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Pembajaran di mocka 
Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Domicile abonnes terhadap ini ko 
ran di Betawi: 

advertentle, ketrangan pada 
admisistratie, 
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Abonnes jang 
tidak 
keering 

meninggal, asal 
menoenggak dapat nit- 

. f 25— 
Abonnes jang dapat ketjilaka'an 
badan sampai tidak bisa beker 
dja lagi selandjoetnja terjma 
»Pemandangan" 'Gratis selama 
sidsegaja, selama ini koranterbit. 
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KEKOEATAN PERGERAKAN. 

Tiap-tiap orang Indonesia jang 

mengikoeti langkah pergerakan poli- 

tiek di ini negeri, dapat merasai dan 

“melihat bahwa gerakan itoe hampir 

boleh dikata tertoetoep pintoenja. 

Lantaran itoe kelihatan pada tiap- 

tiap partij, gerak keloearnja hampir 

tidak ada, seolah-olah terhenti sama 

sekali. 

Dalam waktoe kesepian itoe tidak 

bisa dimoengkiri bahwa tiap-tiap partij 

politiek berkewadjiban memeriksa di- 

rinja sendiri. i 

Seperti kata toean Hadji A. Salim, 

“memeriksa diri sendiri itoe boekannja 

oentoek menjorakkan atau meneriak- 

kan segala tjatjat dan tjelanja keloear, 

melainkan mentjari daja-oepaja jang 

perloe2 dan melakoekan daja-oepaja 

itoe didalam diri sendiri, 

Pergerakan memang 'haroes taoe 

kedoedoekannja dan  bandingan 
kekoeatan politieknja didalam atau 
diloear negeri, haroes poela dihalangi 

.memboeang-boeang tenaga, fikiran dan 

koerban pertjoema. Tetapi bahwa 
pergerakan itoe tidak boleh be- 

renti, njata kelihatan didalam masja 
rakat bangsa Indonesia, “meskipoen 
“banjak diantaranja Sberbelok haloean 

' kelapangansociaal, jang djoega oentoek | 
perbaikan oemoem, lahir dan batin. 

Membitjarakan soal kekoeatan per- 
gerakan, kita oelangi perkataan toean 

— M. Tabrani kemaren berhoeboeng de- 
ngan maksoed pemboebaran Partai 
Rakjat Indonesia, bah wa goena me- 
woedjoedkan persatoean dalam perge- 

'rakan kebangsaan jang lebih kokoh 
daripada jang soedah2, maka kaoem 

P.R.I. diseloeroeh Djawa Timoer ichlas 
membuebarkan partainja dengan mem 

- beri kemerdekaan pada tiap2 anggota 

nja oentoek masoek atau tidak dalam 

T barindra". 

Sebabnja timboel (poetoesan confe- 
rentie Djawa Timoer demikian, ialah 
sebab praktijk (telah ' memboektikan 
bahwa persatoean antara B.O. dan PBI 
berdjalan dengan baik dan tidak me- 
roegikan pergaoelan bangsa Indonesia. 

“Sepak terdjangnja Parindra tidak 

berbedaan dengan P.R.I., sebab itoe 

patoet Parindra disokong oleh P.R.I, 
Begitoe kesimpoelannja. : 

Segala langkah dan toedjoean ito@ 

memang kalausoedah “kenjataan ada 
kesalahan atau ocempamanja kekoera- 
ngan, patoet diperbaiki dan ditjoe- 
koepkan. : 

Daripada pengalaman P.R.I, soedah | 
lebih lima tahoen lamanja hidoep di 
Indonesia ini, memang pasti didapat 
beberapa pengetahoean oleh kaoemnja, 
jang perloe oentoek mengatoer dan 
menjoesoen geraknja poen sikapnja. 
Dalam hal ini orang tidak memikirkan 
apakah keoentoengannja masing2 fihak 

»pemboebaran“ — (boekan 
pergaboengan). Apakah akan ber- 

tambah tentaranja ,Parindra“ dan 
apakah keoentoengannja poela bagi 

masjarakat Indonesia. . 

Adakah pergerakan akan bertambah 
kekoeatan lantaran , pemboebaran" 
P.R.I. itoe masih mendjadi pertanjaan. 
atau memang soedah pantas diboe- 
barkan, daripada hidoep bertjermin 
bangkai? . 

Zn. Sb. 

     

  

  

Berita tentang G. G. 

Aneta memberitakan bahwa hari 
Sabtoe G.G. akan pergi ke Tjipanas 
dan tinggal disana sampei tg 10 Juli. 
Kemoedian akan poelang ke Bogor, di 
mana Toean Besar tinggal sampai per 
moelaan Augustus. Achirnja tinggal di 
Betawi-di Koningsplein oentoek men- 
djalankan djabatannja sampai kepada 
sa'atnja berhenti. 

Pimilihan lid Raad Provincie 
Djiwa-Tengah 

Dikabarkan oleh Aneta dari Sema 
rang, bahwa t. H. Hering terpilih 
djadi lid Raad Provincie Djawa-Tengah 
menggantikan t. J.H. Bos jang be 
rangkat itoe. 

mf yen 

Itoe bentjana bandjir 

Aneta mengabarkan dari Malang, 
bahwa dari verslag tentang keadaan 
economie di Djawa —Timoer,jang dite 
rima paling achir ini, ternjata bahwa 
dibilangan Kediri ada 1054 ha. jang 
kebandjiran. Diantaranja ada 407 ha. 
sawah jang soedahditanami sedang di 
bilangan Toeloengagoeng ada 1067 ha. 
jang tidak bisa- ditanami. Keadaan 
makanan pada oemoemnja menjenang 
kan. Tetapi terasa benar bahwa disa 
na kekoerangan oeang. 

Lindoe (gempa boemi) 
Dari Tasikmalaja Aneta mengabar 

kan, bahwa tadi malam poekoel 8,30 
boemi bergontjang 2 kali setengah me 
nit lamanja, tetapi tidak keras. 

Menoeroet -Aneta, Kantoor angin 
Betawi mentjatat tg. 15 boelan ini, 
posekoel 8,32 sore, bahwa boemi, ber 
gontjang sedikit. 

—ja 

Bereboet koelit sapi. 
v 

Aneta mewartakan dari Pamekasan, 
bahwa didesa Daboean telah terdjadi 
perkelahian jang hebat oentoek bere- 
boet koelit sapi, perkelahian mana 
minta korban djiwa eigenaar koelit 
sapi itoe, sedang jang berdosa soedah 
dibekoek. : 

ena 

Dalam anggaran jang dimadjoekan 
ke Volksraad, dioesoeikan  soepaja 
pbarmaco therapeutisch -instituut di 
kota ini dimasoekkan kedalam ambe- 
telijk verband, soepaja bisa mema 
djoekan pemeriksaan obat-obatan de- 
ngan beratoeran (Aneta). 

mann jaan 

Gempa boemi 

Dikabarkan oleh Aneta dari Padang- 
sidempoean, bahwa malam Ahad kira- 
kira poekoel 11, terasa boemi bergon 
tjang agak keras, tetapi sebentar-se 
bentar, arahnja Oetara-Selatan. 

meja 2 badar 

  

Doenia penerbangan 

Dari Koepang dikabarkan oleh A- 
neta, bahwa mesin terbang R. A. F. 
dari Australie dalam perdjalanannja 
ke Singapore, jg ditoenggoe kedata 
ngannja tg. 8 jbl. di Tandjong Rriok 
baroe datang dari Darwin di Koepang 
tg 14. Tg 15 pagi poekoel 7.50 be 
rangkat: poela menoedjoe ke Soerabaja 
dan dinanti kedatangannja bari ini 
di Tandjong Priok. 

Pe Kena 

Barang2 jg dimasoekkan ketanah 
Djawa dan Madoera. 

Dalam boelan Mei 36. 

Menoeroet keterangan dari Centraal 
Kantoor Statistiek, maka dalam boe- 
lan Mei 36 ada diimport ketanah 
Djawa dan Madoera barang2 sedjoem 
blah 67,900 ton, sedang harganja f 14. 
100.000 (Anip Aneta).   
'Goena pemeriksaan obat-obatan. 

|leknja. 

- Itapi djoega controle dari kalangan pe 
2:5 Imerentah pada kaoem madjikan masih 

ini. 

Selasa 16 Juni 1936 
    

Arbeid inspectie 

Perhatian pemerentah 
pada perboeroehan di 
Indonesia masih sa- 
ngat koerang. 

Keadaan perboeroehan di negeriki 
ta boleh dibilang hampir tidak tera- 
toer, teroetama bagi kaoem boeroeh 
bangsa Indonesia “atau 'Timoer seoe- 
moemnja, jg bekerdja dikalangan par 
ticulier, 
oem madjikan melakoekan hal-hal jg 
koerang pantas terhadap kaoem boe 
roeehnja, mitsalnja didalam soal pem 
bajaran gadji dan waktoe bekerdja, 

Djoega atjap kali ternjata bahwa 
kaoem boeroeh di 'bajar sangat rendah 
hingga dapat dikatakan, bahwa mere 
ka itoe hanja dibajar oentoek mena 
han kelaparan sadja (hongerloon), se 
dang pekerdjaan mereka hampir tidak 
diberi batas. | 

Anak anak jang di bawah oemoer 
atau perempoeanz di soeroeh berkerdja 
pada malam -hari sedang pembajaran. 
nja dilakoekan sekehendak hati sadja 
Didalam soerat2 kabar begitoe djoega 
di Pemandangan ini telah atjapkali 
di kabarkan bagaimana oleh Arbeid in 
spectie telah dilakoekan toentoetan pa 
da kaoem madjikan, karena mereka 
ini menjoeroeh berkerdja anak anak 
atau kaoem perempoean di waktoe 
malam sedang oepah mereka diberi sa 
ngat rendah sekali. . 

Djika kita perhatian diwaktoe bela- 
kangan ini maka atjapkali kita dapat 
kandibeberapa percesahaan particulier, 
dimana kaoem boeroehnja dibajar: sa- 
ngat sekali rendahnja, hingga tidak 
pantasdan tidak sepadan dengan pe- 
kerdjaan dan tanggoengan jg dikerdja 
kan oleh mereka. Dengan bertopeng 
sebagai volentairs atau sebagai “proet« 
atjapkali kaoem madjikan membajar 
pada kaoem boeroehnja dengan semaoe 
maoenja Sadja, sedang pekerdjaan jang 
dilakoekan oleh kaoem boeroehnja itoe 
sebenarnja boekan pekerdjaan orang 
jan mendjadi volentair. 

Pembajaran ,overwerk“ boleh dika 
takan banjak kaoem madjikan tidak 
perdoelikan dan membajar kaoem boe 
roehnja sebagai kehendak hatinja. Bo 
ieh djadi hai ini di kota kota besar 
tidak banjak terdjadi, tetapi di tem- 
pat jang djaoeh dari: Betawi hal ini 
ada biasa. 

Ingatlah kedjadian doeloe di Batik 
kerij Lasem dan disalah satoe fabriek 
roko di Djawa Tengah. Perhatikanlah 
keadaan nasibnja koeli2 contract jg. 
ada di Deli dan tempat lain. : 

Kita disini tidak dapat mengoerai 
kan semoeanja dengan pandjang lebar 
tetapi tjoekoep djika kita katakan bah 
wa nasibnja kaoem boeroeh particu- 
lier, teroetama jang terdiri dari kaoem 
koelit bewarna ada sangat sekali dje 

Perhatian pemerentah didalam soa! 
ini boleh dikatakan masih sangat se 
kali koerangnja, disebabkan boekan sa- 
dja karena beloem ada atoeran jang 
tertentoe didalam wet tentang soal per 
boeroehan boeat bangsa Indonesia, te 

sangat sekali djaoeh dari mentjoekoepi. 
Djikalau kita perhatikan bahwa oen 

toek tanah Djawa jg begitoe besarnja 
dan banjak pendoedoeknja mendjadi 
kaoem boeroeh, tjoema ada 3 zegge tiga 
arbeidinspecteur, raaka dapat kita kira- 
kirakan bagaimana soekarnja boeat me 
reka 'itoe oentoek mengontrole pada 
kaoem madjikan. jang begitoe banjak 
dan tersebar di seloeroeh poelau Djawa 

Mereka boekan sadja haroes mengon 
trole pada didjalankannja atoeran- 
atoeran social (socialregelingen) ten- 
tang memperkerdjakan boeroeh perem 
poean diwaktoe malam dan perboeroe 
hananak2, dan . sebagainja, tetapi in- 
specteurs ini djoega haroes mengada 
kan penjelidikan dibeberapa peroesa 
haan dan ondbrneming2 oentoek men 
djaga perbocatan2 jg sewenang wenang 
Soedah tentoe dengan tenaga jg tiga 

ini tidak dapat dikatakan mentjoekoe   dpi, bahkan djaoeh dari mentjoekoepi. 

Sering sekali kedjadian ka-f- 
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'antes penjakit demem, 
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Oleh karena itoe kita ada sedikit gi 
rang setelah mendapat kabar bahwa 
oentoek ditanah Djawa ini oleh peme- 
rentah ditambah tiga lagi arbeidin- 
specteur. Walaupoen ini beloem men- 
tjoekoepi tetapi boleh kita harapkan 
bahwa dengan bertambahnja mereka 
ini controle pada perboeroean agak 
sedikit lebih teliti, hingga - beberapa 
kacem madjikan jg tadinja bertinda 
kan sewenang2 dapat berkoerangan. 

Kita harap sadja soepaja pemerentah 
disini lebih: banjak memperhatikan 
pada nasibnja kaoem boeroeh particu 
lier agar djangan ada kaoem madjikan 
jg bertindak semaoe-maoenja, sebalik 
nja kita harap djoega kaoem boeroeh 
lebih sedar dan lebih soeka bersatoe 
didalam organisatie, agar dapat mem 
pertahankan dan memperbaiki nasib 
nja mereka. 

Bersatoelah. . . , 

le Pn 

Turkeije bersedia pembelaan negeri 
Suppletoire begrooting 
diterima baik di Turkeye. 

Istamboel, 12 Juni iTransocean 
SP). Ini hari Nationale Vergadering 
terima baik pemerentah poenja voor- 
stel2 tentang pengeloearan oeang le- 
bih banjak sedjoemblah 25.800.000 
pond Turkije. - : 

Dengan begini begrooting ditambah 
dengan lebih dari 14 pCt. 
& Yg bagian dari ini djoemlah akan 
digoenakan boeat maksoed2 pembela 
an negeri, sebagian dari djoemblah 
selebihnja boeat dirikan fabriek2 ke 
dok gas, pembikinan djalanan biasa 
dan djalanan kereta api jg perloe dan 
djoega boeat maksoed2 adminitratief 
dibilangan2 tapal watas dan boeat ka 
sih tempat tinggal pada emigranten 
jg poelang. 

110.000 pond Turkije akan digoena 
kan boeat bikin djalanan perdagangan 

aa 

Egypte moesti masoek pada kantoor 
pekerdjahan intenationaal di Geneve, 

ai ema R 

itoe pertempoeran Arab—Jahoedj 

Masih mendidih teroes 
Aneta-Reuter S,P. dari Jeru- 

zalem mengabarkan: : 
Ini hari telah dilakoekoekan doea 

serangan pada 'peggawai-penggawai 
politie Inggris. 

Ketika onder - commissaris politie 
Alam Sigrist dan satoe agent bikin 
papereksahan, antara St. Stephens dan 

orang keloear dari tempat semboeni 
dan dengan revolver tembakan auto, 
lantaran mana Sigrist dapat loeka be 
rat di dada dan poendak. 

Itoe agent balas menembak dan ke- 
na tembak salah satoe penjerang, jang 
dirasa akan binasa lantaran ini, 

Andjing? politie boentoetin penje- 
rang satoenja lagi. 

Dirasa orang2 Arab merasa koerang 
senang lantaran tindakan keras dari 
Sigrist. 

Semalam dilepas - tembakan pada 
roemahnja onder commissaris politie 
James Faraday di Nazareth. 

Dekat Kalkilyia di djalanan kareta 
api dari Haifa ka Lydda telah dilem 
par satoe bom pada kereta api penoem 
pang jang lagi liwat, lantaran mana 
4 orang Jahoedi dapat loeka berat, 
sedang 12 orang Jahoedi dan 1 orang 
Arab dapat Ioeka enteng. 
Jerualem, 13 Juni (Transocean 

S.P.) Kemaren pagi serombongan 
orang Arab bersendjata kembali serang 
tempat tinggalnja orang Jahoedi di 
bilangan Esdrealon. 

Ini serangan 'achir?nja ditangkis, 

ban. Tidak diberitahoekan berapa ba- 
njak orang binasa.   internationaal. dari laoetan Itam ke 

Iran, 
Diterangkan bahwa, ini pengeloea 

ran oeang lebih banjak akan ditoe 
toep oleh pendapatan loear biasa ini 
tahoen, berhoeboeng dengan reorgani 
Isatie dari padjak penghasilan. 

Lebih djaoeh ada dibikin pembitjas 
raan sama Frankrijk dan Engeland 
tentang pindjaman oeang. 

mmesetpon 

Masoek djadi Anggota 
Dari kantoor peker- 
djaan internationaal 

Cairo 14 Juni (Transocean) Peme-   rentah nahas Pasha tetapkan bahoea 

Reuter wartakan, bahwa commis- 
saris agoeng Sir Arthur Wachope te 
lah adakan atoeran atoeran baroe me- 
noeroet mana orang2 jang terbitkan 
keriboetan bisa dikenakan hoekoeman 
mati atawa hoekoeman pendjara seoe- 
moer hidoep. 

Ini hoekoeman bisa didjatoehkan 
pada siapa jang tembaki tentara, lemi 
par bom atawa bikin roesak kendaraan. 

District commissioners bisa djatoeh 
kan dendaan collectief dan beslag ba- 
rang barang djika didoega beberapa 
orang lakoekan keriboetan dan djoega 
djika orang tidak maoe bantoe tjari   orang2 jg terbitkan keriboetan. 

Pb 
! 
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pintoe kota Herodus mendadak doea - 

tapi kedoea fihak terdapat banjak kor” 

ana 
W
e
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Vergadering: Prov. Raad. 

  

Jasan sakit hati. 

  

Tea, sebagai pemb: 
ar tocan roemah dianiaja dan ber- 

: |loeka jang mengerikan bekas tjintja- 
- Ingan batjokan jang dikoeatirkan bagi 
Idjiwanja. Ternjata poela kemaren itoe | 

orban beloem sampai didengar kete- | 
rangannja lebih oeh, telahr meng:- | 
emboeskan Tayan jang pengha-| 

bisan. Itoe perampo kan jang berlakoe | 

kedjam sampai sekarang masih ting-| Barat dibawa pimpinan Goebernoer gal gelap, sementara penjelidikan dan DNA Mo EN obek dana Biekk belah: 
engoesoetan jang telitih sedang dila mengadakan vergadering openbaar. 

kan, tetapi kiranja dalam perkara tan Djam 9 lebih sedikit voorzitter 
EN mana, akan lantas dapat dibikin terang. | memboeka rapat dengan menjatakan 
al, Lag ma BS, selamat datang pada jg hadir, teroe- 

ia. | Korban Pergerakan tama pada anggauta baroe T. A rifi in, 
'Toean Mohamad Saat, jang telah landrechter Mr. Cornelis. Seteroesnja 

s| memimpin redactie Sinar Pabean" | Voorzitter mengharap sekembalinja be 
e | sebagaimana pembatja ketahoei ia telah liau dari. Europa dapat bekerdja ber 

ditangkap, berhoeboeng dengan toe- sama2 lagi seperti doeloe. Beliau me 
doehan mengikoet tjampoer dalam per- njatakan terima kasih pada t. t. 
gerakan Republiek Indonesia boeat| Drossaere dan F.d.M. yan Ginkel 
beberapa hari lamanja. (resident Batavia) oentoek djasa2, se 

Kangatan « Ja bekerdja pada Douanadi Tandjong | lama mewakili djabatan Goebernoer. 

