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BADAN PERWAKILAN 

. Di poelau Djawa dan Madoera, ter- 
ketjoeali Vorstenlanden didapati ba 
dan perwakilan seperti R.R., Gemeen| 
teraad, Provinciale Raad. Di loearnja, 
Tanah Seberang, orang sedang hiboek, 
mentjiptakan badan sematjam itoe. 

Disarbping itoe didapati Volksraad, 
symbool dari persatoean Indonesia, 
katanja. 

Pendek kata! 

'Tjorak, aspect dari gerakan belaka-' 
ngan ini jalab: masoekilah badan ba 

| dan perwakilan itoe: op naar de raden, 
kata Belanda! 

Disini boekan tempatnja oentoek 
menjadjikan koepasan dan loekisav 
pandjang lebar tentang baik-boeroek- 
nja, oentoeng-roeginja raad raad itoe. 

Pekerdjaan demikian itoe kita pas- 
rahkan pada kaoem pergerakan dan 
partai partai jang pro dan anti rasd2 
itoe, 

Disini kita sekedar meminta perha- 
tian dari sidang ramai, djadi djoega 
dari pihak pemerentah, terhadap be- 
berspa hal jang bertalian dengan dasar 
jang sehat jang haroes ada, djika orang 
betoel betoel menghendaki raden jang 
sehat poela. 

Badan perwakilan! Djadi ..? 
ada wakil dan ada jang diwakili, dja- 
di. .?,. ada jang dipilih dan ada 
jang memilih, 

Kesemoeanja itoe memboetoehi ge- 
.rakan, beweging. 

Dari itoe, tiap tiap badan perwakilan 
baroe" mengandoeng harapan baik, 
djika ia didasarkan pada adanja ge- 
rakam. pendoedoek jang sehat. 

Gerakan baroe sehat, djika paling 
sedikitnja didapati faktor-faktor seperti 
berikoet : 

1, Segala rintangan besar-ketjil, 
kasar-haloes haroes dihapoeskan, agar 
pendoedoek dapat bergerak dengan 
merdika dan kepoeasan, 

2. Dalam sepak terdjangnja kaoem 
pergerakan hendaknja hanja menang- 
goeng djawab pada hakim. Dari itoe 
stelsel baboeisme dari politie dan 
bestuur dalam rapat rapat dan dalam 
pergaoelan sehari-harinja (tjetjoengoek, 
main gertak dan menakoet-nakoeti, 
sehingga gerakan Pomer, Mosham 
madijah, pergosroean, koperasi, soos 
disena-sini menghadapi rintangan) 
haroes distop. 

3. Antara pendoedoek (djadi terbi- 
toeng djoega kaoem pergerakan) de- 
ngan pemerentah haroes diadakan ba- 
dan-perhoeboengan jang moedah dan 
tjepat dapat memberikan keterangan 
dan penerangan jang diboetoehinja 
oleh kedoea pihak. Misalnja beroepa : 
resident, boepati, wedana dsb-nja pa- 
ling sedikitnja doea kali seboelan (dji- 
ka dapat sekali seminggoe) mengada 
kan sprek-uur, djam bitjara meloeloe 
oentoek menerima pendoedoek (djadi 
djoega kacem pergerakan) jang mem 
poenjai keberatan ini dan itoe. Dalam 
keadaan sekarang, betool dalam teori 
alias diatas kertas, resident, boepati, 
wedana tiap-tiap waktoe soedi mene- 
rima, akan tetapi dalam praktijk sering 
tertolak, karena tidak ada waktoe, re- 
pot dan sebagainja. 

Dengar adanja badan perhoeboe- 
ngan (contact-lichaain) demikian itoe, 
maka ditempat tempat ketjil lambat 
laoen didapati oedara saling mengerti, 
kenal-mengenali, harga-menghargai, 

4. Soepaja pergerakan dapat berge 
rak sebagaimana mestinja, maka ia 
haroes mengadakan saringan jang se 
keras-kerasnja dalam menerima ang- 
gota, apalagi memilih bestuur serta 
pemimpin. 

Dan berhoeboeng dengan kepenti- 
ngan dikota kota ketjil, rraka kaoem 
terpeladjar jang menjerboekan diri 
dalam pergerakan itoe hendaknja dja- 
ngan berkoempsel hanja dikota kota 
besar melainkan hendaknja soedi dan 
ichlas mendjadi obor dikota kota ke- 

tjil dan doesoen2. Goena keperloean 
ini perloe diadakan Badan Pendidikan 

. jaag systematis goena tjalon pemimpin, 
organisator, agitator dsb.-nja. 

M.T, 

Ini hari terbit 2 setengah lembar 

| Perkabaran 

  

   
    

  

     

    

  

Nona S.K. Trimurty ditahan polisi 

Sebab menoelisarti- 
kel tentang pepera- 
ngan Tiongkok— Dje 
pang 'dalam ,Sinar 
Selatan”. 

Dari Semarang diberitakan oleh 
|Aneta, bahwa nona S.K. Trimurty 
telah ditahan oleh PID, berhoeboeng 
dengan 3 boeah artikeluja jg dimoeat 
didalam sk ,,Sinar Selatan“ (Koran 

artikel mana ia mepgandjoerkan betapa 
haroesnja sikap ra'jat Indonesia terha 
dap pertikaian Djepang — Tiongkok 
itoe. 

Nona Trimurty tsb, pada th 1936 
soedah pernah ditahan karena soerat 
sebaran jg ia sigrkan oentoek mem- 
protest pertjobaan penggelapan kota 
Semarang. 

Ia terkenal sebagai pemimpin , Per 
satoean Marhaeni Indonesia“ jg me- 
mengeloecarkan madjallah ,, Marhaeni" 
dan sekarang pihak polisi menggera 
dah roemahnja. Da Ta 

Bestuurder landschap Gloempang 
Pajong 

Didalam Beslit Goebernemen dia- 
koei dan disahkan mendjadi bestuur 
der jang melakoekan djabatannja se 
djak 25 Augustus 1937 dari pada land- 
scbap Gloempang Pajong, onderafdee 
ling Sigli, afaeeling Atjeh Pesisir Oe 
tara, keresidenan Atjeh, Teukoe Benta 
ra Seumasat Moebamad Hasan, 

' 9g —— i . 

Bestuurder Landschap Tjoembo 

Didalam Beslit Goebermen diakoei 
dan disahkan mendjadi bestuurder da 
ripada landecha» Tjcembo, ond. afd, 
Lameulo, afdeeling Atjeh Pesisir Octa 

'ra, keresidenan Atjeh, Teukoe Sri Moe- 
Ido Pablawan Bintara Tjoembo Moha 
mad Daosed. 

7 f9 wa 

Bea masoek kertas koran 

Dewan Rajat setoedjoe 
Didalam persidangan Dewan Rakjat 
kemarin dengan tiada pertoskaran pi 
kiran dipersetoedjoei dengan soeara 
boslat rautjangan penoeroenan bea 
atas pemasoekan kertas koran. 

—. O mm 

Zending-Hospitaal Poerworedjo 

Ditambah thabib 
Menoeroet berita Aneta dari Koeto 

ardjo, pekerdjaan pekerdjaan pada 
Zending Hospitaal di Poerworedjo da 
lam 4 boelan jang achir echir ini be 
gitoe banjaknja, sebingga sekarang se 
dang dilakoekan daja oepaja oentoek 
mengangkat thabib ketiga, jang meloe 
loe diserahi pekerdjaan memimpin fi 
lisal di Koetoardjo, t 

| 

Anak kefjil mati ketimpa cement: 

Didalam doesoen San Prospero 
(Italia), telah terdjadi ketjelakaan jang 
sangat mengkirikkan boeloe tengkoek, 
karena satoe peti besar berisi cement 
merosot dari seboeah vrachtauto dan 
mendjatoehi 3 anak anak jang sedang 
lasjik bermain disitoe. Salah seorang 
dari mereka, anak laki laki beroesia 6 
tahoen tertindis hingga gepdug. Sauda 
Ira tosanja, anak perempoean beroesia 
7 tahoen kini dalam antjaman maut 
karena kepalanja bantjoer, sedang jang 
seorang lagi — djoega anak perem 
poean — beroleh loeka amat parah. 

Hari kelahiran Prins Mangkoe- 
. negoro 

Dari Solo, diberitakan oleh Aneta, 
bahwa kemarin pagi Prins Mangkoe- 
negoro, di-iring oleh 6 boeah compag- 
nie bermuziek telah berkeliling kota, 
bagi merajakan bari kelahiran ke 54th, 

Kemoedian berbagai pasoekan Le- 
gioen berbaris2 mengelilingi Mangkoe- 
negaran,   gg sam 

Melajoe-Djepang di Semarang), dalam 

|Hfat betapakah gerangan pekerdjaan 

“Rebo 6 April 1938 

Kentor Pos Singaparna 

Moelai 5 April 1938 hu'ptelegraaf- 
kantoor Singeparna diboeka boeat poe 
blik, Djam bekerdja ialah 8 sampai 12 
dan 4 sampai 5, sedang pada hari 
Minggoe dan hari besar ditoetoep. 

Perantjis ingin Volksfront 

Reuter mewartakan dari Parijs, bah 
wa beberapa banjak sek. Parijs mera- 
malkan, bahwa daja oepaja meroboh- 
kan pemerintah oleh Senaat akan ter 
djadi pada tg. 7 atau 8 April, 

Sk. pariij kanap, ja'ni , Epegue“ me 
nerangkan, bahwa rantjangan wet Ke 
oeangan memberi boekti jg njata ten 
tang program akan adanja aksi revo- 
lusioner terhadap soal ekonomi dan 
moneftair, jg djangka maksoednja se- 
en gaoolinig headak wentjapai Volks 
ront, 

Pidato penting. 

Oleh bekas GG. Soe- 
rinawe, 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
Aneta, bahwa bekas Pukroi Djenderal 
Soeriname, toean Van Haaren psda 
tanggal 4 April jl. di Den Haag telah 

tang keadaan Soeriname, dimana ada 
hadir djoega antara lain lain Minister 
Welter, Van Heemstra dan Rutgers. 

— 3 —— 

Oendang2 Agraria. 

Boeat Rangka. 
Dengan Beslit Goebernemen telah 

ditetapkan soeatoe ordonansi bagi 
membikin berlakoenja Agrarisch Re- 
glement boeat keresidenan dan daerah 
Ta'loeknja, didalam onderafdeeling 
angan daripada keresidenan terse 
oet. 

— 

Apapekerdjaan Missie dikolonisasi ? 

Pertanjaan toean 
Soeroso. 

