bswalah pada kita. 
Kita poenja Kliniek-Katja-Mata telah didiriken 
bocat berihken service jang sampoerna dan safjara achli. 

Kila poenja tarief boeat pembetoelan ketjil2 ada ringan sekali, 
Pembetoelan ke'jil-ketjil pada katja mata jang dilever oleh kita, 

C. FIELIEN, O.D. SEDIPL. OPTICIEN 
Batavia-C, 

enak, soeda moelsi , koerang ferang", 

  

Telf. 159 Wit. 
  

1515 Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 

1523 Djoko Protel I 
Djoko Protel II 

1527 Angleng 
Djoeadjang 

1529 Kapal Kandas 
Gondjor 

1539 Semingin 
Bondet 

1543 Midjil Slendro 
Gendjong Goeling 

1545 Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 

1561 Sanleng Wareng 
Megatroeh 

2044 -Loeng Gadoeng 
Djoeroe Dhemoeng 

960 Petrok Gareng djaga Gro- 
golan 1 & H1 

954 Kenanti Baroe 
Sinom Baros 

103 Kekajaan dalem impian 
ke I—Il 

580 Midjil laras 
Srikaroron 

956 Petrok Besan Gareng 
(si 

576 Midjil Soebokastowo 
Pangkoer   

Baroe terima plaat Beka, Lagoe Djawa 

18 pk a F 15.— 

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

diatas, dan 8 platen Furopeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ). 

Toko P. BK. cueri8on 

1516 Dangdanggoelo 
Gandroeng manis 

1526 Tetel-tetel 
Gongomino 

1528 Godrit 
Djoela Djoeli 

1538 Poespo Giwang 
Tjoro Balen 

1540 Laras Mojo 
Tjangklek Genondjing 

1544 Pangkoer Njamat 
Poespodjolo 

1559 Ketawang Langen Gito 
Poetjoeng Palaran 

1562 Patinja Soekasrono | 
Patinja Soekasrono Il 

1580 Kinanti Djeroek Djinggo 
Maskoemambarg 

961 Petrok Gareng djolo ikan i 
.. Petrok Gareng djolo ikan il 

579 Kenanti Mandek 
Lobong 

1508 Petroek dengan anaknja I 
Petroek dengan anaknja II 

1589 Sekar Gadoeng 
Slendro Angleng Palaran 

504 Soebokastowo 
Taroepolo 

560 Goendjang gardjing 
Gambir Sawit 

Telefoon No. 34     

rin dan Noor semata maia mengingat 

anak anak moeda bingsa Boemipoetra. 

Oesoel itoe banjak jang menarik 

bati Pemerintah dan Pemerintah rela 
mempertimbangkan studiebeurs sema 

tjam itoe soedah dapat atau tidak di 

berikan sedikit2 Karena bal itoe me 

ngenai peladjaran jang tidak dapst di 
toentoet  dinegeri ini, maka patoet 

mendjadi alasan, soepaja sikap kita 
terhadap studiebeurs itoe lain dari pa 

da studiebeurs jang diberikan kepada 

anak2 moeda jang koerang mampoe, 

soepaja dapat beladjar dinegari ini Te 

tapi sekarang djoega haroes kita tetap 

kan dengan seterang-terangnja, bah 

wa dalam bal itoe Pemerintah tidak 

dapat membedakan anak-anak moeda 

Boemipoetera dengan anak-anak moe 
da bangsa lain. Seperti soedah dikata 

kan oleh toean Kan dengan tepat, 

orang mendapat studiebeurs, karena 
tjakap, boekan karena dia orang Boe 
mipoetara atau orang- Belanda. 

Berroeboeng dengan andjoeran t. 