Mentjoeri kerbau Priok, setelah iadimerdekakan kembali| Djoega mengatakan terima kasih 
Pe ena “vania AI — Idengan kebetoelan itoe waktoe sedang |atas kiriman soerat dari telegram se 
Pada tg. 17 Dec. “36, seorang Tiong dilangsoengkan Congres P.P.P.I. dan (lama beliau ada di Europa dan djoega 

hoa bernama Ong Siang Hin, telah ia terpilih sebagai Bonavokisa Besar | menjatakan terima kasih atas samboe | 
ketjoerian seekor kerbaunja. Itoe bi- dari itvevakbond.. tan di Priok. Achirnja spr. mempe 

tang diketemoekan setelah dipotong Dengan tertjengang pada beberapa 'ringati t. D.C, Ament 

kampoeng Antjol Doeri, dan pen|hari jg laloe toean Saat telah terima 

  

DJAWA — BARAT. 

      

  

  

  

    
Tadi pagi Provinciale Raad Djawa| Oesoel pengeringan dan pengairan 

Rawah Onom (bagian pertama). 
Sesoedah beberapa spr. bitjarakan hal 
diatas, maka voorzitter menerangkan, 
bahwa kepentingan2 regentschappen 
mendapat perhatian besar dan djoega 
spr. pasal 25 millioen, jg menoeroet 
spr. beloem temponja boeat direboet- 
kan. Kita djangan terlaloe banjak 
memintak kata spr. Diantaranja 
lagi spr. menjatakan,- bahwa dalam 
'mengerdjakan plan-plan itoe. Orang 
memperhatikan — permintaan-permin 
taan orang di Djawa Tengah, agar 
orang tak mendapat ganggoean dari 
rawa itoe. 

Sesoedah beberapa anggauta mem- 
bitjarakan pasal kesempatan bekerdja 
dan mengharap kasil baik, maka post- 
Inja disjahkan. 

Permintaan tenaga air dari N. V. 
Bouw- Handel dan Industriemaatschap 

ipij Gandasari“ leiding Parakan 

   

  

   
    

olaja ni jang berwadjib 
ngoerces hal ini, soepaja moraal| 

2 nak) jang masih ketjil terdjaga.       

        ngan Inggeris, mel 
teroesan, tidak maoe damai : 

ngalah, sekarang moes 
boemi sebagai negeri merc 
borbelaatana Ba | 
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Sesoedah “ itoe maka 
bernama Moestafa dari kamp. 

emajoran Gempol. . 
Aa Betawi ini hari telah pe- | 
riksa dalam perkara itoe, dan Moesta | 
fa didjatoehkan hoekoeman 1 tahoen | 
pendjara potong tahanan. Ia menjata 

ketie Ikan hendak teeken appel. 
— jaman 

Postpaarbank dalam boelan 
April 1936. 

semenjak boelan April 1936, telah 

. Ihentiannja ia tidak merasa tjampoer 

besluit, dalam mana diterangkan mes- 
|kipoen ia tidak terang tjampoer dalam 
'itoe pergerakan P.R.I. tetapi ia tjam- 
| poer dalam P.N.I., maka ia diharoeskan 
meninggalkan d jabatannj ja: dari Douane. 

Berhoeboeng dengan ini, kabarnja 
ia akan membikin protest, atas keber 

dalam itoe party, jg melarang pegawai 
gouvernement mandjadi anggautanja. 
Betoel diroemahnja atjapkali dikoen 
djoengi oleh sahabatnja jg mendjadi 
anggauta P.N.I., tetapi tidak berhoe 

sikmalaja: Wiratanoeningrat. 
menjatakan selamat datang pada t. 
van der Hoek. 

Kemoedian dimoelai dengan mem- 
bitjarakan agendapunten, dengan soe- 
ara boelat maka t. Boissevain dima- 
soekkan sebagai anggauta baroe. 

Sebagai penuganti t. DC. Ament 
almarhoem djadi wakil anggauta Col- 
lege van Gedeputeerden, jg dipilih, 
ialah t. De Boer, jaitoe sesoedah dia- 
dakan poengoetan soeara dengan 
schriftelijk. 

oerang dan perobahan dan penamba- 
han verordening gadji Provincie West 
Java 1934 diterima baik dengan tidak 
dipoengoet soeara lagi. 
Oesoel penambahan: dari, verordening 

tentang peratoeran gadji pada atau 
sesoedah tgl. 1936 atas dasar. Be- 
zoldigingsverordening Provincie-West- 
Java 1934, boeat personeel jang ma- 
soek pada tanggal itoe diterima baik. 

Toean Prawiradinata (Pasoendan) 
stem tegen. : 

"72.195, (diantaranja simpanan 
wang dari moerid-moerid sekolah) dan 
telah dipoelangkan kembali sedjoem 

Folah £ 1.471.710.— 
“| Semendjak Januari t/m April 1936, | 
“telah disimpan di Postspaarbank se 

Perwakilan itoe berlakoe selama t. 
Bla uw tidak ada. 

Kepala Pr. Veeartsenjj- 
kundigen Dienst. 

Sesoedah itoe maka dibitjarakan 

boengan dengan itoe party. 
Oa 

—. Penipoean di Tg. Priok 
Soedah beroelang? di s.k. ini dite- 

Regionale Bezoldigings 
verordening. 

Kemoedian dimadjoekan oesoel ten- 
tang Regionale Bezoldigingsverorde- 
ning Provincie West-Java 1936. 

   
    

    

   
   

  

  

       
   
         

     

     
    

    

   
     

    

    
   
    

  

    

  

        

      

  

     

            

   

    

— Europa. dan! kesentausaan diri sendiri, & 

2 ekarang mah “ag dalam : 
   

      

   

  

“| Trad ng Coy. Ltd. di Betawi dan wang 

  

nana |banjaknja f 40.— boeat kas ,Jang| 

del | Seng Ie“ bean dari toean Nio 
:|Soen ea 1 Senen Batavia Centrum. 

smatpmn 
- Contingenteering 

mkan kepada anggauta 
sirculaire TN berikoet : 

2 Yernean an berita jg. 

  

    

    

    
    

   

g pe alan aa ae sa Ki 
“lebih 14 matjam roepa barang 
gan segala senang hati, kit:     

    

  

| Teng 
—0— 

Peron gelap. 

: jang bar 

: De Nederlandsche-Indische Vereeni T 
aa de|Zing van Importeurs-Groothandelaren 

“Itelah mengiri 
. Iwa dalam pemboekaan sidang oemoem 
(Idari : 

Ikarena G.G. datang 

2 berikai taboe bahwa itoe Beri tidak Pangan -penoehnja arti 

  

     
    

    loe (13/6-36), | maka: 
     

poelang ke Serang, tetapi sebetoelnja 
masih ada di kota Betawi ini.— 

Kita haroes djaga2- sadja. Orangnja 
gandang, Ke kefjil-ketjil ! 

Tea 

ana: Volksraad. 

(Samboengan kemaren) 

Belakangan Aneta men abarkan, bah 

  ksraad jg moela moela voor- 
zitter menerangkan, bahwa ta” salah 

“Nagi lid lid jang lainpoen kena hatinja 
sendiri oentoek 

memboeka Volksraad. Pembitjaraan ja- 
kin, bahwa orang akan menghargakan | 

perboeatan 
z Men e dan Volksraadpoen minta 

ac Leetan Na pnetahan ?.          

   

  

   

  

   

i tt Groenen Boke dan 
kuyl, sesoedah itoe Voorzitter 

el goetj p selamat datang kepada 
ereka. Sesoedah mengadakan komisi 

: dan 
kan adakah rantjangan 

  

lain-lainnja, 

dan regentschappen. 
Notulen dari rapat dewan pada tgl. 

19 December “35 disjahkan. 
Oesoel oentoek mengoendoerkan pem 

bitjaraan peratoeran subsidie baroe 
dan plan subsidie 36 diterima baik. 

Kemoedian dibitjarakan oesoel oen- 
toek membeli satoe perceel poenja Ned. 
Handel Mjj., boeat Tjihea—Landbouw 
bedrijf, 

Sesoedah diperdebatkan, maka oesoel 
itoe diterima baik. 

Penocercoenanrente vergoe 
ding regentschappen. 

Sekarang dibitjarakan oesoel oentoek 
menoeroenkan rente vergoeding regent 
schappen, dalam bagian hoetang2 ge- 
westen jg. doeloe. 

T.A. Wiratanoeningrat, De Boer, dan 
:|Nataatmadja membitjarakan hal ini 
dan mengoendjoek memang dari doeloe 
regentschappen merasakan rente itoe 
berat. 

Voorzitter membenarkan pendapatan 
itoe, dan berdjandji beban rente itoe 
boeat regentschappen akan dibikin 

2 rangkan, bahwa di Tg. Priok ada seo Toean Wiratanoeningrat membikin 3 rije aa bean da asik noer djoemblah £ 7.585.250. (diantaranja Ng ane mean yak Upang Late lowongan t. UN bina Gemamd Lobak Ia Macoi ea. 
kan satoe garisan dictatuur, jang gen tata Nana 2. dari ,Pemandangan“ datang kesana- an Denpat on. Meera kundi terrumpier dan mengatakan, bahwa djoemblah f 23.410.) dan jg soeda 
sekarang djoega lihatan bersedia dipasisrigrani Camat 2fioemblah sini, masoek gang keloear gang oentoek |“ Sesoedah tosan2 Nataatmadja dan disini boekan tempatnja oentoek me- 
dan tjoekoep koeat boeat bertaroeng £ 6.530.995. mentjari mangsanja. Kemoedian de- De Boer membikin beberapa pengoeni ngatakan adil tidaknja peristiwa itoe. | 
dengan perserikatan-perserikatan ne- - Wang simpanan pada penghabisan ngan tas maloe2 pindjam oeang, dan.. 'Idjoekan maka diadakan 'poengoetan Pemerintah dan Volksraad telah s 

2 Pn : sampai sekarang ta' xelihatan lagi. , mengambil kepoetoesan dalam hal ini. geri-negeri manapoen djoega. boelan April 36, boelatnja sedjoemblah Sekai A20) di To Priok keli | Oeara candidaat tjoema toean V.E.C. aan Tega matre Pes | 
Engeland roepanja kemasoekan itoe f 36.768.595, terhadap Kanaan ATANg Ong Gt rb PAN kl. Van Bergen jang disetoedjoei oleh Da : aa asoendan : da habisan December 1935.— hatan sangat boeas, kedengaran banja Dept. Economische Zaken. menarik kesimpoelan, bahwa Pasoen- - 

keinsjafan, bahwa sebentar djoega Me-|Pada peng benar antjaman2 jang akan dipersenkan bean asam Giok Kan Bar “ Ta setoedjoe dengan oesoel Ge- : 
rah dan Itam, Communisme dan Fas- : x - Idjika itoe orang moentjoel lagi. gen terpilih dan diangkat djadi kepa eputeerden. ' 
cisme akan apa Bangga | ..Kebar ,Jang Seng Ie 2 Kembali itoe rol moentjoel di an la Dienst terseboet, jalah dengan 33 Ia Soon aa Ba On bitjara, . 

Selat Pengoeroes dari »Jang Seng Ies aa, Perbaan ia ara 3 5: jaan 2 AS 1 3e sera e, toean Atik 
1 |inimta soepaja dikabarkan, bahwa de|trlok dan di Kawamagoen sadja adal oorsitter menjatakan selamat pada | POCAT 1 MX adjawa . 4 dari a aa 2 Sagbasia ngan ini, membilang terima kasih LP datang: aka sega ea t. van Bergen jang ada hadir ketika : an mengatakan bahwa coll. v. Ged. 7 

oo, dan ri La aja, J (atas kedermawa' an, oentoek kegoenaan | lorong ke lorong aa F0 CLAWI | itoe, dan mengharap akan kerdja gi |'£ & Pe ae La Londen toe rah Inja keukenfonds, wang sedjoemblah. ini. ae Seorang anggauta dari Ind. fr. meng oncordantiestelsel itoe dan sekarang : 
H£ — pemberian dari China-Java - Ada banjak kabar, Aan wa ia soedah harap samenwerking antara Dienst | Kita tjoema mesti memenoehi keingi- " 

nan Pemerintah. : 
T. Moeh. Enoeh menjerang t. 

Soeardi jg dalam openbaar tak setoe . 
djoe dengan peratoeran itoe. Tapi me 
mang t. Atik tak dapat disalahkan 
sebab pekerdjaannja. 

Voorzitter, mengatakan hal itoe ada 
diloear orde. 

T. Enoeh mengharap soepaja »loon 
trekkers“ jg. ketyjil2 Jiperhatikan na 
sibnja. 

Achirnja bira toorau Regio-: 
naal diterima baik, dengan di 
tjatat tt. jg. bitjara diatas (Nata- 
atmadja, Moeh. Enoeh, Prawiradinata 
dan t. Wiratanoeningrat) stem te- 
gen. 

Oesoel boeat membebuskan sebagian 
tanggoengan pengganti keroegian ba 
gi reg. Krawang boeat merawat dja 
lanan2 regentschap jg. djadi pegangan 
provincie diterima baik. 

Sesoedah doea oesoel (diantaranja 
instructie oentoek College van Gede- 
puteerden) lagi diterima baik, 
dan sesoedah diadakan rondvraag ma 

    

       

    

    
    

   
    

    

   

   
    

     

       
   
     
   

    

     
   
  

pi 3 Ipar debat Mata Bi akan bbkioim seritak seringan2nja. Achirnja oesoel ini di 5 Ne ditoetoep pada kira2 

arak compl 20 liter er enata beslit dienstplicht (masoek Manna Be Na , 
“ - soedah toean mi) ter) akan langsoeng dibitjarakan i 

Ha persidangan terboeka. Setelah| 23. , ebentar, maka dipoetoeskan | Anak itoe mempoenjai penjakit oerat | tentang anggaran negeri, sebaiknjalah 4 
itoe akan diperiksa oleh 'sjaraf (zenuwen). 

d hoeloe. Dichabarkan poela, bahwa ia bekas 
klerk PTT, di Pasar baroe (Bte.) 

maa jaan 

Rectificatie 

Dalam advertentie dari Lelang Wees 
kamer kemaren ada nampak sedikit 

3 | kekeliroean jaitoe : a 
satoe forniuselektris merk telefoon, Rapport Komisi 

haroesnja merk, Protos", satoe toestel pp Komisi pengoebat “eng 
telefoon, haroesnja satoe toestel foto, TN nk, 

GG. menerangkan segala hal dengan | 
singkat, karena lebih artinja dari pa ' 
da mentjoerahkan apa jg terkandoeng G 
dalam hati. dengan berlaga. Tapi se 
landjoetnja soerat kabar itoe berpen 
dapat bahwa memang pada tempatnja 
G. G. merasa senang hati terhadap , 
anggaran negeri itoe, 

te, #Apoornsa 

  

    
wa K . liter arak jang soedah 2 nama  Markijo. Pada 

ia telah meninggalkan 
     

      
         

      

   

$$ Tentang si Aek apoka di 5. orang toeanja, Tenga tidak | satoe partij voile soerat, haroesnjasa-| Den Haag, 15 Juni (Aneta Hol- j 
ae dan Fasar Rebo a kemana perginja. toe partij voile soetra, katja dasaran, |land). Komisi pengoebah grondwet da | 

. “Toean AA & F anja : Oemoernja 26 tb., haroesnja lemari dasaran". Maka de- am rapportnja memandang, bahwa - 
      
    , hidoengnja sedikit ngan ini dibetoelkan. 

poenjai koemis sedi | 

— KAWAT 
nggi, koelit hitam, dia 

h kanan/dekat matanja | 

Nederland 
Nieuw Rtd. Courant dan 

tentang kemerdekaan pers perloe dia 
dakan larangan sementara waktoe ten 
tang penerbitan beberapa boeah soe- 
rat kabar d.l.lnja jg meroesak sangat 
ketertiban oemoem. Komisi berpenda 
pat bahwa pemboeat oendang2lah jg 
haroes memoetoes adakah larangan 
itoe hanja terhadap kepada soerat ka 
bar d.l.I,nja jg melakoekan perboeatan 
jg diantjam dengan hoekoeman belaka, 
atau adakah kekoeasaan oentoek. me 
ngadakan larangan itoe semata mata 
haroes diberikan kepada hakim sadja, 
ataupoen larangan itoe didjatoghkan 

   

   
   

mati terboenoeh 
».|. Pada tanggal 10 Juni jan: laloe Ih 
“kita soedah oemoemkan, tent 
sn-litoe perampokan jang terdjad: h 

eka Kampoeng Kali Manggis daerah P 
aa sar Rebo, dimana. sedjoemblah sera-| 

' Itoes roepiah wang .contant dan ratoe- 
Isan harga barang perhiasan dapat di 
Itjoeri. Toean roemah bernama Entoek |(k 
seorang jang mampoe, ia sebagai doe- | 

sespsmtoi van 2d wj jk dari | koen (toekang  tenoeng) dan entah: 
“KP. M. moelai ini hari (16-6- 236) tidak itoe perampok dengan sengadja terle- 
di isi i lagi Peer |. dbih doeloe,akan memboenoeh si toean 
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   ar al tak mema    
   

kas koreng. Djika ber 

pidato G. G. 

agak keatas dengan 
ja keriting hitam, 
memakai pijama 

Den Haag, 15 Juni )Aneta Hol 
land) Menoeroet Nieuwe Rotterd. 
Courant dalam pidato pemboekaannja 

  

   

  

       
    oenti k tji NBA sering sering ia, 

kalau Ae main2 dengan itoe 
batoe2 Gillnatdihat kearah mata hari. 

     

                           

       



   

c berikoet: 

    

   

    

   

    

     

  

     

    

    

  

      

    

   

        

sah, Sasa Kuan PL H 

| poeh dja 
mi kaboet 

   

: ban kajoen. Wa 
. mana kami be 

  

     
ilang ) pangkal F aa 

   lam pemeriksaan erukiaa dibela 
        

              

    

    

  

   
     

    

    

   

    

      

   

    

   

  

   
   
   

    

ko Aa Haa Ta me 

dengan itoe Man eNa, 

n Penta, Pa 2 

     

   
    

   

  

     

     

      
    
         

    
      
    

  

Peinerinteb atau orgaan Peme- | 
anakala terdj 

   | i pelanggara 
etertiban oemoem jang besar, 

' adakah kewad ban 

pel 

  

     
   

Tentang pewakil an raad dan 
    

    

       

          

   

  

   

  

     

 toelisan : : 
Pa lainnja para kaliman seperi i 

— Alam berganti "004jood. Laksana Pera 

pangka? “bahagia. Ber : 08 toelisa 
Isoetan, oleh saksi didjawab ,tidax“. 

Logan A. at Ae ig « etja ss aa Ta 

Giat va dil 
Aa an 2 e-satoe 

ngkal ada berboeat atau berniat| 

3 (sam ito 

8 sampai kepada tingkat datangnja ke 
5 (sedaran akan kehidoepan. ditengah-te| 

2 jang 

Ibatjaan goeran soerah Al Bagarah: 

1 Jag jang. Men anggap tidak 

jang dimaksoed itoe ,ber-| Setelah 
boenoeh, jaitoe memboenoeh |liwat, t. 

hawa nafsoe jang boesoek”. Dan di|koem 6 boe 
iboeng d ngan keterangannja »Fas Ihoekoem « 
igoel Chairot" jang artinja berlomba |4 boelar Aka 

: Sayan dalam “ana jikan. Jang La 

Sta 
b Raad van 
djawab: , Tidak: 

(bahwa|tan) an be ate ge Ka bau 
1 2 PAR | 1. itoe. permoefakatan melosloe ber 

P sifat kwalitatief: : 2 
ba Sovjet- Na mi a kwa : 

  

:toel Muna berisi pengha. 

    

  

     

  

    

Oleh tocan “A.N    Sangadji: saksi di 
, apakah dengan    

   
     

oe . didi: i 
|bahasa 2 am bosan Ma goer' an. 