Seperti terdahoeloe beritanja ang- 
gota Dewan Ra'jat toean Soeroso, telah 
menjorongkan pertanjaan seperti beri- 
koet : 

Jang bertanja ini ingin sekali men- 
dengar dari Pihak Pemerintah, bersi 

kaoem Missie dilapangan? kolonisasi 
di Lampoeng, dan apakah sepandjang 
penglihatan Pemerintah pekerdjaan 
Missie itoe tidak mengoerangkan nsf 
soe orang orang Djawa oentoek bar 
pindah djiwa kesana, 

Djawab Pemerintah 
Adapoen peri pekerdjaan kaoem 

Missie Roomsch-Katboliek di daerah2 
kolonisasi itoe adalah semata-mata 
hanja bersifat pemberian pertolongan 
obat-pengobatan (geneeskundig) dan 
djoega memberi pengadjaran onderwij: 
kepada barang siapa antara kaoem 
kolonisasi jang soeka. Selandjoetnja 
pehak missie itoe mempelihara geeste 
ljk (keagamaan) beberapa poeloeh 
orang Djawa disana jang memeloek 
Roomsch Katholiek. 

Menilik kepada tjara bekerdjanja 
Missie itoe, dan memperhatikan djoe 
ga kepada peri-keadaan jang mem 
boetoehkan pergoeroean dan pertolo 
ngan obat-pengobatan jang tidak di 
lakoekan paksaan sama sekali, maka 
pada Pemerintah sekali-kali tidak di 
kandoeng kechawatiran, bahwa peri 
pekerdjaan Missie itoe menghambat 
kemaoean orang Djawa bagi berpin 
dah di Lampoeng. 

Djoega akan ke negeri Belanda 

Didengar kabar, bahwa Lord dan 
Lady Gowrie ta?” lama lagi akan pergi 
ke Amsterdam dengan pesawat terbang 
K.L.M. 

Tanggal 24 April ditoenggoe keda 
tangandja di Amsterdam. 

Dengan pesawat itoe djoega GG. 
Australia itoe hendak datang singgah 
di Allahabad, dan pesawatnja menoeng 
goe djoega oentoek membawa teroes 
kenegeri Belanda,   —O.— 

G, G. Australia 

Esok pagi sampai dikota Betawi 
Gouverneur Genersal Australia dengan     Njonja, toelis Balai Poestuka. 

memboeat pidato penting sekali ten 

angan 
Perkoendjoengan Tetamoe Agoeng 

ini pertama boleh dipandang sebagai 
socatoe perkoendjoengan kehormatan 
jg soedah dibiasakan oleh orang orang 
besar, kepala kepala pemerintahan dja 
djahan jang berdekatan dengan negeri 
ini, ja'ni koendjoeng mengoendjoengi 
seperti tempo hari G. G. Indo- China 
dan G, G. Filipina datang kemari me 
ngoendjoengi & G Hindia Belanda. 

Dalam pada itoe, kedatangan G. G, 
Australia ini bolehlah poela dianggap 
dalam perdjalannja dari Australia ke 
Hageland singgah kemari hendak mem 
perhatikar pereconomian disini, kare 
na mengingat akan tali perdagangan 
jang mengikat Hindia dengan Austra 
lia hingga sekarang. Kita soedah sama 
mengetahosi, bahwa hasil tanah disini 
(kapok, teh) banjak jang dikirim ke 
Australia, sedang sebaliknja barang2 
makanan (mentega. goela, boeah2an) 
banjak poela jg masoek dari #Austra- 
lia ketanah ini, 

Hal inilah jang menjebabkan per- 
hoeboengan kapal, jang dioesahakan 
oleh K.P,M, antara Hindia dengan 
Australia, senantiasa diperbaiki djoega 
sedang perhoeboengan dengan kapal 
cedara selaloe poela mendapat perha- 
tian dan sokongan dari Pemerintah, 

Menoeroet berita-berita ssk selama 
daiam perdjalanan Lord Gowrie amat 
lah memperhatikan benar akan pera 
daban ditanah ini, coempamanja di 
Bali dan di Djawa-Tengah (Boroboe 
doer, Mendoet), 

Dapat poela diberitakan, banwa La 
dy Gowrie di Australia sangat mem- 
perhatikan pergerakan pandoe. Dalam 
doenia kepandoean Njonja ini meme 
gang soeatoe djabatan jang tinggi. 

—0— pg 

Deroesan minjak Mexico 

Maska 
appel, 

Menoeroet berita Havas dari Mexi- 
co-City, maskapai2 minjak kepoenjaan 
orang asing dengan formeel telah te 
ken appel menjatakan tidak terima 
atas tindakan pemerintah Mexico jang 
membolehkan kacoem boeroeh meram 
pas lapangan lspangan minjak. 

paid asing naik 

Ketjelakaan kereta api hebat 

23 orangtiwas. 
Kemaren malam telah terdjadi ketje 

lakaan kereta api jang sangat hebat, 
dimana 23 orang penoempang tiwas 
djiwanja, demikian dikabarkan dari 
Jobannesburg (Afrika Selatan). 

Seboeah kereta api jang berangkat 
dari Johannesburg didekat tapal watas 
Betcbuanaland jang djalan sekentjang 
kenijanguja telah berlanggaran de- 
ngan kereta api barang (goederentrein) 
jang datang dari tempat kebalikannja, 

Banjak antara wagon wagonnja se 
axan-akan berhamboeran kian kemari, 
sedang kedoea doea lokomotifnja hanja 
tinggal roentoehan badja sadja, 

Ketjoeali korban2 mati sebagai ter 
kata diatas, banjak poela jang beroleh 
loeka loeka, baik loeka berat mace 
poen ringan, 

Bentjana dalsjat itoe terdjadi laroet 
teogah malam, ketika hawa oedara ter 
laloe amat keroehnja disertai dengan 
tofan keras, sehingga menjoekarkan 
orang dalam pekerdjaan memberi per 
tolongan. 

snean HB umar 

Prinses Juliana mengoendjoengi 
sidang Raad v. State 

Dikabarkan oleh Aneta dari Den 
Haag, bahwa Prinses Juliana telah ms 
ngoendjoengi sidang pleno Raad van 
State, 

—— 

Soal penghapoesan Karang 
Asemraad 

Hari ini Dewan Ra'jat 'memperse- 
toedjoei oesoel bagi mengadakan kem 
bali pemerintahan Zelfbestuur di Bali 
dan menghapoeskan Centraal Karang 
Asemraad., 

int o . 

Etat Majvor kapal ,Nieuw Zeeland” 

Mendapat hadiah 
Lord Gowrie, 

Lord Gowrie, telah menganoegerahi 
seboeah tempat sigaret daripada perak 
kepada etat- majoor daripada kapal 
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Siapa antara pembatja jang 
3 keloepaan ? 

Tidakkah antara sidang pembatja, 
abonne Pemandangan jang keloepaan 
sesoeatoe ? 

Oeang langgananpoen tidak poela?? 

MANIA AI MAN       
  

»Nieuw-Zeeland”, karena besar peng 
hargaan beliau atas perlajaran dengan 
kapal itoe. 

— 9 — 

New York Exposisi 

Modalkeikoetan Ne- 
derland dan Indonesia 
akanditambah mendja 
dil setengah miljoen. 

Didengar kabar, bahwa Pemerintah 
di Nederland telah mengambil kepos 
toesan oentoek melipat ganda sampai 
1 setengah miljoen bagi menoendjang 
keikoetan Nederland dan Hindia Belaa 
da didalam pertoendjoekan doenia di 
New York, . 

—H — 

Pemogokan di Parijs teroes berdjalan 

Oedjar Havas dari Parijs, pemogo 
kan pada peroesahaan2 badja masih 
teroes berdjalan, disebabkan kaocem 
madjikan menolak menerima oesoel 
oesogl Pemerintah, ja'ni oesoel-oesos— 
bagi menjelesaikan pertikaian. c 

Partai komoenis disana mengambil 
kepoetoesan megan kepada Pemerin 
tah soepaja melakoekan tindisan keras 
kepada kaoem madjikan jg memban 
del itoe, soepaja dengan djalan demi 
kian dapatlah berhenti pemogokan. 

Pihak Pemerintah akan menetapkan 
sikapnja, 

Kemaren pagi 1800 orang kacem 
boeroeh pabrik2 “Chausson“ di Asnie 
res mogok bekerdja djoega. Jang de- 
mikian itoe selakoe protes terhadap 
massa-ontslag (memetjat dengan ba 
njak2) dan selakoe permintaan dikoe 
ranginja djam bekerdja, dari 40 djam 
mendjadi 32 djam seminggoe. 

——Oo— 

Innitzer menghadap Paus 

Dari Rome, Reuter mengabarkan: 
bahwa Inuitzer soedah sampai. di 
Rome.Konon ia akan menghadap Paus, 
Perloenja akan memberi keterangan 
beserta alasan2 mengapa ia memberi 
nasehat pada kaoem Katholiek Oosten 
rijk oentoek menjetem pro- Anehlass. 

Kalangan? Katholiek mengatakan, 
bahwa kedatangan Inuitzer itoe atas 
oesaha sendiri, dan tidak atas soeroe 
han Paus, 

  

— (9 —om 

Innitzer dipanggil oleh Peus 
Dari Weenen, Reuter mengabarkan. 

Innitzer dipanggil ke Vaticaan di 
Rome. Konon ia diberi kesempatan 
oentoek memberi keterangan tentang 
sikap jang diambilnja terhadap An- 
echluss (peleboeran Oostenrijk keda- « 
lam Djerman), Nan 

  

an 

Dr Draxler dihoekcem 

Dari Weenen, Reuter mengabarkan 
bahwa Dr, Draxler, jang dalam Ta 
tahoem 1935—'36 mendjabat peker - 
djaan Menteri Keoeangan,telah dihoe 
koem, : 

Kabar opisi!8 mengatakan, bahwa 
Schuschnigg sekarang masih adatdiasta 
na Belvedere, Keadaan kesehatannja 
baik, tiada terganggoe. Pendjaganja 
jg memakai pakai pakaian uniform 
sekarang soedah diganti oleh pendja 
ga jg berpakaian biasa, 

pssi Mama 0 

  

  
 



   
    

    

  

   

    

    

      

  

    
    

  

       

     
   
   

    
   
   

    

   

    

        
        

      
    

    

            

    
    
    
    
    

  

ata njonja G 

ta 
| menjimpang, ja, bertentangan dengan 

oenawan P 

    

| Sekian njonja Goenawan! 
— Jang kita koepas dan roendingkan 

boekan pasal ,Roemah Piatoe Moesli- 

min“ ,akan tetapi malaw-a mal boe 

RPM itoe, Dari itoe ,sedikit kete 
gan“ dari njonja Goenawan itoe 

    

pokok pangkal tegoran kita itoe. Si 
n“|fat dan sepak terdjang RPM sehari 

harinja, apalagi soal kaoem  Iboe 
tidak kita koepas, tidak kita djadikan 

Uu pokok dan soember tegoran kita. Jang 
kita 

tegor ialah apa jang kita lihat 

dengar dan rasai pada mala m-a m al 

|terseboet. Dan atas tegoran kita jang 

positief itoe njonja — Goenawan gama sekali tidak memberikan djawab 

apalagi pembelaan. 