Kan itoe, jaitoe soepaja siuliebeurs di 
ganti dengan hadiah jg akan diberi 

kan kepada anak moerid jg paling ma 

djoe dalam peladjarannja (studiep:1)3) 
maka Pemerintah memberi keterangan 
seperti demikian : kalau secrang anak 
moeda diberi stuliebeurs, artinja ke 
tjakspan anak mceda itoe diakoei, ka 
rena itoe tidak perloe memberi studie 
piij3. : 

Bersangkoet dengan hal itoe, oleh 
tosan Noor ada diandjoerkav, soeprja 
ceang karet dipakai djoega osntoek 
mengadakan fonds besar, soepaja anak 
negeri banjak dapat bertoeroet toeroet 
diberi belandja beladjar, 

Anggota jang terbormat itos sendari 
tentoe mengerti, oentoek mempertim 
baogkan rantjangan jg seoemoem itoe 
koerang benar waktoenja, apalogi ka 
rena hal itoe tidak diseboet dalam ver 
slag tentang peroendingan dalam af 
deeling, 

Sedjaosh penglihatan Pemerintah 
tentang perkara oeang karet itoe, oe 
ang karet itoe beloem dipertimbang 
kan dapat tidak dibiajakan oontoek 
kepentingan cemoem sematjam itoe, 
jang tidak mengenai keperloean dae 
rah karet itos semata mata. 

Andjoerannja tentang mengadakan 
modal jang tetap oentoek membelan   djai anak moerid jang tjakap (studie 
fonds), Pemerintah soeka mengi 

ri Hindia Bslanda, dan toean2 Tham-  ngatinja, 

Sangkaan t. Soeross benar, katanja 
anak2 moerid sekcl-h menengah tidax 
dapat diberi stuliebeurs, ialah karena 

perkara oeang, Keberatan itoe masih 
ada dan karena itoe Pemerintah tidak 
dapat membenarkan kehendak toean 
Soeroso itoe, soepaja diadakan atoeran 
sematjam itoe. 

Pada hakekatnja Pemerintah tidak 
kebera': m memberi bantoean sedikit 
kepada anak moerid jg amat tjakap. 
Tetapi karena mipilik banjaknja anak 
moerid jang masoek sekolah menengah, 
siudiebeurs iroe tidak boleh mendjadi 
pendorong, melainkan oentoek diberi 
kepada anak moerid jang beuar benar 
tjakap. Masjarakat tidak perloe digem 
birakan lagi. 

Pemerintah hendak menjelidiki apa 
jang dapat dikerdjakan dalam perkara 
itoe, tetapi jang tidak banjak memba 
wa tanggoeagan oeang, 

  

  

  

  

Toean Ts. Bogor, 
Soerat Toean telih diterima oleh 

pembantoe kita di Bogor. Tetapi sa 
jang, tidak dapat dimoeatkan, sebab 
toelisan t. itoe 100 pCt mengensi ,da 
poer“ orang, jang sesoenggoehnja kita 
tidak perloe fjampoer tangan, 

Toean akan ma'loem, bahwa apa 
bila kedjadian jang t. toeliskan itoe 
didjadikan isi soerat kabar, tentoelah 
g.k. kita tiap hari penoeh dengan ka 
bar-kabar jang demikian dan ini akan 
merendahkan deradjat s.k. kita dengan 
sendirinja. 

Djika toelisan t. kita moesatkan, te 
rang tidak akan membawa akibat jg 
baik, selain dari pada membikin 
maloe oraug, Tosan tahoe, ek kita 

tini boekan oentoek memfitnah atau 
memaleekan orang, tetapi sebagai pe 
njoeloeh oemoem, 
Babwa ek. Isin telah memoeatkanpja 

hal itos adalah oceroesannja sendiri. 

Teean Ab. Bogor, 
Idem, jg t. maksosdkan affaire 

itoe kita ma'loewa" Kita telah selidiki, 
dan mendapat kabar dari pengoeroes 
nja, bahwa bal itoe sedang dioeroeskan   (dibereskan). Biarlah dibereskan dalam 
kalangannja sendiri, 
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