Didesak - poela: « ng: In 

Feaksi ni ada, tapi ia “tidak ingat 
soerah Ba 2 

penting dide eterangannja, | 
Na toean A.M. angadji bikin pem- 

1 Petaka pleidoinja jang kira-kifa tiga | 
perampat djam lamanja, isinja toeli- 

O ggambarkan perdjalanan | 
ingkat anak-anak 

"maatschap Ya. jung. Hanan 
na didjelaskan 

g kesenangan hi- 
p dalam asoehan o: ng toea, kesoe 

nak jang kehilan Lan pemeli 
n pengawasan, lain, 

in hari dapat Kerana" aya 
pena, didalam kehidoepan- 

. g perkataan Fagtoeloe oleh 
di djelaskan dengan 

    

    

  

    
   
   
    

  

   
    
   

                      

    
    

  

    

  

190, 191 dan soerah Tobat ajat 54, 
2 dan lain2| ajat 5 diartikan ma'nanja 

ini aing Sp” 

penooneda sana ine klan & 

tiap sidang tahoen, begitoe poela 
penoeroenan maximumuja dari f 3000| 
djadi f 2400. 
tidak mempoenjai portefeuille (djaba- 

jang diar 
ent, ma! ca ta :    

n Den an ah Juni (Aneta Hol- 

" , Reuter). 
loleh 

ul Pehrsoon menerima baik perintah 
“foentoek membentoek kabinet nationaal 

eng|Zeeland, dalam badan mana doe 
“And a|doek poela 

i|minister Oeroesan loear negeri. 

abang pada mogok, dan hingga 
taujrang koeli2 di peroesahaan logam ba 
'?|roe sebagainja sadja jang mogok. Ber 

se Isoepaja- oepah mereka dinaikkan 10 

   

   

“rika 

n|toeroenkan dari f 150 djadi f120tiap ka 

Tentang minister jang | 

    

Agil 
sar masoek' itoe p 

(diterangkan, 
Imeloeloe akan pegang tegoeh pene 

  

endjoekan doenia di Parijs 

   
gi ditoenggoe ke| 

x Radja dalam mana 
al, Aa     

ak djadi commissaris ge- | 
« 'Nederland dalam peri 

ang akan diada 
1937 j.a.d. 

uni (Aneta- -Havas). 
aka inister Italie oeroesan 

oear negeri. Suvi      

  

wa n 'itoe semata-mata 

oentoek pertikel ir belaka. 

Kabinet Hansson 
boebar. 

“Stockholm, 15 Juni (Aneta- 
Kabinet-Sosial jg dibentoek 

la nsson dan memegang peme| 
'rintattan sedjak 1932, boebar sesoedah 
| menderita kekalahan di Rijksdag, di 
Imana oesoelnja oentoek menambah 
Ipensioen mereka jg soedah toea didis- 
triek2 dimana harga barang2 terlampau 
mahal ditolak dengan 13 soeara lawan 

|6soeara. Pemimpin oeroesan tanah, 

  

jg berdasarkan parlementair selebar 
lebarnja. 

. Kaoem pemogok beraksi. 
Minta dinaikkan 
oepahnja 10pCt. 

'Berhoeboeng” dengan gerak pemogokan 

naal membentoek Komite Ketertiban 
Oemoem jg. dipimpin oleh Van 

minister Djoestisi dan 

Sekarang dimana mana koeli tam 
seka 

poeloeh2 riboe koeli dari peroesahaan 
Jain2 tidak bekerdja. Uemoem diminta   
pCt. dan di ladakan djandji bekerdja 
ig lebih baik lagi. 

mega 
Oeroesan Armada laoet 

Djawaban Japan pada 
Engeland.: 

L 2g en, 13 Juni (Hayas-S. Pj 
Zaakgelastigsle Japan, Fujii, ini hari 
koendjoengi ministerie oeroesan loear 
negeri Inggeris akan dengan moeloet 
sampaikan djawaban dari pemerentah 
Japan atas memorandum Inggeris, da 
lam mana ada diminta dilakoekan pe 
noekaran pikiran tentang keinginan 
dari pemerentah Inggeris akan pakai te 
roes kapal2 kruiser dan pemboerve 
torpedo, banjakuja 40,000 ton, jang 
menoeroet perdjandjian armada tahoen 
1930 mesti dibongkar. 
“Fujii kasih keterangan pada Sir 

| Japan ingin pakai teroes, maoepoen 

Sarikat lebih baik 
haloean. 

  

jeena) ja. 

Dalam kalangan pembesar Inggeris 
lorang bantah keras kabar angin, me 
noeroet mana Engeland soedah 

  

   n soeka terima baik dalam pr ncipe 
'Ppariteit armada antara Japan, d 
Sovjet Rusland di Laoetan Tedoeh. 

Dalam kalangan armada or: 

  

  

karena : 

   

at - un! 
lama Japan tidak | Tedooki,. Pa ee 

djandjian.    

  
  

dan Sovjet-Rusand, dalam mana akan 
bahwa Sovjet-Rusland. | 

  

(angkatan Ir. J. Debie| 

AN h bersama njonja | 
Sawo laja.tadi pagi telah sampai di Semme 
ja- Ta La kan dengan opisil, bab 

Brussel, 15 Juni (Aneta-Reuter). | 

jg loeas itoe, maka Pemerintah nitio- | 

R »bert Vansittgrt tentang tonnage jgi 

Iboeat kapal kapal pemboeroe: torpedo| 
atau kapal kapal silem. 

:| Dalam kalangan jang tahoe betoel 
:|doedoeknja perkara orang terangkan, 
bahwa bisa djadi Engeland akan dja-| 
lankanescalater clausule, karena dalam | 
nota Amerikaansch ada diterangkan, | 

- (bahwa menoeroet anggapannja Ame- 
diambil ini| 

A1 Djika ini terdjadi, keadaan akan bel 
“ta a-|robah, karena alasan Japan djadi tidak | 

3 oem berlakoe lagi, hingga djawaban 
“pemerintah Japan tidak na disiarkan : 

dari| 

“ad 

Satos pe mn kabah ak 

lan | 

tN 5 
lang ini kabaran tidak bisa dimengarti, F 

Dalam kalangan armada orang ber 
anggapan, bahwa itoe permoefakatan | 1 

(tjaraan, sebegitoe lama Japan tidak 
langgar perwatasan2 jang ditetapkan 
(dalam perdjandjian armada dari Lon 
den tahoen 1936. 

| Perdjamoean menghormat Negus 

xx Dipimpin oleh Lord 
K3 Robert Cecil. 

'poetoesan akan pada hari Rebo tg 17 

pada hari Senen akan doedoek di 

'oleh Lord Robert Cecil. 

perdjamoean. Ia orang tidak akan 
dengar commentaar tentang soal-soal 
politiek jg actueel, karena Negus telah 
beritahoekan, bahwa ia meloeloe akan 
bikin pidato tentang ,literatuur 
Ethiopie". 

Sampai sekarang beloem diambil 
poetoesan dengan officieel apa di 
Addis Abeba akan diadakan teroes 
legatie Inggeris atau tidak. 

Tapi tidak lama lagi gezant Inggeris 
di Addis Abeba akan berangkat dari 
itoe iboe kota Ethiopie dengan verlof 
pandjang dan dalam kalangan politiek 
di Londen dirasa, Sir Sidney tidak 
akan balik lagi ke itoe kota. 

Havas wartakan, bahwa pada hari 
Minggoe jad. Sir Sidney Barton bakal 
berangkat dengan satoe kapal Fransch 
dari Menann ke Engeland. 

Londen, 12 Juni (Transoceaan| ' 
'S.P.). Negus, jg sekarang telah ambil: 

ini boelan berangkat ke Zwitserland | 

medan perdjamoean jg akan dipimpin 

2.000 tetamoe akan deedoek di ini | 

  

    

    

  

    

  

   

  

    

    

    

    

    

TYPEN 
DAN STENO 

# Masing-m:sing terpisah a- 
ag tau kedoea vak divaboeng- 5 

kan. Pakai mesin toelis ba 
roe menoeroet  methode 

jang djitoe. 

Saban boelan 
Cursus baroe 
Prospectus diminta des 

3 ngan “gratis 

Djam bitjara 9-12, 5-7 
sore. 

(Ketjoeali hari Saptoe) 

Molenvliet Oost 
1 P. 

TELEFOON 3333 WELT. 

Dalam kalangan politiek orang cen 
djoek, bahwa doea tahoen lamanja Sir 
Sidney Barton tidak dapat verlof dan 
karena soedah berdiam lama di iboe 
kota Ethiopie, dimana ia kerdja berat, 
iapoenja kesehatan terganggoe. 

    

  

  
  
  

  

»PIN 
Meubel & Rijwielhandel | 

| 

i| Molenvliet Oost 106 — Batavia-Centrum 
| TELEFOON No. 1674 BAT. 

HO” 
  

  3 

RIJWIELEN 
MEUBELS 

BEDDEN 

  

Bisa dapat pembajaran menitjil jang sanget ringan. 

KLOKKEN 
HORLOGE 

GRAMOPHOONS 

  

s 

PETIROMAX 

  

  

'Moelai harga 

dari 

50 
j sa 

'VULPENHOUDER    

  

  

   

  

     

   
     

    

   
   

  

armada jang baroe akan d kan| « 
atas penoekaran soerat2 Nia England si 

Saman 79 81 Telf. WI. 1623 Bat C, 

  

    

  

oeroes oleh vakkundig.       Itapan2 dari Be bilateraal, 
'tentang mana lagi dilakoekan pembi bi 

    

Terima reparatie Vulpenhouders, di-     Pena dari mas 14 karat 

oedjoengnja pake 

IRRIDIUM 
  

2         
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“CINEMA PALACE 
“Tar malem pengabisan 

TEORI BOLAND CHARLIE RUGGLES. 

PEOPLE WILL TALK« 
“Charlie dan Istrinja oemoer 40 taoen adjaran anak2 moeda ba- 

|. gimana ketjintaan dan peladjaran. Diaorang moga sendiri taoe 

. bagimana keadaannja. £ 
Bali 

. Moelai besok malem : 

CARY COOPER 

dalem &   

  

MARLENE DIETRICH 
dalem 4 

'DESIREs 
(HAWA NABSOEJ       

     

     
   
   
   

  

: — DITANGGOENG 100-pct. MEMOE ASKEN ! 
1 Bia ANAK TIDA BOLEH NONTON 

     

      

   

  

  
  

  

      

              

   

Nan English Nishe School 
10, Schdolweg Noord Pasar Baroe 

Selainnja : Sekolah malam (boeat orang ag diadakan” .djoega seko- 
lah pagi oentoek anak2 dari segala bangsa 
Permintaan setelaat telaatnja sampai 1 Juli 
Koendjoengilah : Pagi 8—12 Sore 4—10 

Tn aa. NN Be AKEeT EUR, 
  

OITADELW EG 35 

Akan didjoeal 
1 Roemah di Petodjo Entjle Gang I 
No 28. Keterangan lebih djelas kepa 
da adres: Gang Kembang 32. (Kwi- 
ang) Batavia-Centrum. 

  

Baroe terbit 

Boekoe ,,Perdjalanan ka 

“Tiongkok dan Japan” 
Dikarang oleh toean 
SOE TO TJAN 

Satoe boekoe jang sangat berfae- 
dah sekali bagi orang jang hendak 
mengetahoei keadaan ini doea 
negeri, Tida oesah pergi kesana, 
tapi soedah tjoekoep dengan mem- 
batja ini boekoe sadja. Isinja sa- 
ngat compleet dan bagoes, serta 
dihiasi dengan beberapa banjak 
Foto's ditjitik diatas kertas jang 
indah. 
Harganja tjoema f 1.— boeat da- 
lam kota. Boeat Java tambah 
ongkos porto 10 cent dan boeat 
Loear negeri tambah 15 cent 

Bisa dapat beli pada adminis- 
- tratie ini soerat kabar. 

Pesanlah lekas 

Obat Pano dan Koerap 

        

  

  

Maskipoen orangnja bagoes, pake- 
annja mahal, toch djadi djelek, sebab 
koelit badannja' atawa koelit moeka- 
nja belang atawa vlek viek. 

Lekas pake ini obat jang paling 
mandjcer. 

Harga 1 pot f0.25 dan f0.40, 

Fabriek TJAP DEWA 

Mo!envliet Oost 73 
Batavia-Centruin 

Telf No. 1019 Batavia. 
    

seberang “an 

  

  

:HET: GOUD & ZILVERHUIS 
3 (Toko Mas, Perak dan Inten) 

TEL. 4286 WL. 
  

  

    
Persediaan biasa seperti : 

Gelang-mas, : 
Peniti renteng mas,” 
Kraboe mas pakai berlian,   

Tjintjin mas pakai berlian, 
Broche mas pakai berlian, 

    

N
D
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W
N
 

5 Ng ie raat dan 14 karaat 

| Persediain besar seperti : 
Harlodjie tangan, ba lodji 
dan rani& harlodji dari mas, 
atau  Ghroomnikkel 

1 

      

. 

      

otong atau aka | 
: si baroe atau Bl       

   
- LANDy. 

— Persediain besar seperti : 
  

n, Mengi, "Maen 3 
Batoek basah atau HM at 

ng soedah ilang IBI 
aa Ka I 

     

    

     

  

   
  “dan merk kloewaran Europa. 

— Banjak djemeroet, 
dan briljant.     | an) jang diatas Tabu     

    

p a, gigi, koeping dan koerap ongkosi mes i 
ai bocat Ke Pera Kana it 

    

salonklokken. «         Diloear kota ainun bisa dikirim dengan Tki asal 
| mn dan adres TO, terang. | 

      
  

Anting-anting mas, dengan mainan, 

Soesoek-cond€ mas, semoea de- 8 
ngan pakai berlian paling baik. “ 

Semoeanja dari mas 22 ka- 

kantong 
perak 

merk. Election, 
Cyma dan lain-lain merk kaloewaran 

“... Europa ' semoea bikinan ZWITSER- 

Tempat rokok perak, begitoe djoega 
Vulpenhouder dan Potlood (Parker) 

miran 

pt PERSEDIAAN BESAR 
Tana Wesminster, lotjeng tembok, bekker2, 

-DARKER CENTRALE 
dari model jang paling baroe 

NVACUMATIC 
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cmandangan 
  
  

Lembaran Kedoea . 
  

  

Persidangan Volksraad 
tahoen 1936. 
  

Pedato Seri Padoeka Toean Besar Goebernoer Djenderal pada pemboekaan 
Volksraad ini hari. 

  

Salinan dari Balai Poestaka. 

(Penoetoep) 

Keadaan ditanah Seberang oemoem 
nja lebih baik karena peri hal j.ng 
sematjam itoe tidak ada. Keadaan 
itoe soedah saja iihat sendiri, pengha 
bisan waktoe saja mengoendjoengi 

Soematera, sebeloemitoe soedah djoega, 

ja'ni tatkala saja pergi kepoelau2 Me- 

loekoe. Ditanah Seberang diambil se 

loeroehnya, ada lebih banjak keadaan 
pokok kema'moeran. Kalau karet, co 
pra, palm-olie naik harganja, ja'ni seper 

“ti sekarang, dan kopi mendapat ban 
toean dari negeri Belanda, kesoekaran 

|. itoe dapat dilawan. Disebabkan pem 

— “batasan karet jg dilakoekan pada seo- 

— rang2, sesoedah basisguotum boeat Hin 

- dia Belanda ditambah besarnja, dalam 
| berbagai2 gewest oeang akan lebih ba 

- njak berpoetar. 

| Keadaan ditanah Djawa sekaraug 

“ada menggirangkan, karena hasil goe 

| Ja akan bertambah, walaupoen hasil 
| itoe beloem lagi separoeh dari hasil jg 

dahoeloe : atoeran2-goela jg baroe di 

“  boeat adalah memberi kepastian, bah 

- wa banjaknja jg dihasilkan tidak akan 
melebihi jg dapat didjoeal dan bahwa 

“jang dihasilkan tidak akan pasti ter 
djoeal. 

Tetapi soenggoehpoen demikian da 
- erah jg menderita kesoekaran besar a- 

da djoega. Selain dari poelau Madoera. 

dan Banjoemas, Cheribon dan .Indra- 

. majoe soesah sekali poela. Disitoe pe 

-. gawai B.B. Eropah dan pegawai B.B. 

“.. Boemipoetera soedah membantoe de 

| ngan soenggoeh2 dengan tjara jg baik 

.. sekali. Boeat poelau Madoera jg meng 

alami kesoekaran besar djoega, seka- 

“rang sedang dioesahakan memboeat 

—. rantjangan kema'moeran jg loeas, ber 

— hoeboeng dengan reorganisasi peroesa 

haan garam. Pekerdjaan itoe lekas akan 
dilakoekan. Ongkosnja 4th. “37 3 ton, 

koerban itoe soedah patoet, mengingat 

“basil jg akan didapat dari kemadjoean 
dasar penghidoepan ekonomi — pendoe 

doek poelau Madoera itoe. Kolonisatie 

pendoedoek poelau Djawa ketanah Se 

'- berang teroes di djalankan dan arti 
nja makin lama makin penting. Dida 

lam hal itoe Pemerintah sedapatR2nja 

. membantoe mengadakan keperlcean jg 

penting2. Selain dari itoe tidak perloe 

lagi diseboetkan bahwa bantoean jg 

akan diberikan pemerintah negeri Be 

“Janda banjaknja 25 millioen dapat poe 
“Ia di pakai oentoek memadjoekan 

ekonomi didalam berbagai2 hal. 

.. Soenggoehpoen demikian hal itoe ti 

“dak dapat mendjaga, soepaja orang 
jang miskin semiskin2nja dan orang 

jang menderita sengsara besar djangan 

"makin lama makin banjak, ja'ni dalam 
pengertian seorang2. Dalam kebanja 

kan hal masjarakat desa sendiri tidak 

koeat lagi akan membantoe orang2 de 

sa jg miskin. Berhoeboeng dengan ini 
pekerdjaan ASIB patoet dipoedji dan 
terima kasih dioetjapkan kepada seka 
lian mereka jg patoet membantoe men 
tjapai hasil jang didapat, lebih2 kepa 
da pihak Koemipoetera, atas pertolong 

an jang tak diminta dan sangat berhar 

ga too. 

x Soal penganggoeran itoe masih 
' senantiasa minta perhatian soenggoeh2. 

Menoeroet rasa saja banjak orang jang 
sesoenggoeh-soenggoehnja tjakap jang 
telah mendapat pekerdjaan poela atau 

era akan pekerdjaan. Ramainja dan 
siboeknja keadaan dilapangan indoes 
tri, jang bertambah lama bertambah 

| #jepat dan loeas djoega, telah mem- 
perlihatkan akibatnja jang baik dalam 

— hal ini. ,Crisisordonnantie Vreemde- 
. lingenarbeid“ jang datang dari negeri 

lain. Tetapi bagi pemoeda2 jang tiada 
berpekerdjaan dan.bagi mereka jang 
sekarang tidak mendapat pekerdjaan, 
jang sedianja dizaman biasa ada akan 
dapat, baik oleh karena tinggi oesianja 
maocepoen oleh kareba koerang ketja- 
kapannja, keadaan itoe tetap masih 
soekar. Sepenoeb-penoehnja (minat di 
toedoekan kepada peri keadaan ini. 

        

     

Sekarang sedang disiapkan rantja- 
ngan2 selandjoetnja oentoek memera- 
ngi penganggoeran pemoeda-pemoeda. 
Sementara itoe dioesahakan seperloenja 
mengadakan ,tempat-tempat bekerdja 
(werkkamp) dan mendirikan poesat2 
pekerdjaan (werkcentrale). Rantjangan 
memarangi penganggoeran dilakoekan 
dengan bantoean tenaga jang sepc- 
ncehnja dari Indische maatschappij 
voor Individueele Werkverschaffing 
dan Centraal Comite voor Steun aan 
Werkloozen. 