Ma'loem memang tidak bisa dibela, 

karena tegoran kita itoe memang pada 
tempatoja dan beroepa pembelaan ter- 
badap R. P M. Kita ingin sekali mene 

rima sangkalan dan pembelaan dari 
njonja Goenawan atau dari pihak 

Comite jang bersamboengan atau ber 

hosboengau dengan tegoran kita jang 

positief itoe. Djika tegoran kita itoe 

tkeltidak betoel atau koerang betoel, tiap              
      
      
    
    
    
    
    

  

    

        

tja verslag2 RPM. dau mem 
.k, akan tetapi saja fikir, jalab 

begitos sadja, sekali kali tidak men- 
doega, bahwa keadaan RPM, soedah 

r adi begini matjam, maka dengan 
hati saja sendiri, moelai ini hari 

masoek mendjadi contribuant R. 
“ Sekarang njata, bahwa mends 

r dan membatja itoe lain dengan 
melihat, boekan? 
“Anakanak memang kami rawat se 

anak kami sendiri, pasal mereka 
hidoep dari sedekah atau derma 

'soedah ta' dapat disemboenjikan, 
ka itoe tentoe mengerti dengan 
inja. Begitoe poela pasal keada 
reka itoe sebagai anak anak ja- 

piatoe dan miskin, djoega ta” da 
disemboenjikan, apa pcela perka 

an jatim 1toe memang perkataan 
ah, djudi ta'dapat dipoengkiri oleh 

oemmat Islam, 
t faham kami, keadaan 

e tidak Jain hanja akan mem 
benarnja bidal orang toea: 
( ", lain belalang, 

lain ikannja, dan, 
, lain fikirannja. 

fikiran kami. 
|. Wassalam 

Njonja S.Z. Goenawan, 

   
     

  

   

  

     
     

       

      

    
    
     

    

   

  

        
                  

     
    
       

    

  

    

  

   

   

    

    

   
         

    

    

  

     

  

     
         

    

   

   

        
     

  

   
      

      

   

   

tiap waktoe kita ichlas menerima salah 

dan kalah. Tetapi selama tegoran kita 
jang positief itoe tidak dipatahkan, 
selama itoe kita perkoeatkan tegoran 
kita itoe, - 

Sekali lagi kita oelangi: jang kita 
'tegor boekan sifat dan sikap R. P. M. 

sehari harinja, apalagi so'al kaoem 

Iboe melainkan meloeloe malam 

amal boeat R. P. M, itoe | 

Dan tegoran kita itoe boekan oen 
toek meroegikan atau memboesoekkan 

nama R P.M., akau tetapi oentoek 

mentjegab, soepaja dikemoedian hari 
orang djangan mengoelangi apa apa 

jang mendjadi tegoran kita itoe, agar 

malam-amal itoe dapat berdjalan de 
ngan sesempoernanja. 

Terhadap R. P, M. als zoodanig, kita 
tidak menaroh keberatan apa apa, doe 
loe tidak dan sekarang poen tidak. 

Djadi soenggoeh keliroe, djika njo 

nja Goenawan memakai peribasa : 

Lain ladang, lain belalang, 

“Lain loeboek, lain ikannja dan lain 
orang, lain fikirannja. 

Karena doedoeknja perkara boekan 

begitoe, Dalam menghadapi RPM kita 
tidax berlainan fikiran dengan nj Goe- 

Inawan, jaitoe sama2 fjinta pada RPM. 
Jang kita perboeat sekarang tak lain 

Idan tak boekan : mengemoekakan te- 

'Igoran jg positief berhoeboeng dengan 
malam amal jang kita koendjoengi   Pres. Direcirice R.P.M 

   

  

    

itos, Lain tidak, 

Comite oentoek memberi keterangan 

banjaknja apggauta. 
ce. Berboeboeng dengan pemilihan 

pengoeroes Hoofdbestuur baroe, dimi: 

leden, soedilah kiranja bersedia oen- 
  

   
   

    

       

   

  

    

  

    

  

    

    
    

        

   

   

    

  

   

   

          

   

        

    

   

  

Film ,Marie Walewska" 

hoofdrelnja. 

Voorzitter dari Comite Pembangoen 
embali Opium en Zoutregiebond 

Antara“ sebagai 

OR BH B(Oomits Pembangoen 
bali Opium en Zosutregiebond Hin 
Belanda) dengan: besluit Rechts 

8, bersidang pada hari tg 3 April 
38 di Batavia: 

— Membatja dan membitjarakan bebe 

About an ORBHB: 
Memoetoeskan: 

B- oentoek selekas lekasnja dapat 
bagi perkoempoelan, nanti 

nghabisan boelan Mei 1938 a- 
memilih pengoeroes Hoofdbestuur 

B. baroe: 

b. Dimiota kepada jang berkepenti 
nu, diberbagai2 tempat mendirikan 

g atau kring, soepaja pengoeroes 

nti malam di gedoeng Bioscoop 
Cinema — Palece” masih dipertoen 
oekkanfilm , Ali Baba goesto Towo” 

babisan, 
Mo lai besosk malam gedoeng Bios 
op tsb akan mempertoendjoekkar | 

»Marie Walewska“ dengan Greta 
iarbo dan Charles Boyer sebagai| 

loemat Opium en Zoutregiebond 

Tindia Belanda, t. dra, Soebroto, me 

oonlykheid ddo. 27 December '15| 

a sograt2 dan soal soal jg mengex| 

toek mengirim Candidaat atau soerat 
keterangan pemilihan, boeat bari pe 

Ioilihan, hari mana akan dioemoemkan 

lagi di sek. 
d. Sesoedah Hoof4bestuur dipilih, 

selekas lekasnja madjallah boelanan 

akan dikeloearkan lagi, dimana statu 
ten djoega akan disalin, : Pe 

Perkelahian lagi 

Di Gang Sentiong, 
kampoeng Entjle. 

Pada bari Selasa tanggal 5 April ini 

pada djaw 4 sore di Gang Sentiong, 
kampoeng Eotjie telah terdjadi perke 
lahian poela jang dilakoekan oleh 

seorang laki laki dengan seorang perem 

Ipoean. Orang: perempoean ini telah 
mendapat loeka dipinggir moekanja, 
hingga mengeloearkan darah. Lebih 
landjoet orang memberitakan, bahwa 

telah sampai ditangan politie. 
5 5 Do 

Tetamoe Tionghoa 

“ Octoesan dari 
Kwantung 

| Sebagaimana telah diberitakan, pa 
da saat ini t. Ting Pei Lun telah ti 
ba di Singapoera jg mendapat perin 
tah spasial dari Pemerintah provinci- 
aal Kwantung oentoek mengoendjoe 

ngi Malaka dan sesoedabnja itoe toe 

an tab laloe melandjoetkan perdjala 

nannja menoedjoe ke Indonesia, Siam 

dan Franech Indo-Chiva, 
Oleh Burgemeester Canton, ja'ni Wa 

Teh-Chen dan oleh Djenderal Ya Han 

mao toean Ting Pei Lau diserabi oen 

'toek menjampaikan terima kasih dari   dapat berhoeboengan dengan pe-     pihak Tiongkok-Sslatan kepada soge 

'nap orang orang Tionghoa masing ma 
sing negeri tsb diatas, oleh karena me 

berhoeboeng dengan peri kesekatan, 

“Ita soepaja tjabang, kring atau losse 

tentang terdjadinja perkelahian itoe| 

reka itoe telah men 
di Tiongkok itoe, 

— 

Gemeente Raad Batavia 
(Siding semalam) 

Perbaikan kampoeng 
So'al ini telah diterima baik dan | 

jokong kesoekaran 

maka pekerdjaan akan dimoelai dari 
kampoeng Petjah Koelit. 

Djembatan gantoeng 

Oentoek memelihara djembatan ter 
seboet di Kali Besar, jgoleh t. t. Kali 
Besar (handelsmep) dianggap sangat 
romentisk, dan beroesaha oentoek 

membetoelkannja, maka Wemeente 
akan" membantoe 1/3 dari ongkosnja. 

Merobahrail 8S 

Soal membikin viaduct (djembatan | 
diatas djalanan) dari rail SS didalam 

kota, maka anggota anggotarberkebera- 
lan dengan matjam matjam alasan, 
practische dan financieel. 

Oentoek pekerdjaan tsb. Gemeente 
baroes  mengeloearkan begrooting 
f 500,000. — : 

0 

Pesta-tahoen A.M.S. 

Semalam openbare A.M.S. dalam ko 

ta ini telah mengadakan pesta-tahoe- 

nannja jang ke 11 digedongnja di 

Hospitaalweg. Perhatian besar sekali. 
Sedang pertoendjoekan  berdjalan 

dengan iantjar dan dari permoelaau 

sehingga penghabisan tetap menarik 
hati, Pengoeroes boleh bangga atas ha 

sil baik dari oesahanja itoe. 
Setelah pertoendjoekan selesai 1k. 

djam 12 malam, maka diadakan kesem 

patan oentoek berdangsa. 
LI s 

Perkelahian hebat. 

Disebelah sasak dja 
lan kereta api Gang 
Sentiong. 

Pada hari Senen jang baroe laloe 

disebelah sasak djalan kereta api 
Gang Sentiong hampir terdjadi per 
toewpahan darah. Doedoeknja per 
kara itoe ialah sebagai berikoet : 

“Dipinggir sasak terseboet memang 
setiaptiap sore sangat ramainja, di 
sebabkan oleb banjak orang2 jang 
djalan2 dan jang poela akan berbe 
landja. . 

Kebetoelan waktoe sore toekang- 

toekang dagang bersama-sama berpa 
toengan Masing2 ada jang berpatoe 
»gan 1 sen dan jang lain-lainnja ada 
poela 2 sen jang akan dipergoenakan 
oentosk meraanggil permainan toe 

kang gambang, akan tetapi baroe-ba 
roe sadja toekang terseboet memboe 

ojikan gambangpja, entah sebab apa, 

maka “sekonjong-konjong doea orang 

laki laki telab berkelahi, hingga sa 

ngat hebatnja. Seorang dari doea 

orang tsb. telah mengoeroeskan sebi 

lah goloknja oentoek membatjok moe 
soehnja itoe. 

Oentoeng ditempat itoe datanglah 
orang orang banjak oentoek memisah 
kan does orang jang masih melakoe 
kan perkelahian itoe. Achirnja doea 
orang laki laki itos terpisablah dan 
terbindarlah poela dari bahaja. 

2 —0— 
Bakel mantoe jang akan disajang 

Dikampoeng Salemba Oetan kema- 
ren kedjadian satoe ketjilakaan, dan 
kedjadian ini membawa sosatos- lela 
kon seorang mantoe jang akan disajang 
oleh mertoeanja. 

Di itos kampoeng ada tinggal seo- 
rang peremposan nama Aja jg mem 
poenjai seorang gadis, dan gadis itoe 
ini bari dirajakan bari nikahnja. Oen- 
toek merajakan perkawinan itoe, se 
djak kemaren diitoe roemah telah dja 
di ramai dengan sanak dan tetangga 
nja. 

. Apa maoe perempoean Aja itoe wak 
toe kesoemoer, sedang menimba, seng 
gotan timbanja patah, ia terdjeroomoes 
dalam soemoer. 

Perempoean ini agaknja masih di 
lindoengkan djiwanja, setelah memekik 
mekik ta' ada jg mendengar, tiba tiba 
bakal mantoenja pergi kesoemoer di 
lihatoja iboe bakal mertoeanja sedang 
toenggoe adjalnja Dengan loepa takoet 
bakel mantoe ini terdjoen diitoe soe 
moer mengangkat bakal mertoeanja. 
“Demikianlah lakonnja satoe bakal 

mantoe jg agaknja si mertoea tambah 
sajangnja, 

mn 

Perajaan Indonesia Moeda tib. 
Djakarta 

Tjoekoep beroesia 8 
 tahoen, 

»Antara" mengabarkan, bahwa pa 
da tg. 2 April'38, Indonesia Moeda 
tjabang Djakarta telah mengadakan 
malam peringatan tentang berdirinja 
soedah genap 8 tahoen lamanja, ber 
tempat di Gedong Pergoeroean Ra'jat, 
Kramat 174 Batavia Centium. 
Pertemoean - telah dikoendjoengi 

oleh segenap anggautanja. Djoega Pe 

itoe telah diadakan beberapa pid 
oleh : 

tang : ,De invloed van de film op de 
jougd". 

moeda didalam 
Takat", 

»Azas dan toedjoean IM.“ 

12 malam. 

Nanti malam (hari Rebo malam Kemis 
tg. 6/7 boelan ini) akan diadakan rapat 
pengoeroes oemoem diroemah t. dokter 
Moewardi, Dioharlaan, Menilik pen|ban'ada disitoe, setelah melihat ia di 
tin 
ma 
gota pengoeroes oemoem serta ledenjdan kakinja, Djaoesin menghina ,ma 
dari kowisi komisi serta badan lainnja, 

sah, komisi madjallah, staf komisi dsb- 

Groepsgemeenschapsraad di Minang 
kabau, pertimbangan - pertimbangan 
mana akan disampaikan kepada Csn- 
traal Comite, jg kelak akan mendjadi 
kan pertimbangan pertimbangan itoe 
seatoe boekoe tebal, jg djadi pedoman 
dalam CongresMinangkabau di Rantau. 
Keboelatan sosara dalam Congres jg 
akan diadakan pada awal Juni inilah 
jang akan dikirimkan kepada Peme- 
rintah dan kaoem Minangkabau di 
Minangkabau dan di Rantau seloe- 
roehnja, 

  

   ato 

PENGADOEA 
Tentang pengiriman KO- 

RAN dan oeroesan AD- 

VERTENTIES setelah liwat 

djam 4.30 sore 

'Telf. No. 4968 Wel. 
— Petodjo-llir No. 25. 

       
     

   
     

-Njonja Mr. Santoso Maria Ullfah ten 

Mr. Hindromartono, tentang: ,Pe 
pembangoenan masja 

Toean Soejono Hadinoto, tentang : 

Pertemosan itoe ditoetoep pada djam 

  

   
        sa Tg 

VIJ. 
  

Ketika itoepoen, Djaoesin itoe kor 

gnja soal soal jg akan dibitjarakan|beri oeang, Djaoesin ternjata sakit ha 
ka diharap datangnja segenap ang-|ti padanja, sambil memoelir tangan 

tjam begini sadja di kasih seang", 
Djaoesin kata terdakwa, boekan sa 

dja ia tidak berani padanja, di kam 
poeng Pondok Bamboe pendoedoeknja 
takoet padanja, hingga dipilih men 
djadi pentjalang. Itoe sebab ia laloe 
adoekan pada Tjamat, tapi pengadoean 
nja tidak di perdoelikan. 

Satoe hari berselang kedjadian itoe 
malamnja ia mesti ronda, tapi kawan 
kawannja sama berkoempoel dipasar 
Keleuder menonton topeng. Ia datang 
ke itoe pasar hendak memanggil ka 
wanpja, diseboeah waroeng keffie ada 
doedoek Djaoesin, setelah melihat ia, 

jg telah dibentoek seperti badan pemi 

nja, 
Rapat akan dimoelai djam 8 malam. 

ca Aj oa 

Comite Minangkabsu-Raad di 
Djakarta-Roya 

Soedah menjoesoen 
sectiesectie 

»Antara“ mengabarkan, bahwa Co- 
mite Minangkabau Raad jg telah didiri 
kan sedjak tg 12/13 Febr 1938 sekarang 
ini soedab sampai kepada penjoesoenan 
sectie-sectie di beberapa kampseng 
dan bagian dari kota Djakarta-Raya. 
Ada sedjoemlah 8 sectie dengan dike 
toeai orang Minangkabau jang terke 
moeka . ditempatnja masing-masing. 
Akan dioesahakan lagi lain lain sectie, 

Comite.comite Minangkabau Raad 
djoega soedah didirikan di Bandoeng, 
Pontianak, dan Soerabaja soedah ber 
diri, Semarang, Pekalongan, Menado, 
Makasar, Amboina dan Benkoeclen 
sedang dioesahakan, sementara Medan 
poen beroesaha djoega kedjoeroesan 
pendirian comite, 

bil menghoences golok saroparkan ia. 
Dari sebab koeatir ia diserang le 

bih dahoeloe, ia laloe goenakan pe 
dang rondanja, dengan pedang itoe 
ia serang dau ta' ingat berapa kali. 
Dan ia sendiri lari menghadap pada 
politie, 

Oleh Djaksa di batjakan penga 
koean Djaoesin sebeloem anati dima 
na ada tegaskan, Djaoesin ta' tahoe 
sebab apa-apa, di serang dari bela 
kang. 

Saksi toekang koffie Nasir. Ini sak 
si toetoerkan, ia tahoe betoel terdak 
wa serang Djacesin dengan sekoenjoeng 
koenjoeng dari belakang, katanja 
waktoe itoe Djaoesin sedang minoem 
koffie menghadap ke dalam. Oleh ka 
rena terdakwa masa itoe tertampak 
nekat sangat, saksi ta' berani memisak 
malah lari. 

Seetie-sectie itoe goenanja oentoek 
memperbintjangkan boeroek baiknja 
Minangkabauraad choesoesnja dan 

Saksi kedoea toekang sapoe pasar 
nama Nompo, Ini saksi hanja tahoe 
setelah terdjadi, terdakwa telah lari 
dan korbannja telah pajab dan mandi 
darah, Atas permintaan itoe korban 
soep»ja dibawa ke Assistenan, ia jang 

bawa dan dengar si korban mentjerita 
kan sepatah doea patab, jang menga 
niaja padanja jaitoe Noesi, 

Hingga sekian pemeriksaan diang 
gap tjoekoep, waktoe hendak diadakan 
raadkamer, tosan Hilman minta docter 
jang memeriksa loeka loekanja itoe 
korban didengar keterangannja, dan 
pemeriksaan ini berachir akan diambil 
kepoetoesannja hari Senen jang akan 
datang. 

ig 

Perkara pentjalang boencehi 
pentjalang 

Tentang itoe perkara pentjalang boe 
noeh pentjalang jg kemaren diwarta 
kan diperiksa oleh Lavdraad Mr C, 
Verslag pemeriksaan lebih djaoeh se 
bagai berikoet : 

Tidak oesah heran roeangan gedong 
pengadilan itos djadi ramai karena 
familie dari kedoea pihak ingin saksi 
kan, terdakwa dibela oleh toean Hil- 
man lid Landraad disitoe. 

Penoentoetan atas terdakwa Nossi, 
ia ditoentoet le. menganiaja hingga 
ig dianiaja mati, Dan 26. ditoedoeh 
niat dan sengadja lakoekan itoe pem 
boenoehan, 

Menoerost djalannja pemeriksaan, 
terdakwa akoe kenal itoe korban pen 
tjalang Djaoesin baroe 6 bl. selama 
bekerdja bersama sama mendjadi pen 
tjalang tanah, Waktoe jg achir ini, ter 
dakwa mengakoei telah mendjoeal da 
ging gelap hingga ia dihoekoem lima 
hari dipendjara Gang Tengah, Waktoe 
poelang dari pada hoekoeman itoe, 
ia tiba dikongsi tocan tanah berdjoem 
pa dengan potea, kasir dan lain pega 
wai disitoe, dimana oleh mereka ia 
diberi oeang berdjoemlah tiga ketip 
lima cent. 

          

  

    

  

  

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak. 

(OPENBARE VERKOOPING) 

atas barang jang ta“ dapat diangkat2 
(onroerend) 

Pada hari Selasa tg. 12 April 1938 
djam 10 pagi dihadapan dan oleh 
Vendukantoor di Pamekasan akan di- 
djoeal dihadapan orang banjak : 
Perceel jang beloem termasoek re- 

gister dalam verponding R.v. E. ter- 
letak didalam prov. Oost-Java, res. 
Madoera, district dan regentschap Pa- 
mekasan, desa Gladakanjar, termak- 
toeb dalam meetbrief no. 243 ig. 19 « 
September 1934, eig. acte no. 75 tg. 
4 October 1935, atas nama Sech Mo- 
hamad bin Said Bezigevan, 

De Venduhoudster 

Atas nama Alg. Volkscredietbank 
de Adm. Altingsiberg. 

  

      

   

  

    
  

Pendjoealan didepan orang banjak. 
Pada hari SAPTOE 23 APRIL 1938 djam 10 pagi oleh dan di Vendu- 
kantoor di Betawi (Binnen Nieuwpoortstraat 20) akan dilakoekan pendjoea- 
lan didepan orang banjak atas perceel2 dibawah ini : 
I. Verp. no. 8793, acte v. eigendom tert. 25 Nov. 1912 no. 1671, boeat 

dikota ini dikenal sebagai Kebon Sirih no. 76, harga-se@wa f 100 se- 
boelan, 
Verp. nos. 14839 dan 148409, acte v. eigendom tert. 17 Sept. 1918 
Nos. 1487 dan 1488, disini dikenal sebagai Laan Trivelli Nos. 7, 
11, 13, 15, 17, 19, d.n 21, harga-sewa f 575 seboelan. 
Verp. nos. 14179, 14180, 14181, dan 14182, acte v. eigendom tert. 16 
Mei 1916 Nos. 674, 675, 676 dan 677, disini dikenal sebagai Laan 
Raden Saleh Nos. 31, 33 35 dan 37, harga-sewa f 285 seboelan. 
Verp. Nos. 13651, acte v. eigendom tert. 8 Jan. 1918 No. 12, disini 
dikenal sebagai Laan Raden Saleh no. 39 dan Vioslaan No. I, har- 
ga-sewa If 160 seboelan. 
Verp. no. 13786, acte v. eigendom tert. 25 Juli 1936 No. 1134, disini 
dikenal sebagai Viosplein Nord no. 10, harga-sewa f 75 seboelan. 