Saja tidak sekali-kali mengetjilkan 
sekalian kosoekaran itoe dan kesem- 
patan ini saja pakai oentoek menjata 
kan sekali lagi perasaan toeroet-merasa 
dan kasihan jang sesoenggoeh-soeng 
gcehnja kepada meraka jang telah dan 
masih menderita kesoekaran zaman di 
negeri jang sekaja ini dan jang sekoeat 
ini tenaga hidoepnja, Oleh kekajaan 
dan oleh.tenaganja itoelah, maka saja 
tiada dapat menjeboet negeri ini 
negeri jang semiskin-miskinnja, seperti 
pernah dikatakan orang. Penderitaan 
manoesia seorang seorang, segolongan 
segolongan, malahan sedaerah sedaerah 
poen, tiada boleh mempengaroehi pi 

soen pemandangan tentang keadaan 
seloeroehnja. Dan maskipoen masih 
banjak keadaan jang soekar sakarang 
ini, keadaan seloeroeh Hindia Belanda 
ini kelihatan kepada saja lebih baik 
dari dahoeloe. : 

Teroetama sekali hal ini disebabkan 
oleh ketentraman dan kebangoenan 
jang tiada dapat disangka lagi, jang 
sedang terlangsoeng sekarang dinegeri 
loearan, ketentraman dan kebangoenan 
jang sangat dilambatkan oleh keka- 
tjauan dan kekaloetan, tetapi jang 
tiada tertahan oleh sekaliannja itoe. 
Hal itoe disebabkan djoega oleh ke 
amanan dan ketertiban jang sempoerna 
dalam negeri kita ini, jang dalam ta- 
hoen jang laloe ini dapat poela didjaga. 

Tiap2 kesempatan oentoek madjoe 
di negeri ini, meski bagaimana seka- 
lipoen ketjilnja, dapat dipakai, sebab 
ta“ ada minat dan tenaga terboeang 
oentoek perdjoeangan antara sesama. 
Masjarakat disini berdiri, — baik de 
ngan hati jg tetap maoepoen dengan 
sifat menerima,— oentoek menjamboet 
dan menjelesaikan bermatjam2 kesoe 
karan zaman. 

Semangat itoelah jg menjokong kita 
di tahoen2 jg silam. Tertarik hatisaja 

selaloe mendengar orang berkata, bah 
wa sebab2nja maka anak negeri dapat 
melawan kesoekaran zaman sekarang 
ini ialah oleh karena dapat mendjaga 
keamanan dan ketertiban negeri. Oleh 
keamanan dan ketertiban itoe poela, 
maka seloeroeh minat dapat dipakai 
oentoek. pemerintahan dan 'oentoek 
mendjaga keperloean masjarakat. 

Semangat itoe djoega mendjadi dja 
minan bagi masa jg akan datang. 
Apabila datang poela kesoekaran se 
laloe ia akan dapat dilawan, apabila 
keadaan mendjadi baik, maka orang 
akan dapa: memperoleh faedah sepe- 
noeh-penoehnja dari padanja. Selama 
krisis ini banjaklah lenjap segala jg 
berkelebihan, jg tidak bergoena, jg 
tidak berfaedah. Marilah kita menga 
koei kebaikan hal $&ini disisi segala 
kesedihan dan keroegian jg kita deritai. 
Dan Disampingnja poela, marilah kita 
menoendjoekkan perhatian kita kepada 
keoentoengan2 jg njata jg kita peroleh 
jaitoe perasaan persatoean jg bertam 
bah besar, perasaan tolong menolong 
dan sifat berteroes-terang (zakelijk- 
heid). Boetalah kita, apabila kita masih 
hendak mempertahankan djoega, bah 
wa dalam tahoen2 soekar jg terachir 
ini, di Hindia ini tidak ada jg beroebah 
boekan teroetama dimaksoedi tentang 
kedjadian2 sadja, tetapi teristimewa 
tentang hal kebatinan.   Dengan semangat inilah kita dapat 

menghargai 

kiran kita apabila kita hendak menjoe. 

selama perdjalanan saja di Soematera: 

teroes bekerdja oentoek mempertahan 
kan den oentoek memperbaiki persia- 
pan masjarakat kita ditengah2 doenia 
jg kaloet dikeliling kita. Sekarang 
kita mempoenjai angkatan darat dan 
angkatan laocet jg lebih siap perse- 
diaannja dan sekaliannja itoe senan- 
tiasa masih diperbaiki djoega: Peroe 
bahan soesoenan pemerentahan madjoe 
teroes, baik ditanah Seberang maoe 
poen di poelau Djawa dan Madoera. 
Pemerentah mengadakan rantjangan 
tentang penjerahan bagian pekerdja 
annja jg penting2. Pemboekaan Nieuw 
Guinea dan oesaha memperbesarkan 
minat pemerentahan disana, mem 
boeka djalan kemadjoean bagi daerah 
itoes permoelaan kemadjoean itoe telah 
kelihatan dalam perdjandjian2 oentoek 
mentjari dan mengoesahakan minjak 
tanah, sedangkan ada djoega jg hendak 
mentjari mas. 

Oleh soesoenannja jang lebih bersa 
hadja onderwijs sekarang initelah siap 
poela oentoek madjoe, tentang mem- 
perbaiki tjara2 mengadjar maoepoen 
menjesoeaikan dirinja akan keperloean 
masjarakat jang  sebenar-benarnja. 
Saja disini dengan choesoes hendak 

keradjinan da kesoeng 
goehan hati goeroe2 dan pegawai 
inspectie melakoekan pekerdjaan me 
reka jg bertambah berat. 

Pekerdjaan2 oentoek kemakmoeran 
ra'jat senantiasa dapat dilakoekan , di 
daerah2 jg menghasilkan karet, oleh 
bia keloear jg dipoengoet dari karet 
anak negeri oentoek sementara itoe, 
dapatlah orang makin giat melakoe- 
kan pekerdjaan2 oemoem. Oleh wang 
bia karet itoe djoega, dapatlah disana di 
loeaskan bahagian2 pendjagaan kese 
hatan rakjat jg sangat perloe. 

Senantiasa djoega minat ditoedjoe 
kan kepada atoeran2 kepentingan so 
sial. Komisi hak tanah bangsa Indo 
telah selesai pekerdjaannja. Dalam 
Volksraad akan dibitjarakan berbagai2 
rantjangan jg penting tentang mem 
perlindoengi kepentingan kaoem boe 
roeh dengan oendang2: Algemeene 
plantersregeling, peroebahan Koelieor- 
donnantie jg kedoea oentoek melan- 
djoetkan oesaha menghapoeskan poe 
nale sanctie itoe dengan berangsoer2: 
dan atoeran hari vrjj jg ditentoekan 
dalam Burgerlijk Wetboek. 

Disini soedah saja loekiskan kepa- 
da toean2 oesaha2 dan pekerdjaan2 
dan dalam waktoe jg soekar ini da- 
pat dilandjoetkan dan : diselesaikan, 
okeh karera orang dinegeri ini setia 
hati, oleh karepakeadaan disini aman 
dan tertib dan oleh karena'bertambah 
besarnja rasa persatoean dalam wak 
toe ini. 1 

Moedah2anlah dalam satoe pasal— 
hal inilah jg penghabisan hendak sa 
ja toendjoekkan — peroebahan sikap 
dan semangat dalam waktoe jl. itoe a 
kan ternjata benar: maksoed saja ia 
lah tentang perasaan orang disini ter 
hadap kepada Negeri Belanda. Disini 
saja tiada hendak menjatakan pikiran 
tentang soal: adakah pada tempatnja 
atau tiada, perasaan tiada senang, jg 
kelihatan disana disini. Kita sekarang 
berhadapan dengan boekti2 jg meng 
girangkan tentang perasaan negeri Be 
landa terhadap kepada negeri ini. Ke 
pada kita dioeloerkan tangan: kita 
menjamboetnja dengan tiada bertang 
goeh lagi dan dengan perasaan terima 
kasih, dengan kejakinan jang pasti 
bahwa kedoea tangan itoe telah semes 
tinja benar bersatoe. 

Toean Voorzitter, anggota2 Volks 
raad. 

Dengan doa moedah2an pekerdjaan 
Toean akan banjak hasilnja berkat 
rahmat jg Maha Koeasa, maka saja nja 
takan, sidang Volksraad ini soedah di 
boeka. 

  

  

  

G6. dengan pimpinaa' “| 
sehari-hari 

Diberitakan dengan opisil dari Bogor, 
bahwa moelai tg. 15 Juni 1936 G.G. 
mendjalankan poela pimpinannja se- 
hari-hari. 

—fp- 

Voorzitter Krijgsraad Tjimahi 

Mr. H. W. B. Thien jang ditoenggoe 
kedatangannja poelang verlof dari Ne- 
derland, diangkat Voorzitter Krijgsraad 
Tjimahi, dahoeloe tijd. buitengew. lid 
Raad Djoestisi Semarang. 

aa 

Lid Raad Djoestisi Soerabaja 
Diangkat lid, Raad Djoestisi Soera- 

baja Mr. J. de Krujijff, voorzitter 
landraad Soerabaja.   migas 

  

  

Mengasih keamanan setjoekoepnja 

  

Pemboekaan Studio SRV. 

Studio SRV. jg terletak di Kp. Kes 
stalan sebelah Selatan Station Balapan, 
jg begitoe endah soedah hampir sele 
sai membikinnja. Menoeroet kabar itoe 
Studio akan diboeka dengan officieel 
besok pada tg. 31 Augustus '36 jgakan 
datang dan diharapkan soepaja se- 
moea anggautanja dapat berhadlir. 

Pada tg. 30 malam akan dipertoen 
djoekkan wajang koelit dalam studio 
terseboet, dan keesokan harinja dilang 
soengkan  peraja'an pemboeka'an, 
oleh poeterinja poetri ZVH. di Soe 
soehoenan jaitoe K. Ratoe pembajoen. 

Dengan pindahnja zender SRV. dari 
Pendopo Kepatihan ke Studio baharoe 
jg serba compleet itoe, tentoe akan 
menambah poeasnja penggemar Radio 
Ketimoeran. 

— pra 

Leeszaal Soenopoestoko di M.N. 

Atas kemoerahan hati Z.H. de Prins 
Mangkoenegoro, "maka di Centrumnja 
kota telah didirikan satoe roemah jg 
bagoes oentoek tempat pembatja'an 
oemoem. Itoe Leeszaal bernama Sono 
poestoko dan dioeroes oleh satoe ba 
dan jg achli dengan kitab2 dan soerat 
kabar. Boekoe hadijah dari Z.H. Prins 
Mangkoenegoro berdjoemblah 581 ba 
hasa Belanda Melajoe dan Djawa, dan 
beberapa hadijah dari bangsawan di 
Mangkoenegaran dan Soerakarta. Me 
noeroet perhitoengan sekarang soedah 
mempoenjai kitab bahasa Asing 1782, 

dan bermatjam matjam soerat harian 
compleet, begitoe djoega beroepa2 ma 
djallah. 

maen 

Z,V,H, akan mengoendjoengi 
Bandoeng 

Pada tg. 8 Juli jg akan datang Z.V. 
H. de Soesoehoenan dengan KR, He 
mas dan K. R. Pembajoen dan K. 

R. Pembajoen akan mengoendjoengi 
Bandoeng pada toean  Legercom- 

mandant di Bandoeng. Seri Soesoe 

hoenanakan berangkat dari Solo de 

ngan extra trein dan akan diiringkan 
oleh 40 bangsawan dan beberapa offi 
cieren dari Garnizoen di Soerakarta. 

Di Bandoeng akan membikin koen 
djoengan djoega pada beberapa pem 

besar dan regenten jg telah pernah 

mengoendjoengi (sowan) di kraton Solo. 
Selamanja di Bandoeng beliau akan 

bersinggah di Garoet 5 hari, Tasikma 
laja 2 hari. Beliau akan kembali di So 
jopada tg, 21 Juli 1936, — 

bahasa Djawa 327 bocah, Soenda 279- 

  

Sport waktoe Jaarbeurs 

Waktoe Jaarbeurs jang ke 17 itoe 
oentoek pendoedoek boemipoetera di 
Bandoeng akan diadakan perlombaan 
lari (duurloop) dikota. 

Sebagaimana biasa club2 voetbal 
bangsa Eropah akan bertanding poela 
dalam concours-Jarbeurs jani dilapang 
Sidolig dan Unie. 

Pertandingan2 itoe diatoer B.V,B. 
dan jg boleh toeroet perkoempoelan 
voetbal dari Bandoeng, Tjimahi dan 
Tjirebon. 

emng pomama 

— BERITA TANGERANG 

(Oleh pembantoe kita ,, Yo-yo".) 

Cursus goeroe desa 

Menoeroet kabar jg. kita telah teri- 
ma, bahwa moelai boelan Augustus 
'86 di Balaradja akan diadakan cur- 
sus goeroe desa, Dahseloe cursus se- 
matjam ini dihapoeskan, berhoeboeng 
dengan zaman jg. memaksa. Oleh 
karena apa sebabnja, maka cursus 
tsb. diboeka lagi, kita ta' mengetahoei. 
Hanja kita bisa mendoega, bahwa 
cursus ini tida" di tiap2 tempat, hanja 
menoeroet keadaan sesoeatoe tempat 
(plaatselijk). Djoega roepanja pemerin 
tah ta“ maoe mengeloearkan ongkos2 
bilamana di soeatoe tempat kekoera- 
ngan goeroe, haroes mendatangkan 
dari tempat jg. djaoeh. 

Menoeroet keterangan bahwa itoe 
cursus hanja boeat bagian itoe tem- 
pat kekcerangan (bakal) goeroe, sebab 
voertaalnja di itoe tempat Soenda. 

Djika ini cursus djadi, boeat anak2 
keloearan sekolah klas II mendjadi ke 
oentoengan, sebab tempat2 pada 
Volksseholen seringkali diisi oleh ke 
loearan Normaalschool. 

Banjak andjing2 jg dibinasa 

Pada waktoe ini, banjak andjing di 
bilangan Tangerang jg. dibinasa. Roe 
panja berhoeboeng dengan moesim 
panas takoet timboel bahaja gila. 

Memang pada waktoe jg. belakang 
ini banjak andjing jg. berglandangan 
di djalan. 

Keterangan dari jang. berwadjib 
Maoek 'itoe telah verklaard voor 
hondsdolheid. Sampai ini waktoe be- 
lon ingetrokken. 

—O— 
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ini obat sengadja obatin, sega- 
la penjakit tjatjing, en ini obat 
gampang boeat anak ketjil, ma- 
kan dan penjakit seperti jang 
terseboet dibawa ini, 

sakit (NGOKAMTJEK) alias tja- 
tjing, dan sesoedanja itoe pe- 
njakit djadi, dan semoea badan 
merasa tida enak, en limpa sa- 
ma napsoe lembek lesoe,, dan 
koelitnja keliatan koening, dan 
toelang djadi keliatan koeroes 
en peroet mendjadi besar, dan 
oerat di badan, en moeka ke 
Yiatan idjau, en dimana loebang 
boeang aer merasa gatal, atawa 
maoe sakit peroet, en boeang 
aer tjoema keloear aer poepoeh 
sadja, dan kaloe makan ini 
obat, tentoe sekali itoe penjakit 
bisa dapat baek, dan bisa boeka 
napsoe, en segarkan badan, dan 
sesoedanja itoe anak badan, 
mangken gemoek, atawa soe- 
boer, dan misti mandjoer, 

N.B. atoeran makgn, seperti 
terseboet di bawa ini, 

oemoer 6 boelan sampe 1 taon 
makan setenga bidji, 

oemoer 1 taon sampe 2 taon 
makan 1 bidji, 

"m5 oemoem 3 taon sampe 4 taon 
makan IL setenga bidji,,...... 

Gcemoer 5 taon sampe 10 taon 
makan 2 bidji, 

ocemoer 11 taon sampe 15 taon 
makan 2 setenga taon, 

oemoer 16 taon sempe 20 taon 
makan 3-4 bidji, 

2 hari en 3 hari makan 1 kali 
en makan dari pagi en 2 djam 
3 djam baroe boleh boeang 
aer dan tentoe semboe waras, 

Tel. Bat. 972       
  

    
  

 



  

  

las ini kita moez as 
tengah-tengah sahat Oh 

  

  

TEA Hae 

jaitoe 

la 

  

  

ling | « saja bisa me 5 

lam perdjalanan dengan tidak k 
isico dan s lah | 

s|meminta penerangan pada berbagai |. 
bank, maka saja membawa oeang 

| seperti berikoet: 2 

  

ngantar Dr. SOEGIRI 
istri 

Sa 

    

: masih 

barang-bara 
1 dibawak. 
t mesti dioeroes 

r Resident, djoega|. 
ak tanda keterangan| 

dari Consul-Gene| 
ang mesti mengadap| 
entoek ,visum Tiong-|- 

  

tidak perloe. kn 

    

beliau (kebaja poetih). 

  

kekoeatiran. Dan 'sesoe - 

  

  

I, speciaal oentoek » Pemandangan", : 

jg dikeloear 
a bank di Ameri- 

4 moesti ada tanda tangan   

  Tatkan oeangnj 
- da tangan lagi. 

I.. Artinja njata tegas bahwa bagi 
| kaoem pentjoeri ada soekar sekali 
.oentoek menoekarkan itoe chegues 

(tanda tangan palsoe) : 
“itoe jang memegang (poenja) men 

ditoelis, se 
ja. hilang 

mer itoe chegues bis: 
hingga kalau oempa 

. itoe .chegues, lijst itoe 

  

  

an dan njonja Dr. SOEGIRI, waktoe berangkat dari Tandjoeng Priok, di 
. ditengah (dengan dasi pendek) dan sebelahnja 

  

— nja pada hotel-hotel jang besar, be 
 gitoe di kapal-kapal. 

nc ja betoel kenjataan pa 
ya ini matjam tjara mem 

? dalam perdjalanan, ada 
“practisch. — 

    

  

    

  

. minta obat dan djampe kepadanja, 
sen (dari padanja mentjeriterakan   
      

emanggil thabib jang toelen. Dengan 
'ari. pertolongan thabib anak itoe semboel 
apa | dari penjakitnja. Pat 

j .| Bertambah goesar lagi waktoe si- 
Idoekoen melihat retak tangan si-iboe, 
ia menerangkan bahwa soeaminja jang | 'oenggoe 
sekarang ada di Malang telah mem | Sari 
poenjai isteri lagi. uh 

Goesarnja, karena ia tahoe betoel' 

  

  

dan waktoe memba | 
a, mesti diteeken tan 

lain dari 

. dapat satoe lijst dimana nomer-no| 

bisa dipakai| 

(pendek kata tidak dapat dioeraikan 
dengan perkataan-perkataan, bagaima 
na terharoenja hati saja itoe wrktoe. 
. Boeat saja jang beloem pernah ber 
lajar dilaoet, malah beloem pernah ke 

' Hoear dari daerah tanah Djawa, maka 
perpisahan ini kali ada menimboelkan 
Manga gandjil (aneh). Saja tidak ta 
|hoe apakah orang-orang lain mempoe 
Injai perasaan demikian djoega dalam 
Ikeadaan seperti saja terseboet, tetapi 
Ibagi saja seperti saja boekannja akan 
pergi, tetapi hanja soengai jang lebih 
Iloeas akan memisahkan saja dari ka 
loem keloearga dan sahabat-kenalan, 

pai mereka kembali. 

kapal, berkat poela air laoet jang gi 

saja tidak menjangka akan tenang (rust) 
Saja merasa diri saja seperti seorang 

sakit jang sehat (,,gezonde zieke”) jg. 
terpaksa boeat mengaso dalam roemah 
sakit, perasaan mana bertambah ke- 

waktoe makan jang dipertjepat: djam 
12 siang makan dan sore djam 6,30. 

| Lambat laoen moelai ta' sedap, sebab 
litoe segala apa oentoek menghiboer 
kami terima dengan senang hati, oem- 
pamanja djika ada liwat lain kapal 
atau kalau ada kapal-kapal atau pera 
|hoe2 penangkap ikan jang liwat. 

Sehari sesoedah kami berangkat me 
pinggalkan Batavia, kapal kami ma- 
soek straat Banka. 