Perceel-perceel jang diberitakan diatas adalah diatas nama marhoem 
O.H. Khouw dan didjoeal bagi dipisah2kan oentoek dibagi. 

Jang dikoeasakan : 

Mr. J. G. KRIJGER 
Batavia,   doman Besar IM, dan beberapa kaoem' 

tertoea toeroet berbadir. Pada malam   
    

Djaoesin bangoen dari doedoeknja sari -——
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Keoentoengan berbalik ke 
20... Djepang. 2 

Djepang mentjoba mendoe- 
doeki Soengai Koening lagi. 

sanortal Danke iinen mana 

Barat Daja Taierchwang terbakar. Sr 

Hankow, 5 April (Tr Ocean) 
Berita-berita jang diterima tadi pagi 
mengatakan, bahwa perdjoeangan jang 
hebat disekitar kota Taiercbwang akan | 
lekas memberi poetoesan pada siapa 
kota itoe akan djatoeh. Fibak Djepang 
lekas memoesatkan kekoestan pasoe 
kan pasoekannja didaerah sekitar kota 
itoe. Makia lama makin kelihatan ke 
ras psrdjoeangannja oentoek menenun 
toekan kepoetoesan tadi. : 

Konon Djepang masih mendoedoeki 
sebagian besar dari kota itoe ketika 
tg 4 April. Dalam antara itoe pasoe 
kan Tiongkok mempertahankan bagian 
Barat Daja kota. Oleh karena temba 
kan2 dari fihak Djepang selaloe dipoe| 
satkan kedjoeroesan itoe, hingga acbir 
nja bagian Barat Daja kota Taier 
chwang mendjadi laoetan api. 

Djepang teroes meneroes mengirim) 
bantoean ke Taierchwang 

Boleh dikatakan, babwa kiriman 
pasoekan Diepang kekota Taierchwang 
tiada berbentinja, teroes meneroes P. 
da tg 4 April sore telah sampai lag: 
2000 orang Djepang di Tang Tao- 
chang. Tidak ditempat itoe sadja, me 
lainkan dipantai Selatan Shantuog 
poen didatangkan djoega pasoekan Dj: 
pang jg beriboe2 orang djoemlabnja. 

Mereka laloe mengadakan perdjala 
nan berkeliling, perloevja akan mev 
tjapai Taiercbwang itoe dari Lingpy: 
sector, Dan kabarvja merekapoen be) 
hasil djoega, terboekii serangan pada 
tg 5 April oled beriboe-riboe serdador 
Dj-paug di Nanningehen, 25 km sebc 
lah Oetara Taierchwang, 

Sekarang jang beroentoeng fihak 
Djepang 

Soedah dikabarkan pada 14 hari 
jl, bahwa selama waktoe itoe jg ber 
oentoeng dalam perang, ialah fihak 
Tiongkok, jaitoe dimedan perang segi 
tiga Linchang-Nancehwang 
Taiereh wang. Tetapi roepainja se- 
karang soedah berpindah tempat ke 
oentoengan tsb, Oemoempoen rata rata 
berpendapat, babwa fihak Djepanglah 
sekarang jg berhasil. 

Djepsng mentjoba mendoedoeki 
Soengai Koening lagi 

Hankow, 5 April fTransocean), 
Dj-pang sekarang mentjoba lagi akan 
mendoedoeki daerah disebelah pantai 
Selatan Sosngai Koening. Semalam me 
reka telah mendjatoehkan beberapa 
tembakan? diatas Fubsien. Sesoedah 
ini mereka mentjoba akan menjebera 

. ngi Soengai Koening. Tetapi maksoed 
: itoe gagal. . 

bertempoer dengan 
artillerie 

- Pertempoeran antara artillerie Dje- 
. pang dan Tiongkok soedah berlakoe 
lagi disoengai disebelah Timoer Tung 
kwan dengan sengit. Jang lebih hebat 
lagi ialah pertempoeran di Pingluen 
didaerah Wenbsiang 

Artillerie 

Kalau ijs mendjadi tjair | Insiden 
baroe disoengai Amur ? 

Hsinking, 5 April Tidak 
.lama lagi soengai Amur akan tjair 
janja, | 

Oleh karena ito, maka diantara 
kalangan Pemerentah Manchukuo me 
naroeh kekoeatirau atas pemboekaan 
pelajaran oleh Sovjet Roeslan kembali. 
Kalangan itoe menaroeh perhatian 

nja benar benar pada so'al pelajaran 
jg soedah dihapoeskan perdjandjian 

nja antara kedoea negeri itoe pada 14 
ei 1937. Mereka mengharap soepa 

ja soal itoe lekas dipetjahkan. Wan 
. dengan tjara jg adil bagi kedosa be 
olah fihak, Soepsja didjaga djoega dja 
. ngan sampai terdjadi lagi soeatoe in- 
siden, 

PERANG SAUDARA DI SPANJOL 
Franco lekas mendapat Catelonia ? 

Dari Salamanca, Tr, Ocean me 
pgabarkan. Pemimpin pemberontak 
@ueipodellano kemarin soedah laroet 

& 

  

  

' Barat Daja Ta 

      

  

(malam memerentabkan pada pasoekan 
nja, soepaja masoek dalam Tertosa, 
35 km dari moesra soengai Ebro. 
Konon ini berarti, bahwa djenderal 
Franco koerang sedikit sadja akan bisa 
melepaskan daerah Catalonia ini dari 
kekoeasaan Pemerentah Repoeblik. 

ierchwang te 

    

     

  

rbakar. 
Kabar jg tergesa2. 

Belakangan ada kabar menjoesoel 
jg mengatakan, bahwa soal Tortosa 
akan diserboe oleh pasoskau pembe 
rontak itoe adalah tergesa gesa, 

Negrin diserahi reorganisasi kabinet 
Dari Barcelona Havas menga 

barkan, Azana dari kaoem repoeblik 
memerentahkan pada Negrin soepaja 
Negrin ini mengerdjakan reorganisasi 
kabinet, Hi 

Lebih landjoet soesoenan kabinet 
baroe itve dikabarkan oleh United 
Press sebagai berikoet : 

Menteri Peperangan islah Ne grin 
sendiri: Menteri Oeroesan Loear Ne 
geri Delvajo: Menteri Keoeangan 
dan Ekonomi Aspe: Menteri Oeroe 
san Dalam Negeri Go mexz: sedang 
jg tidak mempoenjai portefcuills ialah 
Priete, Irujo dan Giral.   

  

Perkara toean Tanah 
Tjipinang Proempoeng 
Saksi'saksi »bermain komidix ? 

| »De bekende Padangsche duim !“ 
kata terdokwa 

»Antara“meneroeskan verslagnja pe 
merikeaan perkara kekoesoetan ditanah 
partikoelir Tjipiuang Proempoeng, jg 
pada tanggal 5 April boest ke 14 
kalioja diadili oleh Raad van Justitie 
Betawi. Sesoedah terdakwa tetapkan 
ketersngannja bermoela, ia kembali 
memberikan keterangan berhoeboeng 
dengan kesaksian tentang hak tanah 
vesaha, jang menoeroet terdakwa soe 
lah pernah dimadjoekannja kepada 
Landraad dalam perkara civuel. 

Kemoedian dipanggil menghadap 
saksi Badroedinbin H Ismail 
sesoedah disoempah menerangkan,per 
uah tinggal di Tjipinang Proempoeng 
lan kirakira pada th 1933 dan '34 
meninggalkan tempat itoe pergi ke 
Rawahbangke. Di Tjipinang Proem- 
poeng saksi mempoeujai tanah oesaha 
jang didapatnja dari keloearga isteri 
nja. Sewa tanah tadinja ia bajar f2.40 
setahoen belakangan sesoedah terdak 
wa B djadi toean tanah dalam th '24 
dinaikkan djadi f 12—, kemoedian di 
naikkan lagi mendjadi f 96 setahoen. 

Kenaikan ini tidak diterima oleb 
saksi, jang menjebabkan satve commis 
sie, dimana djoega Wedana toeroet 
dan terdakwa B menjelidiki harta ben 
da saksi, achirnja ditetapkan oleh com 
missie dengan disaksikan oleh terdak 
wa sendiri, sewa tanah F 24 setahoen. 

Pres: Apa sesoedah tocan tanah B 
kembali dari negeri Belanda, tidak di BER 
naikkan lagi? 

Sesoedah lebih doeloe bilang ,tidak" 
belakangan saksi atas pendesakan ha 
kim berhoeboeng dengan keterangan 
seksi dalam proces-verbaal polisi, jang 
bilang memang ada menerangkan ke 
pajkan saksi bilang ,tidak tahoe lagi" . 

Tapi saksi tidak pernah bajar, ka 
rena tidak diminta. 

Perkara maoe dibikin hidoep atau 
mati... 

Tiba pada perkara pengoesiran, sak 
si menerangkan, bahwa ia mendapat 
banjak soesah makaia pindah, 

Pres: Dibikin soesah bagaimana? 
Saksi: Orang Japan disoeroeh boeat 
oesir saja, Laloe saksi menerangkan 
lagi perkara pemagaran dengan kawat 
berdoeri, dan djoega bahwa ia pernab 
didakwa kemoeka Landraad, dalam 
th. 1932, jaitoe dakwaan civiel me 
ogatakan, bahwa saksi tidak poenja 
hak “oesaha atas tanah jg didiawinja 
di Tjipinang Proempoeng, melainkan 
adalah tanah kongsi. Landraad acbir 
'nja tolak dakwaan terdakwa B. 

— Waktoe orang2 Japan datang boe 
at oesir saja tanja siapa jg soeroeh oe 
sir, dibilang oleh orsng Japan toean 
Bsusch dan tatkala seja tanja kenapa 
t, B. oesir saja orang Japan djawab: 
tidak tahoe. Orang orang Japan itue 
menerangkan lagi: apa kamoe dibikin 
hidoep atau mati kami orang tidak ta 
boe,kata saksi.Selandjoetnja saksi mene 
rangkan bahwa sesoedah orang orang 
Japan datang 3 dan 4 kali, isteri saksi 
ketakoetan dan pergi pindah lebib 
doeloe, Sebeloem saksi pindah boeat 
'selamanja, pagar kawat berdoeri soe- 
dah moelai dipasang oleh terdakwa. 

Roemah jang dirampas dengan babi 
jang dip'ara. 

Saksi terangkan djoega, bahwa satoe 
roemah jang dibelivja dari seorang 
Tionghoa seharga f50,— belakangan 
soedah disewakan oleh tocan tanah v/d 
V (wakil dari terdakwa B) seharga 12   roepiah kepada seorang Belanda nama 

— Kalau saja ingat roewah saja jg 
dirampas oleh tosan tanah itoe, toean 
saja maoe menangis. . Pres: Perkara 
menangis djangan doeloe . . 

Kemoedian saksi terangkan djoega. 
bagaimana kebunnja dipakai oleh seo 
raug fabrikant Tionghoa tvekang tahoe, 
bveat pemeliharaan babi. 

Ketika saksi maoe larang djangan 
pakai kebon jg terloeang itoe (tidak 
ditanami) orang Tionghua itoe bilang. 
bahwa tanah itoe adalah tanah kongsi 
menoeroet toean tanah B, sebenaruja 
tanah itoe adalah tanah oesaha, oleh 
sebab mana saksisoedah adoekan hal 
ini kepada HPB dan polisi, Berapa kali 
orang Japanjg datang bosat mengoe- 
sir saksi itoe, ia tidak bisa terangkan 
dengan pasti, tjoema satoe kali ja 
ingat, bahwa orang Japan ,itoe pernah 
bilang: “Kalau tidak maoe pindah 
nanti kewe diboenoeh dan roemahmoe 
dibakar", Sesoedah kedjadian itoe sak- 
si pernah pvela bertemoe dengan ter 
dakwa B. ketika saksi hendak mem- 
beli keperluean didalam waroeng ter 
dakwa soedah bilang padanja: Kapan 
kowe pindah ? Saksi djawab: beloam 

    

menoeroet saksi! Kalau tidak maose 
atiati ja, nanti saja ambil kowe poe 
nja barang2 dan pensioenmoe, dan 
kewe boleh makan tai sadja.., : 
'Menoeroet keterangan saksi, isteri 

nja soedah disemprot dengan perkata 
an: Kapan pindah? God Verdom 
brutale ombeschofiheid tidak tahoe 
maloe dil, 

Saksi terangkan djoega, bahwa ia 
tjoema 1 kali hasil dari sawahnja jg 5 
petak, dan ditahoen 1933 dilarang oleh 
terdakwa karena saksi katanja tidek 
ada hak atas sawah itoe. Saksi djoega 
terangkan, bahwa tanaman dikeboen 
nja dipotong potong oleh orang Japan. 

Pres bertanja : Raport kepada polisi ? 
Saks: Tidak toean... 
Pres: Kenapa tidak ? 
Sakis: Pertjoema Sadja, toean. 

»Isepan djempol ... 
Terdakwa ketika ditanja bagaimana 

pendapatannja terhadap keterangan 
saksi ini, dengan bernsfsoe dan m-- 
ugoeatkan soearanja berkata: Zija 
verklaringen is wat men noemt ,de 
bekende Padangsche daim$, bij liegt, 
bij is de grootste leugenaar die er 
bestaat. Dia djoesta, dia pendjoesta, 
besar, keterangannja itoe adalah isa 
pan djempol Padang, Isi saksi tidak 
pernah bajar sewa tanah maocepoen 
kompenian selama 10 th. teroes meune 
roes. 

Tentang itoe roemah jg dia bilang 
dirampas itoe adalah omong kosong 
jg paling besar, sebab roemah boekau 
'kepoenjaannja, itoe didirikan oleh t. 
tanah L dan bahannja dikoempoelkan 
oleh pegawai t. tenat, 

Betoel sajs pernah berdjoempa de 
ngan saksi diwaroeng dimana saja ber 
saia: Atiati Bidroedin, kamus be 
loom bajar sewa tanah dan kompe 
alan, kalau dibikin perkara nanti ka 
m6 poenja pensioenan boleh bilang” 
kata terdakwa sambil menoendjoekkan 
berkali kali djari teloendjoek kehada 
pin president, seolah2 mendemonstra 
tser sekali lagi apa jg telah dipertoen 
djoekkaunja kepada saksi Bidroedin. 
Sekali lagi terd, berkata: Saksi ada 
lih pembobhoag besar dan penipoe, 
itoelah jg didapatnja dari ,Padang- 
scbe duim" jg terkenal. 

Terdakwa ingin bertanja tentang 
mesin djait jang didjoealnja kepada 
Hadji Moekajar, 

Pres: Ja, apa sangkoetannja dengan 
keterangan saksi dan soerat dakwaau? 

Terd: Ada perloenja oentoek menge 
tahosi bahwa ja tidak maoe bajar sews 
tanah dan djoega dengan wavg jang 
f280— itoe ia telah sogok Landraad 
sehingga dakwaan saja ditolak bagitoe 
sadja, sambil mengeraskan soearanja,   tahoe, 

  

Pres: Toean tenang sedikit, djaugan 

  

Terdakwa naik darah lantas bilang, 

    

   Terdakwa: Soeara saja jg ke 
t. boekan dimaksoed boeat 
melainkan kedjengkelan saja te 
kedjadian itoe sadja, Hal wang ja 
diterimanja pembajar mesin djait 
Hadji Moebajar f 280.— jang di 
kannja wang sogok Landraad 
Cornelis, saja djoega soedah rappe 
kan kepada Procureur Generaal Mr 
Vonk, dan hal ini penting sekal 
kan sadja boeat itoe Landraad, 
boeat selueroeh daerah, sebab ini 
noendjoekkan lagi bagaimana corrup 
tie jg didjalankan, sekali lagi corrup 
tie, & KH 

Pres: Tapi kita disini boekan oe 
roes perkara corruptie, melainkan toe   doehan apakah benar toean telah me 
ngoesir dengan tjara sewenang wenang 
terhadap pendoedoek ditanah partikelir 
Tjipinang Proempoeng atau tidak. Dan 
lagi perkara civielvergadering di land: 
raad itoe,t. soedah dikalahkan, baik t, 
terima sadja, sebab toean poerjr nak 
soed boeat menjoeroeh orang ' Ygi 
dari tanah jang meuoeroet toear 
toean sendiri soedah berlakoe, bos' 
Dan sekiranja tidak, toean boleh 
djoekan dakwaan civiel atas dir?” 
lain tidak. “Sa 

Terdakws: 
dent. , , Ce 

Pembela bertanja beberapa ha 
moedian dipanggil masoek saksi 
riah binti Ri in, sesoedah d 
pah menerangkan, bahwa ia p: 
tinggal di Tjipinang Proempoen 
nja tanah hak oesaba, kemoedia. 
nerangkan bagaimana ia kemoe 
dioerir oleh toean tanah, serta dibilang” 
bahwa ia tidak ada hak disana, 

— Jang sebetoelnja, apa sebab ka 
moe piadah dari sana tanja pres. 
—Sebab dibikin soesah dan saja ta 

koet toean, kata saksi, 

Baiklah toean 

Pemeriksaan berdjalan teroes, 

  

Baroe terbit 

Boekoe tjeritera 

,KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2 
nja laki rabi Harga f 0,40 
franco roemah pembeli: f 0,46 
Bisa dapat pada Administratie Peman- 
dangan. 
  

Ae BEP LE ANEEAS SELERA A4 aa 5. 

Baroe terbit 

FlashGordon no. 4 
Pesanlah sekarang pada Ad- 
ministratie ,,Pemandangan” 
    bitjara begitoe keras dan bernafsve, 

  

  

  

  

  

  

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam“ door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten. 

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per biik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

  

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 
nja bisa hilang djika pake Lano'i poe- 
der recept dari Dr. Moewardi f 0.65 
per blik terima diroemah atau pada 
Adm, Pemandangan. 

Siapa jang maoe toeloeng ? 
Oentoek pemoeda Indonesier ba.- 

njak pengalaman dalam pekerdjaan 
Djika perloe pakai wang borg ber 

sedia. Soerat2 pada ini soeat kabar 
letter M. 
  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
bsalat ilmoe dan agama, soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan doeloe harga f 1.25 sekarang 
f 1.— ongkos f 0.06, 
  

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per siuk f 0.94 incl. por- 
tokosten. 

BOEKOE Penoendjoek djalandi Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan, 

BAROE TERBIT Kaart Gemeente Be- 
tawi dan sekitarnja (Weltevreden — 
Meester-C. — Tg. Priok). Memoeat: 
Djalan-djalan dan Gang-gang jang 
ketjil sampai jang besar, tempat Ge 
doeng2 jang penting, lapang penerba- 
ngan jang baroe di Kemajoran, pela- 
boean Tg. Priok d.L.I. 
Bisa beli pada Adm. ,, Pemandangan” 

Senen 107 Batavia-C. 
Harga di Betawi f 1.10. Loear Betawi 
tambah porto f 0.04 
  

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN" 
IV.X.J (Machine schrijven Tien Vi- 
ngers Blind Systeemj Molenvliet Oost 
No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban 
hari sampai mendapat DIPLOMA, 
iamanja 1—4 boelan sadja. 

  

Restaurant MATARAM Sawah Besar 
No. 2P Batavia-C. Tjoema satoe-satoe 
nja Restaurant Djawa di kota Batavia 
sedia roepa-roepa makanan Djawa, 
Europa dan laen2 minoeman. Tempat 
bersih dan pemandangan banjak me- 
njenangkan. Trima Abosnement boeat 
ovelanan. Sedia tempat speciaal boeat 
pesta of Vergadering. 
  

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f 60.— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap   L v8 pegawai boei Tjipinang. tiap waktoe, 

LIGUIDATIE 
H. My. MAHRI N.V, Pasar Senen 180. 
Partai besar Kramerijen. Ini hari 
moesti habis. 

  

»Boekoe ,,DJALAN MENTJARI 
WANG” 4 f 0.50 berisi 100 matjam 
perkerdjaan, diantaranja ada AAN- 
NEMER, WERKBAAS, VERKOO 
PER dli. Dapat beli pada penerbitnja 
Boekhandel ,,KEMADJOEAN” Ba- 
toeradja atau G.C.T. yan Dorp & co   Semarang” 

OENTOEK memoedahkan bagi abon- 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kit koelit, bisa di beli dengan perantara- 
an looper dengan harga f0.15 terima 
diroemah. 
  

keliling Kramat. | 
Soerat2 pada ini soerat kabar let- 

Ter Mp 
  

Oentoek memperingati oesia 2 ta- 
hoen, moerid-moerid baroe jang ma- 
soek dalam boelan April, Mei, Juni 
1938 dapat bebas wang sekolah 2099 

Cursus Typen ,,DE EXPRES” 
Gg. Sentiong 42, Batavia-C. 
  