Disebelah kiri kami nampak sajoep 

tan tepi pantai Soematera, sedang 
sebelah kanan kami nampak pegoe- 
Inoengan jg menondjol sampai dekat 
Idilaoet, jaitoe poelau Banka. 

Djam 12 siang kapal kami berla- 
boeh dilaoetan dekat Muntok oentoek 
menjinggahkan post. 

Sampai ke Singapore keadaan per- 
djalanan kami ta” ada jg penting oen 
toek dioemoemkan. 5 

Pagi-pagi hari kapal kami masoek 
dipelaboehan Singapore, disamboet 
oleh tjanja2 gemerlapan dari beriboe- 
riboe lampoe listrik jg kebanjakan se 
perti moetiara berbaris-baris tidak ter 
hitoeng banjaknja, kebanjakan poela 
seperti moetiara nampak berbaris 
lampoe2 listrik djalanan Singapore 
. . Malam sebeloem kami sampai 
dipelaboehan Singapore, soedah dioe 
moemkan dikapal bahwa djam 6,30 

Ipercies pagi pagi kami mesti bersedia 
menoenggoe di salon klas 1 dengan 

| menjediakan Paspoort. 
Sebeloemnja kapal kami berlaboeh 

dipelaboehan, soedah datang seorang 
Douane-ambtenaar bangsa Inggeris 
naik dikapal, seorang jg nampaknja 
sangat bengis sambil matanja melihat 
orang seperti ada jg ditjari. Boleh djadi 

..Ibeberipa penoempang kapal ada jgke| 
takoekan melihatnjaseperti Singa hen- 
dak menerkam, kalau Paspoortnja agak 
|koerang sempoerna. 

Djoega kalau tidak datang pada 
Itemponja diitoe salon klas Ibisa dire 
ken melanggar atoeran dan bisa mem 
ibikin soesah orang mesti beroeroesan 
kekantor politie. 

Dipelaboehan keadaannja sangat ri- 
'boet dan hiroek-pikoek, ada orang jg 
mendjerit djerit, ada jg berlari-lari, 
tjampoer adoek bangsa Melajoe, Kling, 
Hindia, Inggeris dan lain2 bangsa Eu- 
iropa serta bangsa Tionghoa. 

| Dekat tangga penoeroenan kapal di 
djaga oleh doea orang Hindia jg me- 

Imakai ikat-ikat kepala jg tebalsekali 
Isambil dalam tangannja berboenji 
|oeang2 Singapore dan osang kertasnja, 
ialah mereka ini toekang menoekar 
oeang, kenjataan dari tanda pangkatnja 
jg diletakan pada lengan tangan mereka 
sebelah atas.   

|dan” rasa seperti ada djembatan jang 
moedah diliwati boeat saja mendjoem | 

Kesentausaan melepaskan tjape di-| 

lang gemilang, mendjadikan keadaan | 
kami baik sadja, meskipoen bermoela 

rasnja sebab atoeran2 tertentoe dan 

sajoep seperti poelau ketjil, ialah hoe | 

  

TER 

  

Kami di Betawi sendiri soedah" me 
noekarkan oeang Singapore sehingga 
tidak perloe lagi menoekar oeang di- 
sitoe. gi 

Kota Singapore ialah kota jang ma 
sih tidoer waktoe kami sampai sedi- 
kit djaoeh dari pelaboehan dan sege 
ra masoek gelanggang roemah roemah 
'gedoeng jang besar besar. Yg 

— Disinilah oentoek pertama kali kami 
berkenalan dengan ri cksha ws, dan 
kami terpaksa seperti soedah biasa... 

ganti oleh , manoesia“ jang menarik 
kreta sangat koeatnja ia lari, seolah 
olah setiap waktoe bisa ditjamboek 

Iroentoeng hal ini kelihatan dalam 
gambaran fikiran saja sadja. 
“Kami poenja hotel adalah gedoeng 

jang besar dan dari loear keliahatan 
nja sangat hebat, tetapi sebelah dalam 
nja sangat menjedihkan hati kami. 
Segalanja kelihatan toea dan tidak di 
rawat, tidak beda satoe hotel jg. ma 
soek klas II boeat kita di tanah Dja 
wa. Hanja roeangan tempat makan 
kelihatan agak netjis. Dan selama itoe 
kami makan tjara Kuropa sadja sedang 
peroet Indonesisch soedah sangat 
ingin sekali memakan jang boleh di 
pertjaja melazatkan tjara Indonesisch. 

Ada sangat soekar sekali di Singa- 
pore boeat mentjari hotel jang baik, 
ketjoeali hotel jang mahal jaitoe 
»Raffles-Hotel". 5 

Sesoedah mentjari beberapa waktoe 
maka kami pindah ke hotel di Centrum 
kota jang boleh dibilang sempoerna 
djoega didekat Malayan restaurant, jg 
mana ejgenaarnja dan koki2nja semoea 
nja bangsa Tionghoa. 

Makan di ini restaurant boeat perta 
ma kali boleh dibilang seperti pesta. 

Restaurant2 bangsa Melajoe, mesxi- 
Ipoen kami tanjakan kemana2, tidak 
lada sema sekali. 

Singapore adalah kota jang besar, 
malah lebih besar dari iboe negeri 
(Indonesia sendiri, dengan ke-angkoe- 
hannja seperti satoe kota terpenting 
djoega dalam ini doenia. 

Gedoeng2 besar orang lihat disegala 
pendjoeroe kota, djoega gedoeng2 bios 
coop semoeanja besar2 dan hebat nam 
paknja. 

Oentoek bioscoop pada oemoemnja 
dinamakan orang di Singapore ialah 
»Wwajang“, jang mana bagi kita tentoe 
sadja sangat gandjil kedengarannja. 
Tetapi djoega ,, bangsawan“ dan cabaret 
dan opera, di Singapore djoega dina 
makan ,wajang“. 

Kantor-kantor dagang jg besar-besar 
jadalah didekat Rafflesplein letaknja, 
dan apa jg menarik perhatian saja, 
ialah itoe kantor-kantor semoea mem 
poenjai ,liften“ (listrik boeat mem 
bawak orang dari atas atau dari bawah 
zonder naik tangga lagi meskipoen 
|bagaimana djoega tingginja itoe ge- 
Idoeng Red.). 

Di Rafflesplein djoega ada toko 
Ta jg sangat besarnja kepoenjaan 
John Little, dimana orang boleh dibi 
lang bisa membeli segala matjam 
barang2. 

Lain dari itoe hampir sekalian toko2 
di Singapore dalam tangannja bangsa 
Tionghoa, dan dimana-mana sadja 
orang nampak merk-merk Tionghoa 
Singapore soedah tentoe salah satoe 
dari pada kota didalam doenia ini jg 
terhitoeng indah dan besar, dan 
tiap-tiap orang asing jg datang di 
Singapore tentoe akan melihat bahwa 
dimana sadja mata memandang di 
@jalanan2 dan di tontonan2 ada banjak 
sekali matjam2 bangsa bergaoel. Jang 
loetjoenja orang bisa lihat di bus-bus 
dimana orang dari 6 atau 7 bangsa 
dan golongannja dengan setjara sau- 
dara sadja tjampoer doedoek dekat- 
dekatan.   |Akan disamboeng). 

  

kakan berboeat begitoe, 
soedah bertahoen2 hidoep 
“damai, dan telah mem- 
pa anak. & 
joemnjaitoe monzein 

   

  

   
   

  

   
   

  

   

          

   

    

   
   
   

    

minta nafkahnja f 1.-- 
  ak pertjaja. 
   loe ia minta wang sekoe- 
0 dan doea ekor ajam. 

  

jioeh dari seorang doekoen 
npoerna, waktoe orang sem- 

mesdjid, dia enak2 bernjanji 
  

  

'Diangka voorzitter Landraad 
aka M.L Swaab jang di   

'Si-iboe tidak dikasi, se- | 

minta djampe of obat 

lisana minta kita siar- | 
rhati2 dengan doekoen 
bih2 melihat tingkah | 

Soe- | 

lang telah   

Mutatie. 
Departement Financien. 

Diangkat beheerder  Landskais 
'Benkoelen Agoes Sastradipra- 
dja Landskasambtenaar 4e klas, seka 
rang dikerdjakan di Kantoor Admi- 
Inistratie Landskassen Betawi. 

- Schatkistambtenaar 3e klas Ab- 
doel Rifai, algemeen ontvangen 
s' Landskas Benkoelen, dipindah ke 
Centraal Kantoor Comptabiliteit Soe- | 
rabaja oentoek diserahi pekerdjaan 
regionale boekhouding. 

x 

Departement V. en W. 
Atas permintaannja sendiri karena 

soedah tjoekoep dienstnja dilepas de- 
ngan hormat dari djabatan dan ber- 
hak oentoek mendapat pensioen, 
IPad moatmodjo, beambte irrigatie 
Waterstaat provincie Djawa Timoer. 

PI Kelepasanuja moelai penghabisan boe 

Landraad Soerakarta. | uli 1936. 
edan 

Seorang goeroe lari ?? 
' Seorang goeroe dari sekolah kl. II 

Tangerang pada beberapa hari berse 
injap dengan tak diketa 

hoei kemana larinja. Tentoe sahadja 

lan 

kepala dari itoe sekolah fonderbouw) 

melihat koeda didepan kreta jang di 

oleh jang menaiki kretanja, tetapi be. 

merapportkan kedjadian goeroe itoe 
pada schoolcommissie. Ketika datang 
S.O. katanja itoe goeroe jang lari tak 
bisa dipakai lagi. 

Kita ingin djoega mengetahoeinja 
apakah sebab-sebabnja. Didoega, bah 
wa ia lari itoe, berhoeboeng dengan 
economienja jang mendesak padanja. 
Sampai sekarang beloem ada ganti 

nja. 
maa mea 

Akan diwachtgeld. $ 
Menoeroet chabar seorang goeroe di 

Ibovenbouw telah menerima pemberian . 
tahoe dari departement, bahwa ia moe- 

goeroe bernama Sarioen telah meng: - 
hadap pada jang berwadjib, soepaja . 
ta' djadi diwachtgeld. 

kene Paman 

Bandoengsche Correspondentie 
Membenarkan kesalahan. 

Kita poenja artikel jang beralamat 
» Perkara kepala boendar jg. 
mentjlok dimoeka politie 
Agent", pengadilan jang periksa itoe 
perkara, diseboet Landraad Bandoeng, 
itoe ada salah, mestinja Landgerecht ' 
Bandoeng, karena itoe, dengan ini dja-   lan kita betoelkan, harap dima'afkan, 

lai Aug. j.a.d. akan diwachtgeld. Itoe 
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n ada terima keterangan 
na Indonesier dan di 

e “besar, bea tas 
nggoe, satoe kali didalam doea| 

goe, satoe antara ambtenaar amb 
Volkslectuur bikin satoe voor- 
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ditoeb malam roe pa 
tsb., dipakai berdjoedi 
adoe ajam ta" keting- 

    

   

  

Ry aatoe Tionghoa jg Tmn 
e railbaan lama, 2 hat 

  

bagian | Waliteit. dari 
Dre.a0. 

ang begitoe ada noteering dari 
Per negeri. 

   

    

“| yuni nom f 0.23,12'/, dan f 0, 

. nja masih tetap, pasar ada sangatsepi | 
djadi lev sedia dan Juninom| 

Betoeng. pasar tidak ada| 

Isih Kh 
sa Koepoe 0e| 

1 |voes f LN ITA per blik. 

  

cadaan pasar sampai ini tengah 
i, sepi sekali tidak ada jg kedjadian 

H.- aan Plang se- 

   

  

pasar ada se 
ga dari harga harganja ham | 

      

   
   
   
   

   
    

ja barang hari Saptoe pa 
elakang karena ini pagi tidak 

loear 

Tepoeng trigoe: Harganja ti- 
berobah, pasarnja tetap. Partij 

ketjil merk Harrison, tjap Boeroeng 
Ikaleng harga f 1,70, tjap Landak, 

  

  

         
    
         

      

    
          

   
    
    
   
     
   

      

           

   

    

ai dan boeroeng. merah 

jak kelapa: Pasarnja tidak | 
h, harganja tetap. Partij ketjil | 

skas Betoeng, dan Archa 
1220 per blik. 
Sereh: Harg nja tidak 

bahan, pasarnja sepi beloem | 
: i. Contract A. lev, Sedia dan 
ini Tt 0 68, lev, Juli September 
2 Dec. £ 0.69 
Copra: Pasarnja tidak berobah, 

legit ada koeatan. Sed keloearan | 
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) 25, per pie 
laret: bkk dan sepi tidak 

sdjadian, harga beloem berobah, 
1 Sheets Standard an “| 

2 

Lada hitam La mpo eng: Harga 
   

  

1 hama tetap lembek. Lev. Juni | 
pe mbeli tawar f 5.80 pendjoeal | 
  

gahari Waah ada kedja 
beloem berobah. Lev. 

ii juli nom. 34 13,25. 
“R obusta 

arganja masih tetap, pasar 
ada perobahan. Lev. Sedia | 

harga f 5.85 sampai 

Tag bang Tanah: Harganja ma- 
p Panah, “Crown dan 

Te hargi 1£ 206 dan Del 

“Katjang kadele: Pasarnja ti 
 berobah, harganja tetap. Sedia 

Ikeloearan Java mata hitam harga!     

x k, sar batak dari 
1 |aan sebagian kz jl in Baal Pa 

    

Na merah dan Kodok f£ 1 15 tjap| 

Teko f 1,80 per| 

1 Hap Goan, tjap Bintang, | 

2 4:50 per pbb ea Ih 

1 a poet ih: Pasarnja tetap sepi : 

. £ 6.265 jang menoeroet| 

  

| sadja Na teroen | Pa an 
Ma kalau Oa Ta . " 
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pakai gemoek . 
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01|djakan pemasangan telefoon dari Can- 

2s|sekarang bisa dibikin perhoeboengan 
.O1 |telefoon. Hwang Kwang Jui djoega 
Oi |soedah bikin inpectie tilik keadaan 

0.12, Inja lapangan terbang di berbagai2 
Jos) district, 

07 Inuurzak (nangka blanda) 1 ,, 

: ea 10, LAIN-LAIN BARANG : 

Idi Canton dan Swatow orang2 jang 

| gerakannja tentara, Teng Lung Kwang 
jang ada perhoeboengan sama Chang 

o|Pekiang dan tempatnja di Swatow di 

'Ikapertjajaan peuoe 

| Jada di tempatkan ' li sepoetar kota Can 
Iton, tapi sekaran, . telah dipindahkan 

.0 Ike Toengkiang 
Itikan oleh brigada (her Han-Kwang. 

  

Pergerakan Ja -- Japan . 

  

di Selatan- Barat. 
  

Apa jang AN anecori didalam itoe gerakan 
Selatan—Barat. 
  

Keadaan politiek dalam waktoe pa 
|ling belakang ini soedah djadi ter- 
lebih genting, keloearga dari orang2 
Ijang berpangkat di Swatow dalam 
berapa hari ini soedah pada pinda ke 
Hongkong, hingga harganja oeang 
kertas Hongkong per 1000 dollar naik 
sampai 1,800 dollar oeang kertas Can 
ton. Melihat ini gelagat, kalau Canton 
beloem perang sama Nanking tentoe 
'beloem maoce soedah, hingga oeang 
kertas Canton djadi tidak berharga 
lagi. Melihat ini keadaan semoea 
orang dagang pada tidak berani kasih 
datang barang sebab mereka lebih 
soeka simpan sedikit oeang di Hong- 
kong dari pada beli barang dan achir 
nja ditoekar dengan oeang kertas 
Canton jang teroes merosot tidak ada 
watasnja, 

Selatan-Barat poenja circulaire teleg- 
ram tanggal 2 Juni jang tjela peme- 
reutah Centraal tidak berani lawan 
2 dan sengadja lepaskan Tiong- 

Oetara, telah dapat samboetan 
ai beberapa tjabang Kuomintang, 
berbarang dengan itoe tersiar kabar 
bahwa Oki Kai Shek akan kirim 
'tentara dari Hunan, Kweichow dan 

'djoega ada tersiar kabar jg Selatan- 
Barat hendak organiseer pasoekan anti 
Japan boeat toeloeng negeri, terdiri 
dari tentara Canton, Kwangsi, Hunan, 
Szechman dan Yunnan dengan Pai 
Tsing Hsi sebagai Veldcommandant, 
Li Chung Jen Commander-in chef 
dan Chen Tsi Tang commandant dari 
pasoekan mendjaga belakang. 

Katanja Kwantoeng soedah kasih 
Chang Tah poenja legerkorps kedoea 
boeat taro di bawah perentahnja Pai 
Tsung Hsi akan lantas berangkat ke 
Hunan, sedang Kwangsi akan kirim 
tentaranja Li Pin Jen dan Hsia Wei 
berangkat ke Hunan dari Liuchow dan 
Chuanchow, pasoekan mana sesampai 
nja di pertengahan boelan Juni mesti 
soedah berkoempoel di Hengyang akan 
madjoe ke oedara. Apabila Selatan-ba 
rat benar2 maoce lawan Japan, di segala 
tempat toch bisa dibikin perlawanan : 

smokkel barang gelap ada begitoe dja- 
hat, perloe apakah mesti kirim tentara 
ke oetara ? 

Di loearan ada tersiar kabar angin 
jg di tapel wates Hunan-Kwangsi atau 
wates Fukien Kwangtoeng soedah di 
ngalamkan bentrokan, ini kabaran se 
soenggoehnja telah dioewarkan terlaloe 
boeroe2. Ini alamat djelek pengaroehnja 
bagi negeri soedah tentoe ada besar 
sekali, sebab didalam keadaan negeri 
soedah hampir moesna toch orang ma- 
sih mase perang soedara! 

Persiapan tentara telah di lakoekan 
di sogala tempat di Kwangtoen, pendoe 
doek negeri dipaksa boeat kerdja seba 
|gai koeli boeat angkoet barang-barang 
'kaperloean militair, sedang bendera 
boeat koempoel soldadoe-soldadoe ba- 
roe ada berkibar di mana-mana. 

Kantoor pendjaga keamanan di dis- 
trict Timoer larang soerat-soerat kabar 
wartakan gerakan officier officier dan 
tida boleh di moeat kabarah tentang 

Fa Kwei tentaranja dipindakan ke 

gantikan oleh tentara Hwang Chih 
Wen. Sepandjang warta dari kalangan 

2 | militair, Miso Pei Nan jang palingdi 
Mba oleh Chen 'Tsi Tang sekarang 

soedah tidak bisa bergerak dengan 
leloeasa di Canton sebab ia ada bekas 

slorangnja Chang Fa Kwei. 
Doeloenja Chen 'Tsi Tang ada taro 

pada tentaranja 
Miao Pei Nan, sia ini poenja tentara 

an tempatnja digan- 

Siang dan malam orang telah ker- 

on sampai di Hsinning, hingga antara 
garisan di Toengkiang dan Pekiang 

pendek pekerdjaan boeat 
  

» tandoek bt 
ramboetan (matjan) 1 iket ,, 

m. fnjonja) 1,» 
sawoh 10 bidji ,, 0 04 
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emi 10 bidji » 0.08 
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Yunnan boeat koeroeng Kwangsi dan | 

persediaan perang soedah hampir ram 
poeng, tjoema pengatoerannja semoea 
boekan boeat lawan Japan, hanja 
boeat perang di dalam negeri ! 

Kabarnja Kwantoeng dan Kwangsi 
poenja taktiek adalah di sebelah oe- 
tara madjoe dan di selatan mendjaga, 
barisan reserve di berbagai? district 
akan dimasoekin dalam dienst tetap 
boeat lakoekan pekerdjaan di bagian 
belakang kapan terbit perang, sedang 
barisan Ching-wei-tui (garde) akan 
dimadjoekan ke garisan depan. 