FLASH GORDON 
No. 1 Penerbangan ke bintang ,MO- 
NGO“ No. 2 Perkelahian jang sela- 
loe ngeri. No. 3 Fiash Gordon terle-- 
pas dari bahaja. No. 4 oedak-boedak 
dan balatentara radja siloeman (ba- 
roe terbit). Harga satoe boekvue 15 ct) 
kaiau tocean pesan 4 boekoe tajiiid, 
tosan hanja bajar 55 ct. Pesanlah se- 
karang djoega, tjeritanja rame dan 
loetjoe. Bisa didapat di Adm. Peman- 
dangan. 
  

»KOMERING" Molenvliet West 57 
Batavia-C. Membetoelkan dan men - 
djoeal segala merk schrijfmachines 
2ue handsch. Mintalah lebih djelas 
keterangan pada.: 

Beheerder. 
Sjawal. 

  

DITJARI seorang tekenaar jang 
bisa bekerdja sendiri dan pandai, 
oentoek menggambar reclame teke 
ningen — reclame schilder. Lama 
ran diadrekan kepada, Toko DJA   WA BARAT, Tjikidangweg 41 
Tjiandjoer, Ne an 

     
   

    

   

   

    

   

  

    

Na an Pa 

        

Ditjari kosthuis jang sederhana di- ee 
Sa

ga
 

   



  

   INEMA PALA 
0... Ini malem pengabisan    

as 
  

   

  

NE dal kei 

ALIBABA GOESI| 
PEOLOWN “. 

Bagimana kaloe satoe laki-laki — 2 y ye | 
di taboer oleh banjak Prempoe- Ea " 
an jang tjantik.tjantik dan eilok PANTAI 
aloes dan menarik hati. Liat tan CANTOR 
dakan. menarih Arab didalem ore king 201 

  

   

  

      

  

     

  

     

  

       
Century - Fox top- IS 
ping 20th!... & 

  

            

Moelai besok malam 
D1 GRETA GARBO : 
AA | CHARLES BOYER 
Na | dalem 

| WALEWSKA 

     

      

   

  

    TONY MARTIN « ROLAND YOUNG 
— JUNE LANG « LOVISE HOVICK 

Virginia Field « Alan Dinehart 2 el 
| Raymond Scott Guintet TING 

      

        

   
   

   
    

   

   
     

     

  

   

    

    

  

    
   

  

     

     
    

     

   
         

  

     

NATIONALE HANDELSSCHOOL 
. JOGJAKARTA. 

Besluit No. 12/10 
Peladjaran oentoek DAGANG dan ADMINISTRATIE. 

Berdiri moelai Juli 1932 
Moelai sekarang menerima moerid baroe. : 

  

  

JANG DITERIMA : anak-anak bangsa Asia, jang loeloes dari 
: sekolah W.L.O. (H.LS., H.C.S.,, Schakel- 

: school dan sesamanja. 
OEANG SEKOLAH i 4.— seboelan 

Ht 
PROSPECTUS GRATIS ! !! 

Atas permintaan disediakan kesthuis. 

Entree : 

Wassalam 

DIRECTEUR 

1930 1938 
Lag Delapan bin pendjosalan kaiibah hari tambah madjoe. Satoe boekti 

zaman begini, barang kita paling menjotjoken pada rata-rata pemakeinja, 

“| Melapis Mas Setjara Techniek Kekoeatan 10 Taoen 
Ditanggoeng dengen soerat garantie 

Perhiasan lapis mas toea 22 kris roepa-roepa model paling baroe, 
| dibikin dan dioekir tjoekoep aloes, tidak kalah dengen perhijasan jang 

harga harga mahal.   
5 Gelang tangan boeat orang foea per pasang f 8.50 

Gelang tangan boeat anak-anak per pasang f 7.— 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) E 7-50 
Gelang rantei biasa per stuk f 6.— 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk f 7.— 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel f 5.— 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk f4— 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel f 4.— 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran f 6.— 
Broch dada roepa2 model per stuk f 3.— 

...I Harga di atas beloem ongkos, kirim oecang di moeka ongkos kirim 
0004 wrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

. | Distributeurs : Toko A9 RIO” 
TOELOENGAGOENG       

    

langganan kepada madjalah jang sa- 
' nget bergoena ini 

2 $ 
-#Lekaslah: mendjadi 

MAANDBLAD 

: au C2 OIL 

     
     
   

    
     

    

Bahasa Belanda — Melajoe | 

Tjonto2 soerat koeasa, rekest2 boeat mendjalanken ,perkara2 
CIVIL di Districts, - Regentschaps, - Residentiegerechten, Land- 

“raad dan Raad van Justitie seteroesnja soerat2 di bawah tangan 
dan notaris. 
HARGA ABONNEMEN : boeat 3 boelan F 1.50 dan seteroesnia 
selaloe F 1.50. Kiriman 50 cent tida di tjatet mendjadi abonne, 

. mesti paling sedikit pembajaran bocat tiga buelan dengen pem- 
bajaran dimoeka, (PROEFNUMMER TIDA DIKIRIM). 

Administratie Goenoeng Sahari 87 Batavia-Centrum. 

— TERISI : 

          

   

   
   

  

   

Saban malam 2 pertoendjoekan 

djam 7.30 dan 9.45 

Di persembahkan satoe tjerita 

jang sangat 'loear biasa heibat 

s0. N Boeat hari Rebo 

| 6 April 1938 

Bat.-C. 2 

dari kongsi 

. GOD- 
FATHERS” 

(TIGA BAPA PIARA) 
  

Moelai 7 April   aa Chester Morris and the Baby in 
“The Three Godfathers” 

»IHEY GAVE 

HIM A GUNs 

  

   

Kali Baroe Oost 15 t'o N. Station Senen  —  Telf. 4705 WI. 
Bersedia matjam.matjam patent mediciin dan chemicalien, mem 
beri advies dan pertoeloengan mengobatin dengan djandjian 
(volgens afsp:) Eigenaar K. W. Ardjo Assistent tevens laborant 
Dokter von Paizs. 

| DROGISTERIJ »"PON'EJO LS | 

SEE SIA EA NE EA IEEE ERA AN BN SR 

MEN an AN Ba BB BPN SE ANA UR RK BI EN En 

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf, No. 2105 Weltevreden —  Batavia-Ceutrum, 
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. : 
Letaknja dimoeka djilan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara ftarief boleh berdamai, 
memoeaskan, 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

SEE AA NET ED OR AI     

OBRAL BESAR OBRAL BESAR 
18 pl: a F 7,50 

PLAAT LAGOE MELAJOE 

MISS ENDA, LIM JAN BOEN 
19 Djeroek manis 6 

Krontjong Rohana ne Ke ae 
132 Halimoen Preanger 

Pasar Barie bij nacht 1013 De Vriendschap 
Populair Varia JOHN ISEGER 

MISS SITI MOEDJENAH 

      
1023 Awas toean djangan keliroe 

Memberi Tjinta 
1021 Boenga Preanger 1016 Gelang Aer mata 

Stam: fohn Iseger Pn "32 Hip-hip Hoera 
1015 Tjo en de moderne Jeugd 

Afscheid van een koluniaal ZONDER NJANJI 
1008 Awas toean djangan keliroe 9 Indonesia Raja 

Afscheid van een kolonist Serenade Populair 

10 plaat melajoe, nomer terseboet diatas & 8 platen Eropeesch kita 
kirim 8 matjem. Totaal 18 platen a, F 750. 

Kita tarik per Rembours en dapet ONGKOS VRI). 

Memoedjiken dengan hormat 

Toko PHO BOEN KIM 
Gramofoon & Platen Handel Pasarpagi 112 Telf. 34 

CHERIBON       
  

BANNgn enggan yan panag panugi zam GOA jua PE al 

TUSSAMAG 
df NAtonetdh5hanoredh Ol nnensdi nndliita ltiha adNN kan DOnuara 

Paling djempol boeat segala sakit batoek dan 

napas, batoek kering, sakit tenggorokan, 

sakit paroe dan mengi. 
'Tussamag rasanja enaksekali tidak beratjoen sama sekali dari| 

itoe tocan-toean dokter kasi minoem Tussamag pada anak ketjil 

dan segala orang, Orang toea bisa minoem tiap-tiap sampei 6 
sendok makan sehari, anak-anak sampei 6 sendok thee sehari 

dan baji sehari 20 tetes. 

Bisa dapet di antero apotheek dan roemah obat Tiong 

Hwa. Harganja 12.— per bottol (besar) 

Imp. ELLINGER & Co.     |SOERABAIA 

Tn 

    

ADVERTENTIE     

ha dia di 
PAN JAR 

aa 

         
  

PAPAN 

  

  

TOEAN2 dan 

METRO GOLDWYN MAYER 

— »THREE 

2 Djangan Poetoes Asa 

Koendjoenginlah pada: 

PROF. 
5.5. MOH. ALI 
Matramanweg 39 pinggir djalan Tram 
Telf. 536 — Mr.-Cornelis — (Java) 

Bisa menjenangkan dengan lekas dari 
penjakit bisa mangobatin segala roe- 
pah penjakit. Dalam of Iloear, biar 
lama of baroe, lelaki2 of prempoean, 
perdjandjian sampei baik, 
Abone s.k. Pemandangan dapat kor- 
ting 10 present. Djam bitjara dari 
8 pagi sampai 8 malam. 

NJONJA2 

  

  

NAN 

  

3 HANDELSSCHOOL 
DJAGAMONJET No. 14 

9 — c 

Terima moerid tammat dari 
H.LS, atau Schakel 

Oewang sekolah moelai 
dari f 6.— seboelan. 

Boekoe programma boleh 
diminta dengan gratis. 

H.LS. & SCHAKEL 
Kadjiweg 48 — Djagamonjet 14 

gg 0 

Mendapat Besluit dari Di- 
recteur Onderwijs & Eere- 
dienst tg, 2 Mei 1935 

no. 11006/A 
Oewang sekolah moelai 
dari f 2.35 seboelan dengan 

boekoe-boekoe. 
Cursus2 lainnja: Boek- 
houden, Typen, K.E. 

dan Stenografie,         
»KASATRIAN” 

BATAVIA-C: 

  

  

  BATAVIA-CENTRUM 

Batjalah 

KITAB ,,AMAL SALEHs 

Penting .sekali boeat barang si- 
apa jangingin mendjadi orang saleh 
(baik) dalam tempo jang pendek, 
sebab isinja (atau keterangannja) 
amal moedah dimengerti, Sangat 
bergoena. Memoeat beratoes-ratoes 
ajal dan hadits, jalah pedoman bagi 
perboealan kita sehari-hari jang 
memoeaskan hati. Tebalnja 238 moe- 
ka. Sengadja didjoeal moerah fjoema 
f1.15 (onkost kirim vrij). Kitab ini 
difoelis dan diterbitkan oleh se- 
orang Indo Arab ahli karang-me 
ngarang jang soedah ftjsekoep ter- 
kenal di kota Tegal. 