Djembatan- djembatan berbagai-ba- 
gai district jg ada perloe bagi gerakan 
mililair oleh hoofdkwartier telah di 
|titahkan didalam ini boelan mesti soe' 
dah selesai dibikin betoel semoea, soe 
paja diwaktoe perang bisa digoenakan 
boeat djalan auto transport, Kwang- 
toeng telah keloearkan oeang kertas 
sedjoemblah 200 millioen dollar dan 
jg soedah ada tapi beloem dilakoekan 
masih ada sedjoemblah 300 millioen 
kalau expeditie keoetara bisa dapat 
kemadjoean nistjaja ini djoemblah be 
Isar oeang kertas akan dilempar .ke 
|lain provincie, hingga belandja tentara 
tentoe tidak mendjadi soal jg soekar. 

Toeroet katanja orang jang ada 
|poenja hoeboengan rapat sama Kwang 
toeng dan Kwangsi, ini tindakan dari 
kedoea provincie terseboet sebetoelnja 
ada terpaksa oleh Chiang Kai Shek. 

Menoeroet warta-warta fjang diteri 
ma, bahwa Chiang Kai Shek tidak 
maoce terima baik Dr. Wang Chung 
Hui poenja conditie perdamaian dan 
tidak maoe terima dengan soenggoeh 
soenggoeh "Hu Han Min poenja testa 
ment, ini katanja ada satoe pernjataan 
dari 'kemaoean akan diadakan persa 
toean dengan kekoeatan sendjata, maoe 
lebih doeloe bikin aman keadaan da 
lam, baroe lawan moesoeh dari loear. 
Lebih djaoeh Chiang poenja inz pectie   
katanja soedah siapkan 800 600 tenta 
ra, dan 150 pesawat terbang (Lungyen 

Hengshan dan Kweiyang masing-ma 
sing 50) sedia akan serang Kwatoeng 
dan Kwangsi. Kabarnja Chiang Kai 
"Shek pernah soeroeh orang kisikin 
pada Li Chung Jen dan Pai Tsung 
Hsi soepaja mereka berdoea pergi ke 
loear negeri, dan kalau mereka iniper 
gi keloear, poelangnja akan di kasih 
kedoedoekan seperti Hwang Shao 
Hsiung. 

Tapi kisikan ini sebaiknja telah bi 
kin itoe doea pemimpin Kwangsi dja 
di tidak senang hati, sebab ia orang 
tidak kepinginan sama pangkat pem 
beriannja Chiang Kai Shek. 

Menoeroet kabar dari Swatow, gera 
kan tentara boekan sadja dilakoekan 
di Chaomei, poen di Fukien selatan 
djoega ada demikian. Diwartakan bah 
wa baroe ini Chiang Kai Shek dengan 
diam-diam soedah terbang ke Fukien 
dan pada tg 3 Juni ia telah titahxan 
Chien Ta Chun terbang ke Lungyen 
siapa sesoedah berdiam doea tiga hari 

Kiangsi dan Hunan. Pada tg 2 Juni 
Chang Fa Kwei djoega terbang ke 
Cbangehow bikin peremboekan sama 
Chiang Ting Wen, dan besoknja telah 
datang di Foochow bikin pertemoean 
sama gouverneur Chen Yi. Fihak Fu 
kien ada tjoeriga, bahwa tentara anti 
Japan dan anti Chiang Kai Shek jg 
bergerak di Fukien selatan-barat ada 
poenja hoeboengan sama Canton. 

Tidak lama lagi 
hendak ma'loemkan wet perang di se 
loeroeh negeri, bala tentara jg tidak 
maoe toeroet perintah dari pemerintah 
Centraal atau jg tidak maoe dipindah 
kan dari satoe ke lain tempat akan di 
hoekoem toeroet wet militair. Berba 
reng dengan dima'loemkannja wet pe 
rang poen akan diadakan daerah mili 
tair, dan sepandjang kabar jg beloem 
ditetapkan, Yu Han Mou bakal diang 
kat djadi kepala dari daerah militair 
di Kwantoeng dan Chang Fa Kwei di 
Kwangsi , bila Kwantoeng dan Kwang 
si bergerak, Chiang Kai Shek segera 
ma'loemkan wet perang dan serahkan 

kin beser keadaan di itoe doea provin 
cie, agar lain negeri tidak dapat ale- 
san akan mengganggoe. 

Kabar kabarini katanja ada sangat 

pai di Suichin (Kiangsi) soedah dibi 
kin satoe garisan pembelaan jg koeat, 
brigade artillerie di Chiichow (Cheki 
ang) soedah di tempatkan di ini ga 

oleh Chiang Kai Shek, Selatan-Barat 
telah bergerak lebih doeloe dengan 
kibarkan bendera anti Japan. (SinPo)   AJ    

  

  

keberbagai-bagai provincie baroe ini, . 

di itoe tempat lantas terbang poela ke : 

Chiang Kai Shek 

Yu Han Mou dan Charg Fa Kwei bi ' 

boleh dipertjaja. Dari Lungyen sam- 

risan, maka lantaran takoet diserang . 

          

    
   

              

    
    

    

          

  



  

   

      

    
  

Asal moelanja ada Ain Zoebaidah 

Dengan kehendak Toehan jang Ma- 
ha Bidjaksana, Mekkah mendjadi 
kota ibadah, jang mempoenjai ba- 
njak pendoedoek dan poeloehan riboe 
tamoe-tamoenjn iang sama berkoen- 
djoeng karena berbakti kepada Toehan. 

Oentoek minoem mereka, Allah tim 
boelkan soemoer Za mzam, jang air 
nja lezat dan tiada berkepoetoesan de 
kat Baitillah, dalam Masdjidil Harom, 
sedjak zamannja Nabi Ibrohim dan 
Ismail alaihimas salam. Dan oleh orang 
Mekah sedjak dahoeloe kala, beberapa 
soemoer digali orang, tapi soemoer2 
ini kerap kali tersoembat atau roesak 
daa kering. 

Sebab itoe, pendoedoek Mekah ke- 
rarap kali menderita kokoerangan air 
selainnja oentoek minoem sehingga 
satoe girbah (doea satengah blik) per 
nah sampai berharga 1/2 djoenih- 
F 6.25 (Di tahoen ini saja hanja mem 
beli 3 halalah satoe girbah, koerang 
lebih segobang sadja Isk,) 

Ketika jang moelia Permaisoeri Cho- 
lefah Haroenar Rosjied, jang berna- 
ma siti Zoebaidah berkoendjoeng ke 
Mekah, berhadji ke Baitillah, maka 
oleh beliau diketahoeinja kesoekaran 
air ini. 

Sekembalinja ke Baghdad, maka be 
liau mengeloearkan belandja beriboe 
riboe dari miliknja, oentoek mengoe 
sahakan air ke Mekah. Dengan perto 
longan Toehan, dapatlah dialirkan air 
jang tjoekoep kemari, dari seboeah 
padang pasir jang bernama Na'man, 
jang letak djaoehnja dari Mekah 18 
myl. Air jang dapat dialirkan dari 
soembernja ini, diberi nama , Ain Zoe 
baidah.“ (ain artinja air, dan Zoebai 
dah nama permaisocri jang mengong 
kosi tadi. 

Oleh Badan jang mengoeroes Ain 
Zvebaidah ini, jg soedah berpoeloeh 
kali berganti anggotanja sedjak zaman 
dahoeloe hingga sekarang, selaloe di 
ichtiari langsoengnja dan bertambah |j 
banjaknja air jg dapat dialirkan misal |- 
nja dengan memperbaiki, memperloeas 
dan membersihkan seloeran2nja. 

Dahoeloe tingginja air dalam seloe 
rannja, hanja 17 cm. sadja, tapi seka 
rang dengan tetap mengalir dengan 36 
cm. Ini tentoe tidak ketjil artinja boeat 
pendoedoek dan hadji2, jg sekarang 
bisa mendapat air disetiap tempat dan 
lorong, dengan harganjajg amatmoerah. 

Di kampoeng Djarwal dan di bebe- 
rapa tempat lagi, diboeatnja kola m 
jang besar-besar, sebagai wadoek dan 
oentoek tempat: menjimpan air, jang 
bisa memceat air riboean blik. 
Dengan adanja beberapa kolam 

baroe sebagai wadoek ini, sekarang 
orang-orang bisa mendapat air jang 
tjoekoep dengan gampang dan senang, 
air jang bening dan baik oentoek 
kesehatan sebab tempatnja tertoetoep 
rapat. : 

Kolam-kolam di.padang Arofat poen 
soedah dibersihkan dan diisi dengan 
air jg tjoekoep, demikian poela seloe 
ran seloeran jang mengalir ke Arofah 
poen tetap mengalir dengan tjoekoep 
poela. Maka akan tetap terpeliharalah 
kesenangan hadji-hadji, tamoe tamoe 
Toehan di Arofah uanti, tidak terse 
lempang kekoerangan air di sana. 

Mesin penaikan air di Mina, masih 
bekerdja baik, mesti ia soedah toea, 
tapi sebab soedah toea, roepanja min 
ta diperbaiki lagi atau diganti jang 
baroe sama sekali. Kolam kolam di 
Mina, djoega tidak akan kekoerangan 

air. Pa 

Badan Pengoeroes Ain Zoebaidah, : 
bisanja berboeat semoea itoe, dalam 
.memenoehi hadjat orang jang bertali, 
dengan air, jalah dengan adanja so- 
kongan tcnsga dan wang dari toe- 
an-toean dermawan. Terima kasih. 

Tjita2 jang sekarang masih dalam 
| angan angan, jalah.akan menjampai- 
kan air ke setiap soedoet dan rcemah, 
dengan perantaraan pipab-pipah besi 
jang besar, dari soembernja di sahara 
Na'man (waterleiding). Dengan pipah 
pipah besi ini, air tidak moedah ter- 
soembat dalam seloerannja, dan orang 
orang dalam roemah moedah memper- 
dapatnja. 

Tjita-tjita ini, lambat laoen tentoelah 
akan terfjapai, djika ada tjoekoep 
bantoean dari toean-toean dermawan 
Moeslimin sebagai biasa. 

Moedah-moedahan Allah kaboelkan. 
Sebeloem orang2 'poelang, oecang 

mas, oeang perak dari ocang kertas, 
naa jg datang ke medja Pengoeroes 
jalah derima-derma dari tamoe-tamoe. 

saja 

  

(Di loear tanggoengan Redactie) 

Abdi mah alim ka Bandoeng : 
Sok sieun ka sitoe Bagendit 

Abdi mah alim di kantoen 
Koe sadaja Bestuur Blauw-Wit. 

Lain doeloe lainsekarang lain zaman 
jang lagi di alamkan oleh Bestuur kita 
jang tertjinta itoedan Toean2 pembatja 
soerat kabar ini pernah mendengar 
bahwa didalam kota Tangerang doeloe 
beberapa boelan jang laloe ada per- 
koempoelan sport jg. namanja Blauw- 
wit bentengnja Tangerang. Dan kena- 
pakah sekarang tidak terdengar lagi- 
namanja itoe s.v. Blauw-witjg. soedah 
haroem? Apakah soedah dikoeboer dan 
tidak adalagikah spelersnja ? 

Tidak Toean2. Djika toean hendak 
mengetahoei s.v. Blauw-wit itoe masih 
di kota Tangerang, tjoema sadja ber 
hoeboeng dengan veldnja jang soedah 
mendjadi. kebon singkong, sekarang 
djadi kita tidak bisa lagi dengan sport, 
jang digemari oleh fihak spelersnja. 
Tetapi roepanja Bestuur kita tidak 

hari haoes dan mentjari dimana ada 
lowongan oentoek main bola, maka 
dengan giatnja dan actiefnja Bestuur 
kita, dapatlah kita sebidang tanah jang 
Jetaknja dekat pintoeair jg baroe itoe. 

Dengan membilang banjas - terima 
kasih, kami .disini kepada Bestuur 
Blauw-wit jang soedah pajah memban 
ting toelang oentoek, oentoek mentjari 
kesenangan spelersnja, akan tetapi sa- 
jang seriboe kali sajang 'Toean2 ke 
pada tenaganja Bestuur kita jang boek 
tinja nihil belaka. Hingga kini saja 
boektikan roepanja Bestuur kita kena 
penjakit njandoeng, djadi loepa kepada 

moeda, sampai boleh dikatakan djadi 
boeah bibirnja orang Tangerang bah- 
wa Bestuur kita no. satoe dan paling 
djagonja sama jang moeda. 

Tetapi betoel Bestuurkita ahli njan 
doeng, toean2 djangan loepa njandoeng 
djoega boekannja njandoeng “perem- 
poean, tetapi njandoeng perkoempoe- 
an. 
Siapakah jang toea dan siapakah jg 

moeda ? 
Jang toea jalah kami, Spelers Blauw 

wit jang ditinggalkan tidak digilir2 
lagi hingga kini, dan jg moeda ta' 
lain dan ta' boekanjalah langlajangan, 
jang lagi setiap hari digilir oleh kita 
poenja selaki. 

Tetapi tidak apa, tentoe Toean-toean 
pernah mendengar-nasehat jang boe- 
njinja begini. . 

Sabar taja lawanna. 
Noe sabar ageung gandjarannana 

Djadi adanja nasihat ini, maka ka- 
yai-menoenggoe dengan sabar barang 
kali Bestuur kita kembali lagi dan bisa 
lagi seperti doeloe mengharoemkan ko- 
ta Tangerang dengan Blauw-witnja, jg 
soedah terkenal dibeberapa kota, dan 
djoega mengingat kepada wissel beker 
j-a.d. ini. : 

Dengan seroean ini maksoed kami 
boekannja hendak mengeritik, tjoema 
sadja menanja dan meminta agar s0e- 
paja bestuurs Blauw-wit jang actief 
dan jg wadjib dipoedji oleh spelers- 
nja itoe bisa mementingkan perkoem 
poelannja dari pada mementingkan 
jang lain2. Sekianlah, dan kami mem 
bilang diperbanjak terima kasih kepa 
da Toean2 Redactie s.k. ini. 

WASSALAM KAMI 
ABONNB No. 12204. 
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V.B.O 

BV, 0. 
| Kemaren BVBGO. telah mengadakan 
vergadering tahoenan dalam clubge- 
bouw Hercules (Decapark). Perhatian 
dari anggauta besar sekali. 

Semoea club mengirim wakilnja. 
Rapat moelai diboeka oleh voorzit 

ter tocan Mastenbroek pada djam 9'/ 
dan djam setengah 4 baroe boebar, 
karena banjaknja punten jg haroesdi 
bitjarakan. 1 Itoepoen  beloem selesai 
semoea sehingga Minggoe depan akan 
disamboeng lagi dalam clubgebouw' 
B VC. Menoeroet pemilihan kemaren 
soesoenan Bestuur VBO. sekalian be- 
gini:  Voorzitter J.C.J. Mastebroek, 
vicevoorzitter E. Jahn Commissarissen : 
Lim Mo Djan, Koenekoon, Loupulisa, 
A,P. Van Lingen dan Panangian Ha- 
rahap, ae oae 35 Ha 

Soesoenan tetap seperti jang doeloe,   be     hanja toean-toean Stoopman dan Geert- 
sema diganti oleh toean-tocan A. P, 

  

senang melihat spelersnja jang saban, 

bini jang toea, ingat sadja kepada jg.| 

mt 

van Lingen dan Panangian Harahap 
Financieele Commissie: 

Van Bommel, Overbeek Bloem, Van 
der Assem dan sebagai plv. leden : 
Hoogewood, Iekker dan Aaldrink. 

Strafcommissie: Disini banjak poe 
loehan karena. toean-toean AP. van 
Lingen dan Panangian Harahap soe 
dah terpilih djadi lid bestuur, mere 
ka tidak bisa lagi deedoek dalam 
Strafcommissie, seperti tahoen doeloe. 
'Soesoenan sekarang- ada seperti be 

rikoet: Waring, Van Bommel, Esser 
dan sebagai plv leden : Remmers, Lim 
Bie Seng dan Stoopman. 

£. agama 

Voetbal di Bogor 

Sinar Kota contra Ga- 
gak Solo. 

Kemaren sore Minggoe 14 Juni 1936, 
dengan bertempat ditanah lapang T e - 
gal Sapi, Kota Parijs Bogor, telah 
dilangsoengkan pertandingan , kelapa 
karet“ antara Sinar Kota contra 
Gagak Solo. 

Haroes diterangkan Sinar Ko- 
ta adalah satoe isatoenja club voet- 
bal di Bogor, jang baroe beberapa 
boelan sadja lahir, telah mendapat na 
majang baik dan wangi diantara 
club2 voetbal di Bogor. 

Sebab itoe namanja telah tertjan- 
toem ditengah ! 

Club ini terdiri dari pemoeda pe- 
moeda Indonesier 100pCt. .. 
Gagak Solo,'sadalah seboeah 

club peranakan jang diseboet pemoe 
da2 dari Belanda Indo. 

Poen Gagak Solo, termasoek djoega 
satoe club jang koeat biarpoen na- 
ma club itoe beloem tsb. dan beloem 
dikenal orang benar di Bogor. 

Bisa djadi karena tertarik dengan 
nama club Indonesier akan ber 
tanding dengau club Belanda In- 
do. menjebabkan penonton sedemikian 
banjaknja, berlapis lapis lelaki dan pe 
rampoean. : sa 

Boenji tampik dan sorak gemoeroeh. 
Permainan kedoea belah pihak se - 

roe, biarpoen boleh dikata masih dja 
oeh dari seboetan sportief. 

Sajang berachirnja ini permainan 
tidak berketentoean, siapa 
menang dan siapa kalah tidak tahoe, 
sebab masoeknja bola kepintoe goal 
tidak djelas. : 

Moela2 dengan sepakan Haroen 
dari pihak Sinar Kota kepintoe 
gval moesoeh: dapat  disamboet 
oleh keeper, laloe dilemparkannja 
kesamping kiri, floeit berboenji me 
nandakan masoek goal, sebab bola 
disamboet oleh keeper soedah dalam 
goal. 

Seakan-akan begini poela terdjadi 
dipintoe goalSimarKota, sehingga 

beri tahoekan keadaan itoe, 

lim, karena melanggar atoeran sede 
mikian laloedioesir, toekang keboet 
seakan-akan tidak maoe dioesir. 

Dengan sedikit pertengkaran, penon 
ton poen banjak poela masoek kete 
ngah. Ba 

Jang berachir permainan disoedahi 
begitoe sadja. : 

Pihak Gagak Solo mengatakan 
1—1, sedang pihak Sinar Kota 
mengatakan menang satoe (1—0). 

|  Waktoe kita tanja kepada t. Tadin 
Salim sebagai scheidsreehter, dapat 
Hanan bahwa Sinar Kota menang 
1—0. Ap 

Biarlah Tegal Sapi sadja akan 
mendjatoehkan vonnis, siapa diantara 
kalah dan menang, djika poetoesan 
scheidsrechter tidak  diperdoelikan 
orang. MAA 

Berhoeboeng dengan penjesalan poe 
toesan terseboet, chabarnja - pihak 
Gagak Solo minta bertanding 
kembali dengan Sinar Kota Minggoe 
dimoeka. 

Persatoean Sepakraga Indonesia 
. Mataram 

Keloearnja P.S.I.M. dari ,P.S.S.I.“, 
dalam katja mata persepakragaan ke- 
bagsaan, P.S.I.M. dipandang koebe- 

“|ra, kalau tidak boleh dipandang mati, 
hal mana dipandangnja mengetjewa- 
kan sekali bagi kedoedoekannja doenia 
sepakraga kebangsaan diseloeroeh Ma- 
taram pada choesoesnja, dan di Indo- 
nesia pada oemoemnja. Oleh sebab 
itoe, pada hari Minggoe tanggal 14 
ini boelan, di. Taman Nirmolo Kalioe- 
rang, telah diadakan vergadering per- 
siapan pendirian badan baroe jang 
bakal menerima bendera ,, Persatoean 
Sepakraga Indonesia Mataram" : se- 
soedahnja dibitjarakan masak2, telah 
diambil poetoesannja : 

I. menetapkan badan 
terdiri dari toecan2: 
ID Babir 
2. Hardjowirjo . ...:.. 
3. R.M. Hinoer Himawan .. 
4, Siswabarsaja . 
5, Roeswo 
6, Soedarmito 
PER TO Wu i 
8. Widjokongko “4. 
9. Soeigri 13 : 

persiapan, jg 

» Ketoea,, ' 
Penoelis 
Bendahara 

. Pembantoe   
toekang keboet melanggar atoeran ma: 

.|soek ketengah lapangan, boeat mem 

Oleh seheidrechter t. Tadin $a- | 

II. Nanti pada hari Djoem'at tg. 18 
Juni 1936 jad, ini, moelai djam 8,30 
akan diadakan conferentie dengan se 
moea wakilnja club seloeroeh Mataram : 
mereka itoe akan dipanggil dengan 
soerat, tetapi bila ada jang tidak me 
nerima, dan ingin akan toeroet meng- 
hadliri conferentie itoe, boleh minta 
soerat oendangan kepada Dr. Sahir, 
Penembahan, atau kepada T. Hardjo- 
wirjo, mendoeran, 

III. Besok malam Minggoe tg. 27 
Juni 1936, akan mengadakan rapat 
anggauta oemoem, boeat melantik pen- 
dirian badan baroe jang meneroeskan 
memegang dan mengibarkan bendera 
»Persatoean Sepakraga Indonesia Ma- 
taram”. Pelantikan ini akan dilakoekan 
oleh pengoeroes P.S.S.I. seloeroehnja : 
dalam mana akan toeroet bitjara djoega 
Perganda PSSI, T. R.M. Soedarjo Tjo- 
krosisworo. 

Adapoen tempatnja akan dikabarkan 
dikemoedian hari. 

IV. Besok tanggal 4 Juli 1936, akan 
diadakan “Pertandinganpersau 
daraan antara Persis dengan 
Mataramf. 

Dengan makloemat jang sesingkat 
ini, diminta dengan hormat, soepaja 
Ra'jat di Mataram mengetahoei bahwa 
bendera persepakragaan kebangsaan 
di Mataram, masih tetap berdiri dan 
berkibar-kibar teroes, sebagai pengha 
rapannja. Demikianlah perscommissie 
dari “Persatoean Sepakraga Indonesia 
Mataram“ menoelis kepada kita. 

Ae 

Voetbal Competitie Persitas 
Competitie Perserikatan Sepakraga 

Indonesia Tasikmalaja pada hari Sap 
toe ddo131b. antara v.v, Tjitapen con 
tra v,v, Tionghoa dengan uitslag 0—3 
oentoek 'Tjitapen, seteroesnja main 
boksen antara Speler dari 2 fihak dan 
publiek djoega toeroet tjampoer oen- 

Hari Minggoenja v,v. Vidolig con- 
tra s,v. R. Tos: 2—0 oentoeng vidolig, 
Sedangkan 2e klasnja 0—0 

—anggamaa 

FEDERATIE BADMINTON 
BONDEN” 

Competitie programma dari B.B.B. 

Minggoe, ddo. 21 Juni '36. 

le. BVLS.. 1. vs. TLH, 1 
2A TLH 0” — Amalia “2 

TBBA. 1 — Gembira 2 

2 PERO 2-2 BUG P2 
SA BSAPo “KV: 1 

SB — GS: t 

3B JBC. PR DN ea 
3C JBC. 9 sTpBl 3 
SP” BVGT:2 — Asiatic 4 

PES Ie — ABG, 3 

3E M. Animo2— TLH, 5 
8F BYLS. 4 — Ch. Hwa2 

Mingggoe,ddo. 28 
Juni 1936. 

le. “Gembira 1 vs YM.FA 
2B. -Asiatie 3 TH: DV: 

MO 8 J BO 
3A. Happy 1 JIN. 
3B.. S&B.C. 2 TL.H. 

Ch. Hwa 3 K.V.C. 
3C.. M.Animol JAV. 
3D. TB.B.A, 4 BGT 
Sa SG. 2 K.V.C. 
ar BGT 3 PB. 
Kids: T.C.R.C. Pit Bb 

N.BV. K.C.V. 
—— oa 

Ladies Open Tournament dan 
Competitie 

Kira-kira dipertengahan boelan Ju- 
li 1936 B. B.B. akan organiseer lagi 
Open Tournament hanja terboeka 
boeat Ladies dari segala bangsa. Kita 
harap semoea Ladies jang toeroet are 
bil bagian dalam tahoen j.l. akan soe 
ka toeroet ambil bagian lagi, sesoedah 
nja tambah kejakinan satoe tahoen. 
Selaianja itoe, kita pertjaja kita akan 
dapat lain lain deelnemer baroe, teroe 
tama dari Soekaboemi siapa poenja 
permainan ternjata dda baik. Boeat 
ini tournament akan, dimainkan lagi 
Wisselbeker dari Bedak Virgin jang 
dalam tahoen 1935 telah dimenangkan 
oleh Njonja Hubeek, 

Lain-lain prijs sekarang sedang ig 
tjari. Sementara menoenggoe itoetadn 
gal jang akan ditetapkan lebih djaoeh 
semoea perkoempoelan jang mempoe 
njai “Ladies diharap soeka bikin perse 
diaan jang perloe boeat itoe pertem 
poeran jang akan datang. Inleggeld 
f0.25 diminta diberikoetkan waktoe 
kasih masoek nama pala Competitie 
Leider, toean Tan Eng Liang, 44Steen 
bakkersweg Batavia. Moelai dari seka   rang nama-nama soedah bisa diterima. 
Sehabisnja ini tournament B.B. berni 

  

toeng politie bisa lekas memadamkan. |, 
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at boeat adakan sapna tepisah 
boeat Ladies seperti sekarang soedah 
diadakan boeat Kids. Boeat ini Com 
petitie kita rasa kita boleh tjatat na 
manja : De Vogel, S.T.H. Ohie Mey 
Hui, Jong Indo Verbond, Senen B.C. 
dan B.V.L.8. Lebih djaoeh sokongan 
dari lain-lain Bonden di Batavia oen 
toek kedoea maksoed diatas akan di 
hargakan sangat oleh B.B.B. 

jm 

Badminton di Tjiandoer. 

Hari Minggoe 14/6-36 telah ber- 
tanding antara T, SV. B. Tjibeber 
contra B.C. ,Siaps Tjiandjoer ber- 
tempat di Tjibeber. 

Permainan keliwat ramai, begitoe 
poela penonton sangat banjak. 

Oleh karena T.S. V.B. beloem begitoe 
lama berdirinja, sedangkan dari »Siap“ 
ada begitoe koeat rata2 spelersnja, 
hingga berachir stand 0 — 8, boeat 
»Siap“ B.C. 

Tiga spelers. Siap jalah Toean2 
Riawan Ambeh dan Saleh masing2 
memegang Single ada mendapat suxes 
besar dari publiek. 

Pertemoean bermoelai djam 8 pagi 
dan berachir poekoel 12 siang. 

r 33 
4 

Badminton di Tasikmalaja 

B.C. Sokadarna Versus B.C, Inter- 
natio, Minggoe tt. 14 jl: telah ber- 
tempoer 2 club terseboet diatas di 
lapang Sokadarna, dengan berkesoe 
dahan 1—6 boeat Internatio. 

B.C. Damas versus B.C. Vogido, 
Minggoe itoe djoega di lapang Da- 

mas telah bertempoer 2 club terseboet, 
dengan uitslag 6—3 oentoek Damas. 

  

  

  

BEDAK-D 
Harganja paling mahal, sebab: 
Kwaliteitnja paling baik dan paling 

bagoes Merknja paling toea. 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea orang soeda kenal. 

“Bisa dapet beli di toko-toko dan 
Ma di koeliling tem- 
pat. 

iHarga 1 Blik dari f0.80, f 0.30, dan 
f 0.10. 

        
TERBIKIN DI FABRIEK 
TJAP DEWA 

BATAVIA €. 
z 

Molenvliet Oost 73 - Telf. no. 1019 Bat. 

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
: DEWA bole minta Monster di 

kasi perfjoema. 
  

  

  

  

  

DITOENGGOE - TOENGGOE 
Oleh tiap - tiap orang jang me- 

ngarti bahasa Soenda, 

»Wajang Poerwa” 1 
Boekoe karangan M.Winata Hardja 1 

Djilid ke I sampai ke VI lakoe- 
nja seperti pisang goreng. Sebab : 
ditoetoerkan dengan sangat me- | 
narik hati, bahasa jang rapih dan 
populair. 

Sekarang djilid VII 
terbit. 
Djoega bisa dibeli pada adminis- 
tratie ,, Pemandangan“ dengan 
harga f 0.75 satoe boekoe, Ter- 
masoek ongkos kirim 

soedah   Lekas pesen, djangan keabisan     
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Zetzel jang tertahan kemaren 

Pemboenoehan 

Kemaren malam telah diasoengkan 
seorang Tiohoa, oleh politie sectie Ir 
dengan loekanja sehingga beberapa 
liang bekas dari tikaman. Baroe sadja 
hendak dilakoekan operatie dan be- 
loem sampai didengar pengakoeannja 
ia soedah menghemboeskan napasnja 
jg penghabisan. 

Menoeroet kabarja telah dikerojok 
sedang djalan di Angkee di G. Pe- 
tak Gemeente Betawi sampai berloe 
moeran darah, oleh seorang politie jg 
lantas diserahkan ke C. B. Z. 

Atas keterangan njainjaitoe korban, 
soeaminja ditikam oleh seorang bang 
sanja jg tidak dikenal, jg memang 
soedah mempoenjai kedndaman hati 
jang 3 hari berselang tjektjok. Peme 
riksaan sedang di lakoekan. 

—— 

Pentjoeri jang koerang adjar 

Pada malam Minggoe kemaren ma- 
lam, hampir fadjar kira djam 3, di 
roemah seorang pendoedoek di Kam. 
Gombong Distr. Tjibaroesa telah ke 
djadian satoe pentjoerian jg dilakoekan 
dengan setjara koerang adjar dan pen 
djabatnja dapat batjok seorang tetang 
ganja bernama zadjim. 

Sadjim dari sorenja telah mendata 
ngi diroemah itoe pendoedoek oentoek 
membantoe melek2 karena sedang 
menderita kesoesahan, anaknja sakit, 
dan tengah malam Sadjim baroe poe 
lang. 7 

Kira2 idjam 3. malam, Sadjim dibi 
kin. kaget dengan teriakan itoe pen 
doedoek minta pertolongan, jg kemoe 
dian ia memboeroe ketempat itoe te 
tapi apa latjoer baroe keloear dari 
perkarangan roemah ia soedah diba- 

23 tjok oleh pendjahat dari tempat jg 
gelap, sehingga rebah menggeletak di 
tanah. Di itoe kamp. mendjadi riboet 
jg dengan sekedjap sadja pendoedoek 
nja berkoempoel poen jg berwadjib 
melakoekan pemeriksaan. 

Tarnjata diroemah itoe pendoedoek 
telah ketjoerian semoea - ajam2nja 
sampai poeloehan ekor. Sitoean roe 
mah sedang terdengar soeara gerata- 
kan dikandang ajamnja hendak keloe 
ar tak bisa lagi, karena oleh pendja 
hat itoe, disemoea pintoe2 roemah di 
koentji dan di ikatnja dari loear. 

Itoe pendjahat kiranja terdiri dari 
beberapa orang, sampai sekarang be 
loem ketangkap. 

Itoe orang jg dibatjok kemaren. pa 
gi datang di C.B.Z. oentoek dirawat 
lebih djaoeh. 
laka an eijea 

Perkara Sultan 
Mengatoer keoeangannja 

Menoeroet J.B. boekan sadja regent2 
jg manarik perhatian soepaja oeroesan 
keoeangannja diatoer, itetapi djuega 
ada beberapa orang Zelfbestuurder jg 
keadaannja seperti regent jg. diatas. 
Doeloe telah dibitjarakan itoe atoeran 
jg telah didjalankan di Cheribon. Se 
karang sedang dipertimbangkan bagai 
mana tjaranja oentoek menolong Sul- 
tan Pontianak dalam oeroesan keoea 
ngannja. perkara itoe tidak akan di 
oemoemkan djika sekiranja kira2 seta 
hoen lebih jg soedah laloe, itoe Zelf- 
bestuur jg bersangkoetan membikin 
gempar di Betawi, karena satoe malam 
sebeloem ia hendak berangkat dengan 
pengiringnja naik kereta api ke Vors 
tenlanden, beliau minta tolong pindjam 
wang oentoek ongkos perdjalanan 
kepada beberapa orang pembesar di 
Betawi. : . f 

Sebagian dari pada salarisnja dita 
han, dan disiapkan pada Volkscrediet 
bank sehingga dengan atoeran2 itoe 
mempoenjai wang simpanan. “ 

makan enak 

emandangan 
sa Pangan ac. pan apaan -- ang 

Lembaran Ketiga 

    

  

   

  

  

  

Sekarang 'sedang dipertimbangkan 
Wang simpanannja itoe oentoek dipak 
sa mendjelaskan segala hoetang2nja 
kira2 f 20.000. Roepanja perloe poela 
diterangkan kepadanja bahwa zelfbes 
tuurder itoe seperti orang bisa poela. 
Perloe mengatoer poela oeroesannja. 

ema pena 

Pengadjaran keradjinan 

Oedjian cursus2tahoen. 
Oentoek mendapat diploma vak2 

roemah tangga (Ploege A.) Jg loeloes 
antara Jain-lainnja: J. Anakotta, Dam 
siamas, Siti Hanani, Goey Kway Nio, 
Aminab, Rr. Ida Isnoeni, Chadidja, 
dan Gouw .Ollv. 

on apaan 

Christelijkeschool voor voortgezei 

Meisjesonderwijs, Kebon Sirih 127 
Batavia C. 

Loeloes oentoek mendapat diploma 
vak-vak roemah tangga. Damsiamas, 
Rr. Ida Isnain., Halimah, Aminah dan 
Siti. Hanani. 

Be 

Comite perajaan Mauloed 

OlehArrabittahAl-Alawjjah 
Sebagaimana biasa pada tiap-tiapth 

diboelan Rabioelawal, dengan diketa 
hoei oleh t. Sajid Ali bin Abdoerrah 
man Alhabsji, maka telahdibentoek sa 
toe Comiteoentoek merajakan mauloed 
nja djoendjoengan kita jg moelia kan 
djeng Nabi Moehammad saw. 

Hari perajaan itoe ditetapkan, pada 
hari Kemis 18 Juni jad. dimoelai dari 
djam 3,45 sore bertempat digedongnja 
sekolah Djamiat Geer G. Karet no 19 
Tanah Abang Batavia—Centrum. 

sea pon 

Pergoeroean ,Boedi Arti" 
“Malam Sabtoe jbl.-ini pergoeroean 

Kebangsaan di Pondok Rotan 83 soedah 
mengadakan pertemoean antara goeroe 
dan bapak2 moerid itoe sekolahan, ia 
lah bertoekar fikiran goena soal-soal 
pendidik anak anak, 

Pertemoean diboeka oleh Ketoea per 
goeroean tsb t. Darjano kemoedian t. 
Karsono Wongsowerdojo dipersilahkan 
berbitjara tentang: , Anak, sebagai be 
nih (bibit) jg akan toemboeh“. 

Pembitjaraan ini dibaginja dalam 3 
bagian jaitoe : 

a. Arti anak 
b Letak anak 
c. Bagaimana seharoesnja anak itoe. 
Tiap2 pasal pembitjaraan itoe dioe 

raikannja dengan djelas sehingga tjoe 
koep dimengarti oleh hadirin. 

Sesoedah pauze maka orang2 toea 
moerid disilahkan berbitjara, diantara 
nja-ada tiga orang ambil bagian. 
Kesimpoelan pembitjaraan mereka 
ini jalah mereka orang2 toea moesid 
menjokong goena pendidikan anak2. 

Kweekschool ,Boedi-Arti". 
Sebeloemnja rapat ditoetoep, maka 

toean Soelardjo sebagai pemimpin pro 
paganda Boedi Arti“ mengoeraikan 
tentang Kweekschool Boedi Arti jg moe 
lai dari sekarang soedah bisa menerima 
moerid dan moelai cursusnnja dalam 
Augustus jad. 

Sekolah ini dibagi atas doea bagian 
jaitoe, Onderbouw dan Bovenbouw. 

Jg diterima jalah anak anak jg telah 
tamat dari sekolah HIS dan oentoek 
Bovenbouw diterima anak anak klas Il 
sekolah MULO. 

Lamanja beladjar 4 th (Onderbouw 
2 th dan Bovenbonuw 2th). Seperti soe 
dah dioemoemkan dalam ini sk djoega 
bahwa sekolahan Kweekschool , Boedi 
Arti“ ini moelai sekarang bisa meneri 
ina moerid baroe dan keterangan lan 
djoet bisa didapat kepada t. Wono 
hitodi Pondok Rotan 83 Batavia C. 

Derma Jang Seng Ie. 

Dalam pengoemoeman derma pada 
Jang Seng Ie hari Sabtoe jbl. ada ter 
selib sedikit kesalahan. : 

Derma dari penghasilan muziekver 
eeniging ,BatangArau" jg diberikan   
    

   

  

pada Jang Seng Ie dengan perantaraan 
t. M. Zain Sanibar, boekannja 100 pCt. 
dari penghasilannja tetatapi 10 pCtja 
itoe f 1,29. 

aa 

Tenggelam ke dalam .soengai 

Kemaren sore kira djam 7, di Blan- 
dongan Betawi, seorang gadis Tionghoa 
beroemoer 15 tahoen telah terdjoeroe- 
moes ke dalam kali jang mengalir 
disitoe dan mati tenggelam. 

sang) ma 

Toebroekan 

Menoeroet politie rapport, kemaren 
malam kira djam 12 di djalanan Mo- 
lenvliet Oost, seboeah deeleman telah 
ditoebroek oleh satoe austinette. Se- 
belah kaki koedanja mendjadi patah. 

Ketjelaka'an menoesia tidak ada. 
menyusun 

Pengarakan gelap 

Dengan bekerdja bersama2 Doune 
di roemah seorang Tionghoa di Gang 
Madat telah dilakoekan penggelada- 
han, karena ditjioem baoe bahwa di 
itoe tempat dilakoekan pengarakan 
gelap. Dari itoe roemah dapat dibes- 
lag alat2 compleet pembikin arak dan 
sedjoemblah koerang lebih 300 liter 
arak dapat dibeslag. 

Leg 

Kalau lantaran perempoean 

Kemaren di Kampoeng Kapas Kla 
pa Doea Pasar Rebo, telah terdjadi 
satoe penjerangau, jang dilakoekan 
oleh seorang perdoedoek disitoe nama 
Boein, atas dirinja Osming. 

Dengan sekonjong2 sedang Oeming 
berdjalan seorang diri di itoe kam- 
poeng, lantas diserang dengan sepo 
tong besi oleh Boein. Itoe korban ta' 
bisa memberikan perlawanan, terpak- 
sa menjerang dengan berloemoeran 
darah dan pingsan oentoek sementara 
waktoe. Itoe pertempoeran disebabkan 
oeroesan konde, dan soedah djatoeh 
ketangan politie. 

— ga 

Muguet Poeder Extra Fine 

Dari Muguet Poeder fabriek di 
Batavia, Hoofdredactie telah terima 
beberapa doos . Muguet Poeder Extra 
Fine keloearan baroe boeat tjoba. 

Ini bedak keloearan baroe, wangi 
dan haloesnja -terpoedji. Warnanja ada 
doea  roepa, poetih- dan  dadoe 
dan pak dalam doeajang moengil dan 
menarik. Kita poedjikan ini bedak 
akan mendapat pasar jang baik. 

an 

Lintaran loedah. 

C.B.Z. dan politie me- 
ngambil bagian.— 

Kemaren hari Minggoe pagi di Gg. 
Djaksa Kebon Sirih, telah kedjadian 
perkelahian sengit diantara doea orang 
perempoean, seorang dari padanja ter 
paksa mendjadi tamoe baroenja CBZ. 
karena djidatnja berloemoer darah be 
kas kemplangan. 

Seorang perempoean nama Embok 
Mangoensastro padaitoe waktoe sedang 
makan nasi, diwaroeng jang beradadi 
itoe gang, ditengah2nja ia makan nasi, 
datang seorang perempoean lain ber- 
laloe disitoe dan memboeang loedah. 
Sebab loedah jang soedah diboeang, 
kiranja itoe perempoean jg terseboet 
pertama perlakoean mana dengan di- 
sengadja, maka keloearkan makian dan 
berachir terbit pertjektjokan moeloet 
dan berboentoet dengan bergoelatan 
serta piring melajang.di kepala. 

je 

Perampasan jang berani. 

Pendjahatnja dipoekoeli 
“setengah mati, 

Tadi malam di Kampoeng Lima, di 
moeka pasar malam (Wonderland:, 
dimana telah banjak di koendjoengi 
orang. Kiranja toekang perampas dan 
Tijoengo ta“ maoe ketinggalan poela. 

Seorang perempocan tadi malam, 
oleh seorang pendjahat dengan berani 
telah dirampas barang perhiasannja 
peniti jang tertjantoem di kebaja. 
Karena itoe perempoean berteriak 
meminta tolong, orang banjak segera 
mengepoeng dan itoe perampas dike- 
djarnja. Itoe pendjahat dapat ditang- 
kap, setelah dipoekoeli - sehingga 
matang biroe, baroe dissrahkan ke 
tangan politie.— ? 

daa 

Penjerangan pada seorang Britsch 
Indier. : 

Seorang Britseh Indier bernama 
Moersangsing, tinggal di Tanah Sereal 
Petodjo telah mempoenjai beberapa   

moesti simpan potongan Maggi's Bouillonblok 
tapan? jang saderhana mendjadi santapan ja    jang ternama. Santapan nasi dan 

A 

dan Ijap- ie pabrik 

    

  dat 
1        

  

Sepeda-sepeda 

Bisa dapet pada TOKO 

Molenvliet Oost No. 62 
Parapattan Menteng 28 
dan Toko BROMO Djembatan 

  

Baroe trima lagi 

Pengiriman dari Fabriek Inggris 

boecat Toewan dan Njonja merk 
nDEFIETS sepeal dari doeloe soeda termasjboer 
koeat dan enteng antero. Chroomplated 
bisa berkarat) en pake remtrommel model haroe 

(tida 

jang bagoes. 

Penjitjilan seboelannja F 3.50 

»DEHETS” 
Teli. 1129 — Batavia 
Telf. 1900 — Welt. 

Boesoek 59 — Telf. 1129 Bt. 

  

  

sado dan deeleman. Beberapa orang 
telah bekerdja kepadanja oentoek me 
narik itoe kendaraan. Seorang diantara 
koetsiernja “berkenalan pada seo- 
rang bernama Idi jang boleh dikata 
djagoan disitoe, dan ia diangkat seba- 
gai tjinteng dan merawat itoe semoea 
kendaraan2. 

Selagi Idi (tjinteng) meminta wang 
pembajarannja pada orang2 Britsch 
Indier terseboet permintaan mana 
djandjikan, maka ia mendjadi marah2 
dan tidak sabar lagi lantas serang ma 
djikannja dengan barang keras sampai 
pajah. itoe Britsch Indier dibawa ke 
CBZ. 

5 - 

Perkoempoelan Soetji Setia 
Persaudaraan, 

Kemaren tanggal 14-6-36 diadakan 
Leden Vergadering diroemahnja toean 
Sajono Gang Tjendol 1 9 dari perkoem 
poelan jang terseboet, dihadliri oleh 
beberapa banjak anggauta. Dan ada 
djoega toean Marta sebagai Wijkmeester 
hadlir jg memzsng dioendang centoek 
menjaksikannja. Sesoedahnja beberapa 
Spreker,  membitjarakan be berapa 
agenda jang telah ditentoekan, maka 
rapat memberi kepoetoesan : : 

Tentang Wang djika ta' tjotjok de 
ngan masoek serta keloearannja, atau 
tidak menoeroet jg sebenarnja, pengoe 
roes Harian menanggoeng djawab, 4er 
oetama toean Sajono Penningmeester. 

2. Bestuur baroe terdiri dari toean2 
Sarindo Voorzitter, Sarpon Secr. 1, 

Roesman Secr. II, Sajono Penning 
meester, Hardjosoewito Adv., Dikin 
Voorz. Commissie van toezicht. 

Dan lain? bestuur sebagai Commis' 
aris. 

Perobahan tentang hak anggauta, 
pengoeroes haroes dengan segera mem 
beri keterangan terhadap sekalian 
Anggauta. Karena sekalian pembitja 
raan telah disahkan oleh rapat, maka 
rapat ditoctoep pada djam 1.30 oleh 
Voorzitter dengan selamat. 

  

  

  

Masih setjara lama. 

Pers ,Timoer“ kabarkan dari Paja 
koemboeh : 

Dalam onderafd. Pajakoemboeh di 
dapat 1 negeri bernama Taram. Ne 
geri ini sedari berapa lama dikenali 
oleh - pendoedoek Pajakoemboeh dan 
sekelilingnja mempoenjai koeboeran2 
keramat. 

Dengan keadaan ini sekalipoen o- 
leh kaocem Oelama dengan beralasan 
koran bahwa seseorang jg mempertja 
jai sesocatoe tempat dan koeboeran 
keramat Sjirik hoekoemannja, tidak 
djoega koerang djoemblahnja orang2 
jg datang kesana goena memasang ni 
atnja. Karena dalam persangkaan me 
reka, bahwa karena koeboeran'itoe dan 
karena keramatnja itoe, akan dapat 
mereka mentjapai sesoeatoe maksoed 
jg terloekis dalam hati mereka. 

Kepada pendoedoek negeri ini sen 
diri, kepertjajaan itoe 4 berlebih2an, 
boekan sadja mereka soedah meng- 
hormati dengan segala kehormatan 
kepada kekeramatan koeboeran tsb. 
tetapi mempoenjai djoega kebiasaan jg   

sajoer rasanja ledzat sekali, 
Garam dan boermiboe-boemboehan sosd 

ia hanja haroes di hanfjoerkan sadja dengan air panas di dalam mangkok. was dengan nama MAGGI dan ciiket? merah dan koening 

berlainan dengan negeri2 jg berdeka 
tan disekeliling negeri itoe. 

Negeri ini satoe negeri jang menge- 
loearkan kajoe jang boekan ketjilnja 
setiap hari, tetapi roemah2 dalam ne- 
geri ini soedah toea2 belaka. Dinegeri 
ini kalau orang soeka memperhetikan 
maka setiap familie disatoe roemah 
tidak banjak anak sebagai dilain2 
kampoeng jang meramaikan pekara- 
ngan atau halaman roemahnja masing2. 

Apa jang mendjadi sebabnja keada- 
an ini, orang masih beloem mendapat 
tahoe lagi. Hanja menoeroet sangka 
sangkaan kalau keadaan ini berlakoe 
teroes meneroes negeri ini boleh djadi 
akan koerang pendoedoeknja. 

Dalam hal kematian 

Kalau seorang mati dalam negeri 
ini berlainan benar dengan ditempat2 
jang berdekatan. 

Kalau dalam satoe roemah mening 
gal satoe orang, maka sekalian orang 
jang berdekatan roemah, sama datang 
keroemah tempat jang mati itoe. Se- 
dang kedatangan itoe boekannja toe- 
roet berdoekatjita, tetapi sebagai men- 
tjari hasil. | 

Sebab masing2 mereka jang datang 
itoe sama2 membawa sehelai kain jg 
diselimoetkan kepada mait jang telah 
meninggal itoe. Kalau orang jang ber 
dekatan roemah dengan jang mati itoe 
banjak djoemblahnja maka banjak 
poelalah kain jang diselimoetkan ke- 
pada jang mati itoe. Kain ini boekan 
nja diserahkan demikian atau sebagai 
sedekah, tetapi mesti dibajar oleh fa- 
milie jang soedah meninggal. 

Pendeknja dalam hal kematian, fa- 
milie si mati boekan hanja menang 
goeng keroegian djiwa ketika kematian 
itoe, tetapi mesti menjediakan oeang 
banjak2. Sebab oeang ini selainnja 
dari pembajar harga kain jang diseli- 
mouetkan kepada mait, oeang ongkos 
penggali koeboer, oeang pemandikan 
dan oeang  penjembajangkan - poen 
mesti disediakan djoega. 

Kalau seorang jang beradat mati, 
oempamanja beradat penghoeloe, apa 
poela mempoenjai isteri dan djanda 
banjak, maka sekalian isteri jang ma 
sih dalam tangannja, dan djanda jang 
masih.beloem bersoemi, diberi masing 
masingnja sehelai kain jang seroepa 
raginja. Kain ini tidak diberikan be- 
gitoe sadja, tetapi lebih dahoeloe diba 
sahi dengan air pemandikan mait itoe.. 
Sesoedah itoe baroe diberikan kepada 
nja. 

Kain ini oleh familie si mati ini, 
mesti dibelikan kain jang baroe. 

Jang lebih aneh dan terpandang 
gila poela dalam hal kematian ini, 
adalah sikapnja perempoean familie si 
mati itoe. Sebabnja bila mait itoe soe 
dah dimandikan dan &@iboengkoes, ke 
tika hendak dibawa kekoeboer, perem 
poean diatasroemah itoe membanting 
bantingkan dirinja sebagai orang jg 
loepa akan dirinja. Keadaan ini terka 
dang-kadang sangat mengerikan dise- 
babkan roemah dinegeri itoe semoea 
soedah toea. 

Lain kebiasaan ada poela. 
Dihalaman roemah, jang kematian 

itoe disediakan beberapa lembar koelit 
kering, oempamanja koelit biawak, 
koelit kerbo dan lain2nja. Ketika 
mait soedah toeroen hendak dibawa 
kekoeboer, merontak2lah perempoean 
familie simati iioe diatas koelit jang 
sedia itoe.. Ia merontak2 ialah mena- 
ngis, tetapi sambil mentjeritakan ke- 
lakoean simati itoe ketika hidoepnja. 

Perboeatan ini tidak mempoenjai 
batas, melainkan ada poela sampai 
perempoean itoe tidak ingatkan diri- 
nja sehingga ketertibannja dimoeka 
kaoem lelaki tidak ada lagi.   

jes di roemahnja. Maggi's Bouillon membikin barang san- 
ng begitoe ledzat sehingga di soeka sekali oleh orang? 

kalau di pakaikan Magsi's Bouillon 
ah di pakaikan didalamnja Maggi's Bouillonblokjes:     

   



  

2 aa 

ta ana berat 
mah tangga dan 

sebab itoe haroes 
kalau disoeroeh ber 
dirasa jg dalam, 
koerang adilnja. 
g Mela $ rasa 

  
kang kot seoe- 

   

        

   

    

   

seoemoemnja, 
kepada financieel 

oes mentjahari djodoh jg sedikii 
sedang hidoep 

isi Ta 1ne 1.3 
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sekalian kaoem a 

$ Ja, an permoel 
— Hihat isinja itoe 
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ssen semoeanja, 
satoe keroegian 

    

an maenigsst djoega 
rantaraan ini toeli 
La : 

perkawinan teh   
  

   

atas 50 m). West-Java: Batavia 126, 
“| Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
“Iribon 105, Pekalongan 92, Soekaboe- 

mi 193: Oost dan Midden-—Jaya : Soe 
  
  

   atas 25 m.) Soerabaja III 196, Sema- 
rang 1 
Solo 188, Tjepoe 186. 

   

  

   

  

| 6,— sore 
TE R3 1 Lichte muziek 
II Perkabaran Nirom 

1,29 malam Twee moderne Trio's 

   

koet dilepas. task 7.80 malam Perkabaran 

apa nanti kedj jadian . 

dari saudara2 kami 

en ag Muziek krontjong 
Ne, Muziek Arab 
G— Ketjapi dan soeling de- 

ngan njanjian 
280 Muziek Hawaiian 
10— Toetoep 

nila. dia bi! ng! ,,Tah kos hal | 

Penjiaran Radio 
   

  

  

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 
Archipelz. 99 (dari 11.00 t/m 2.00. 

rabaja TI (dari 7.30 sampai 2.00 

22, Malang 191, Djokja 181, 

Selasa 16 Juni 

Selo Avonwyding 
Te gn Nirom Orkest 
PMA “3 Lew Stone en zijn orkest 

: 111030 5 Muziek gramophoon 
BE Nm ».. Toetoep 

too. Too Rebo 17 Juni 
1 kesim . 

engan| 6.30 pagi Gymnastiek 
, 645 Muziek grammophoon 

F Muziek grammophoon 
: Toetoep 

Gymnastiek oentoek pe- 
rempoean 

Ape aa | Suite en Ballet 
tu | poenjai ekord aan, as sela, sebab|12.30 ,  Lunchmuziek 

h sah ipek aan Sa Hanan Ai 120. lohor Perkabaran Nirom 

er-Imaksoed bernikah haroes dilepas. 1,30, Lunchmuziek 
Kebanjakan kita djoega mengetahoei 2D— Muziek dansa 

dan soedah didapati oleh kami sendi| 2.30 ,  Toetoep 2 
Iri, bahwa djodoh itoe pemberian daril 5.30 sore Muziek gramophoon 
IJang Maha Koeasa. Ada poelanja seo| 6.— , Cursus bahasa Inggeris 

inrang jang beloem mempoenjai soeami| 6.30 ,  Harmonica 
Nan mengharapi soeaminja seorang jang 6.45 , Guy Lombardo en zijn 

3 | mempoenjai penghasilan jang tetap, Royal Canadisdans 
tIsoepaja sesoedahnja bernikah dapat| 7.— malam Perkabaran Nirom 
alhidoep dengan tentram, tidak akan| 7.20 , De verkorte Opera » Die | 

ada kekoerangan apa2, - Czardasfurstin . 
Ada djoega, kami akan bernikah| 8.— ,, Beberapa lagoe2 

"|dengan itoe orang, sebab kami tahoe| 8.30 Concert 
itoe djedjaka seorang jang baik boedi,| 9,30 ,,  Muziek dansa 

“ljang selamanja dapat memberi toe|10,— , Toetoep. 
Telan djalan kepad: didalam 
'perdjalanan jang erkat, PEWARTA V.O.R.O. 
maka oleh karena toe kami maoe| Aa 5 
mendjadi isterinja, Pe i Penjiaran Timoer 
na akan Kg 5 Selasa 16 Juni 

ia 
Djika seorang i Batavia 11190 

roepanja sekaran b.— sore Njanjian dari kanak2 sematjam itoe 1 b nga lagoe2 Djawa 

naa jang tidak Pe b30 Muziek Tionghoa jang 
ajaan atau an Kndara 

seorang poeteri memberi korban tena Pa Ag Lagoegambang kromong 
ganja boeat itoe pemoeda, tentoe tidak, e30 Lagoe2 Melajoe 

dia mesti kelocar djoega, karena ada| 6,30 ',  Penjiaran oentoek anak2 

Rebo17 Juni 

Batavia I1 190 

  

| Cursus bahasa Inggeris 

DJOKJA, SEMARANG, SOLO. 
Semarang III 

Selasa 16 Juni 

   

6.— sore  Lagoe2 Melajoe 
G0 ia Perkabaran 
Gb, Gamelan 

Mataram 128, Semarang III, Solo 62 

8.— malam Kiriman dari Solo. Kle 
nengan dan ketoprak 
Sriwedari“ 

12.— Toetoep 

Rebo17 Juni 

6.— sore Gamelam 
6,30 Pekabaran 
SAH "3 Muziek gramophoon 

Mataram 128, Semarang 111, Solo 62 
8.— malam Kirima dari Solo. Game : 

lan dalam Poero Mang- 
koenegaran 

12, — Penoetoep 

KemisIS Juni 

6,— sore  Muziek Arab 
030 Perkabaran 
6.45 Mendjawab soerat2 dan 

rapport2 pendengar 
7.15 malam Pengadjian 

Mataram 128, Semarang III, Solo 6?, 
8.— malam Krontjong orkest P.K.M. 
IG Postur 

PROGRAMMA V.O.R.L. BANDOENG 

Zender YDH 7 golfiengte 
107.53 meter 

Selasa 16 Juni 

5.— sore Lagoe2 Djawa 
6.— Berhenti 
Ty Lagoe2 krontjong 
Ra Berita soerat kabar 
8.15 malam Muziek Hawaiian 
103 »  Toetoep. 

Rebo17Juni 

5.— sore Lagoe2 Soenda 
Oa Berhenti 

1,— malam Membalas soerat2 
TA Lagoe roepa-roepa 
AG 5 Berita soerat kabar 
Sg Muziek Hawaiian 

10.— Toetoep 

Kemis IS Juni £ 

5,— sore ' Lagoelagoe Djawa 
6,— Berhenti 

7,— malam Lagoe2 Arab 
PADA Berita soerat kabar 

8, 15 5 Pidato tentang Keboe- 
daja'an 

BAB Lagoe roepa2 
10— Toetoep, 

B.R.V. BATAVIA. 

Batavia I, 157.89 M, Batavia II, 
86,46 M, Buitenzorg 156,25 M. Soeka 
boemi 142, 18 M.dan Cheribon. 

Ta
 

  
andan: koeawewe| 5,— sore Lagoe2 Soeda : Ta hartina LI Man Muziek krontj.dengansoli Selasa 16 Juni 

angasila 020. Muziek Tionghoa “4.01 sore  Muziek gramophoon 
mah katjintaan| 6,40 , Lagoe2 Ambon : kr Mnsiek gramophoon 

noe hiroepna — malam Perkabaran Nirom | 6.01 5 Alfred Rhode en zijn angna teh moal| 7.20 ,, Lague gambang kromong : Zigeneur 
KA Lezing tentangIslamoleh| 6,25 Gramophoonplaten cock- 1 empat kana kala- - ta cat tail . Ari sebabna kawin! -8,— iriman dari Solo. Ga- e pangasilan, tapi | melan dalam Poero Mang Na malam Ka 

a noe miskin. Nja oem koenegaran 2 Oei , Han hh Penyanyi: 
yana en “I10— , Menjamboeng Kirimanl S-— » Man ia Bana 1 

dari Solo. Gamelan 815, sa Pe 
ng ita susu se-|11.30 , Toetoep Oam Ea Tinforiina 

dan djelas ketera : muziek gramophoon sh saudara kami da BANDOENG. z "1 £ Pendetokp " ih mengetahoei | Rn : 2 5 
idalam sanoebari | . a. la . 2 7 aa i ti pete PURI 

i karangan Men an &. 7,01 pagi Concert pagi 
| 5,— sore Gamelan Bali 830 : Toetoep 

rkan seorang Mah 5 Lagoe2 Melajoe dari Pa- Int Muziek gramophoon 
: asal soeaminja| . .. dang 11,— siang Muziek gramophoon 4 ae mentyoekoepi 6.45 din Muziek Hawaiian 12 — . Penjiaran oentoek orang2 Fa Bandoeng II 184 sakit dan djempo 

6,— sore Gamelan Djawa TN Pa Menjamboeng muziek gra 1,— malam Perkabaran mophoon 
aa Muziek krontjong : | 45 ,  Lagoe gambang kro-| 2,30 lohor, Toetoep 

-- Maa 4,01 sore  Muziek krontjon: Ke Concert Soenda pn Muziek Kl Ba Toetoep Babbs 3 Muziek gramophoon 
Ban 7 : Bar Perkabaran pers 
Sen SN 5,46 Muziek na 

K3 Bandoeng II 184. BO Penjiaran oentoek anak2: 
li sore  Lagoe2 Soenda (.— malam Het Marek Weber orkest 
580, Muziek krontjong AT Pemandangan Loear Ne aa Muziek hawaiian geri 
oU Muziek Tionghoa Bem Muziek gramophoon 

| 7.— malam Pekabaran BLU itna Programma dansa 
1,16 malam Muziek krontjong Dit B.R. V. Cocktail 
8m 8 Kiriman dari Solo. Ga-|10,— Muziek dansa . 

melan dalam PoeroMang|11,— Toetoep 
ntang koenegaran 

4110-— Menjamboeng Gamelan MY 
Al Toetoep    
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