Poedjian atas kitab ini: 
» . . Bahwa saja dan kawan2 jang 
berhadlir koetika membatja itoe 
Kitab ,,AMAL SALEH“ sangat 
tjotjok dan menfjintai. 

Raden Hadji Sidik 
Adjunet Hoofdpenghoelee Bandoeng 

Toecan Dr. Aminoedin dari Manna 
menoelis: 

.. Baik hoeroef bafja baik hoe 
roef Arabnja, semoeanja tertoelis 
seterang2nja. Begiloepoen BA'B- 
BABNJA diatoer dengan begi oe 
rapi. Firman2 dan Hadits2 ditoelis 
dengan hoeroef Arab, tetapi jang 
lain2nja dan vertaling (tardjamahnja 
bahasa Melajoe) dengan hoeroef 
Latijn, djadi boeat siapa2 jang la” 
begitoe mahir dalam hoeroef Arab 
amal meentengkan membafja kitab 
itoe. & 

Saja seroekan: Batjalah Kitab 
»AMAL SALEH“ tetapi djangan 
loepa poela kita mengerdjakan, 
memperpraci'jkan apa-apajang hifa 
telah ketahoei, nasihat-nasihat jang 
bagoes, jang kita telah bafja....., 

Atoerlah pesenan dengan post-! 
wissel kepada toko kitab , AMAL 
SALEH", 

S.A.B. Almardoeff, Tegal, 
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107 Bata TN 

esia sat Ia 
dapatuitkeering,..f25— 

Indonesia satoe kwartaal . ....... 1 380. 
Tarief advertentie, — keterangan ,pada 

Loear Indonesia . . . . . . , 5.50 
nat e 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
Boleh dibajar 
baroes diachir kwartaal. Domicile 

el. 1810 ' 
“MARGA LANGGANAN” 

boelanan, tetapi berhenti 
abon 

  

    

   

  

   

dan 

Abonnes Jerman 
| jang meninggal, asal tidak menos 

Pengadoean tentang pengiriman koran 

4,30 sore telf. No, 4968 Wit. — 

ja ' paling sedikit: G bus | 
   

    

advertentie setelah liwet djam 

  

Petodjo-llir No, 25 

  
nes terhadap koran ini di Betawi. 

  
— Tahoen ke 6 No. 76 Rebo 6 April 1938 Lembaran kedoea — 

: Pen u : jg sa : toesan dari PemeriiMN Ag “5 

3 Sea Ta : diminta oleh masjarakat Indonesia, loem ada kepoe PE ME BE aa 

Akang j aa | 2 ik Mereka merasa tjanggoeng, kakoe serta jaitos tentang memononsan soepajama "uu S 

: M 2 cai boet Moesti a takoet menghadapi penghidoepan da- dji Volksonderwijzers 1g bekerdja di - 

K en am lam EA Naah meninggal Openbare Inl. Volksonderwijs dima- 

    

Indonesia. 
Sekolah Dagang Nasional. 
Menoedjoe pendidikan praktis, 

Mendidik Pedagang In 
» Perdagangan 

| ngan Indonesia," 

(Berhoeboeng dengan kabar tentang akan berdirinja 

Sembojan: 

onesia. 
Indonesia dalam ta- 

kan bangkoe sekolah, 
Oleh karena itoe masih banjak vrije 

beroepen (lapang oesaha merdeka) jg 

tiada terisi dan dikerdjakan dengan 
tenaga Indonesia sendiri walaupoen se 
moeanja mengenai oeroesan masjarakat 

sendiri, 
Bahkan orang orang asinglah jg men 

doedoeki tempat tempat dan lapang 

P.S.LI. Ponorogo 

Kepada kita disampaikan berita 
bahwa “di Ponorogo — seperti lain2 
tempat — djoega telah berdiri kandi 

  

zoekkan djoega dalam BBL th, 1938, 

Mengingat: 5 

   

S
a
g
a
 

   
    

   

—g-Kenerloean hidoep makin tinggi, 

b. Adanja BBiz-4h 38 jang berarti 

perbaikan nasib bagi ambtenaar negeri, 

dan berarti makin djaoeh per Lt 

positienja kaoem Volksonderwij: : 

ngan positienja pegawai pegaw' 

: Pan 3 : ha itoe misalnja sebagian besar|dat tjabang PSII. lain, 
Moestika Indonesia dalam ,Pem", maka datanglah t, cesan 

t. pendiri M.I. itos kepada saja, oentoek memberi doenia perdagangan. Dengan Ba an Memoetoeskan : 

keterangan lebih djavehl. 

  

I, Waktoe beladjar tergo 
“pob-gopob., 

Penoetoepan tahoen peladjaran ham 

lam kantor apabila mereka berdiploma. 

Tetapi banjak djoega jg bermaksoed 

akan meneroeskan peladjarannja ke 

sekolah jg lebih tinggi lagi. 

IL Pertanjaan2 jg selaloe 

timboel. 

Dalam beladjar oentoek oedjian ini 

mereka selaloe memikir mikir poela, 

peladjaran apakah jang akan mereka 

toentoet nanti, apabila oedjian soedah 

laloe dengan selamat, 
Begitoe djoega fikiran2 jang meng 

ganggos otak dan hati orang toea jg 
anaknja soedah doedoek dikelas jang 
tertinggi. 

Peladjaran apakah jg akan ditoen 

toet anakkoe? 2. 

Apakah kedjadiannja kelak, apabila 
#oedah tammat beladjar? 

Dapstkah anak saja nanti bekerdja 
dalam kantor dsb.? 

  

On ea NAN NN at Petak 
— SEKOLAH DAGANG NATIONAL 'MODERN , 

NATIONALE HANDELSSCHOOL) Se (DE MODERNE 
TN 

Oleh: SOENDORO. 

Akan dapatkah anak saja kedoedoe 

kan baik nantinja dalam masjarakat? 

Beginilah kira-kira perasaan dan 

pertanjaan? jg selaloe datang meng 

rgoerosan nasional beloem terse 

bar diseloeroeh soedoet Indonesia, se 

karangpoen masih banjak djoega ali 

ran sematjam itoe. 
Oleh karena itoe banjaklah pemoe- 

da2 keioearan HIS. dan atasnja, ke 

sitoe arah- dan toedjoeannja. Dalam 

waktoe sekarang djoega ! “ 

Mendjadi pegawai kantor inilah tjita 

tjita mereka, Doeloe dan sekarang ! 

Walaupoen soedah berkoerang poela. 

IV Kegandjilanjang njata. 

Tjita2 oentoek beroesaha lain dja- 
rang terdapst, Walaupoen ada, tetapi   ta” ditjobanja oentoek beroesaha lain 

dari pada mendjadi pegawai dikantor 

Dan oempama soedah ditjita tjitakan   
dan akan ditjobanja, mereka ingsjaf 

akan kepandaiannja. mna 
Mereka insjsf, bahwa kepandaian jg 

mereka dapat dalam sekolah itoe koe   
N 

Indonesia 

|rang memenoehi apa jang sebenar2nja   

  

"ET 8 

za 

7 

  

    

ngan jg ta' sedikit poela | 
orang orang asing jg bekerdja oentoek 

ini semoea tidak mendapat pendidikan 

setinggi pemoeda pemoeda kita. Bah- 
kan djaoeh dari sempoerna! Walau- 
poen begitoe, tetapi mereka mentjapai 

apa jg mereka ingini oentoek keboetoe 

han hidoep serta berkedoedoekan baik 
atau sedang. 

mata-mata, 
Apabila dasar pendidikan dalam se 

kolah sekolah itoe sesoeai dengan ke 
boetoshan masjarakat Indonesia, tentoe 

dapatlah mereka bekerdja sendiri, mi 
salnja peladjaran dagang. Teori dan 

praktek ! : 
Oentoek membitjarakan tentang se 

kolah perdagangan ini sampailah kita 
pada 

.- N.Moestika Indonesia. 
Oleh karena kegandjilan tsb diatas 

dan bersama dengan tjita tjita kema 
djoean Indonesia jang moelai memba 
ngoen diri dengan soesah pajah, wa 
djiblah kepintjangan atau kegandjilan 
tsb dioebah, dihapoes ! 

Diganti dengan jg lebih sempoerna! 
Tidak boleh tidak haroes datang pe- 
roebahan itoe! 

Ketika kabar Moestika Indonesia 
termoeat dalam ,Pemandangan“ hari 
Sabtoe tg 2 April '38, datanglah toe- 

BOBOTSARI 

Mesdjid baroe 

Mendengar chabar jang boleh diper 
tjaja, di desa Bobotsari sekarang soe- 
dah berdiri lagi satos mesdjid baroe 

a, Mohon kepada jang wadj 
'paja gadji Volksonderwijzers b 
sama djoega mendapat perbaika 
setimbang dengan perobahan & 
oen 1933 dengan keperloean h 
menveroet djamannja. 

jang dioesahasan oleh seorang prijaji. 
Dengan berdirinja ini mesdjid, kota 
district ada dosa masdjid, boeat pen 

Bobotsari—Poerbolinggo jang djaoeh 
nja 11 Km. itoe djadi perdjoeangannja 
koesir koesir dokar boeat mentjari ee 
soeap nasi dengan pendapatan jang 

b. menjampaikan motis ini, 
Kehadapan PK Toean Gou' 

—O — 

  

: P pir datang, Moerid moerid sedang hi- goda orang-orang tosa tsb. Sebaliknja pemoeda Indonesia jg terj doedoek sekitarnja itoe tempat mem- ' : di Midae. 

Ea boek beladjar soepaja madjoe dalam "nana peladjar berdiploma ini dan itoe tiada|bilang banjak terima kasih pada ini id id Tosan Boepat 2 

( waktoe naikan kelas atau loeloes da-| III Tjita2 Kana Nia la sanggoep memenoehi permintaan? ma | pendirian, Orang bertanja, mendapat : Keboemen T 

G3 lam oedjian penghabisan jg akan di Puampg, Pa aan Na Por sjarakat Indonesia. j idzinkah pendirian mesdjid ini, dan id id Toean Dir, O en "3 

i Satopaei Lan aa 1 na ta Pat. Na 2 an Boekan sosatoe kegandjilan ? Soeatoe Banua ana pendapatan toean Pengoe s Tn Gan “ Ka £ 

rde : 1 : iteit 1 iata! " oe, i i ean Dir. 

ra open Ae Tara Ina Selamat ka Monas hari dapat masoek ke Sa On Ke Tak dapat Mena Maan an Batavia -O. 8 

nantinja. Maksoednja soepaja memoe |kantor Goebermanaan AN en ain, Tetapi kepintjangan itoe tidak ter asibnja koesir koesir dokar Kepada Verbondsbestuur PGI di 

dahkan dalam mentjari pekerdjaan da Tae hanja ditahoen-tahoen J1, letak pada pemoeda-pemoeda kita se| 'Berhoeboengan djalan pegoenoengan Batavia-C, 2 

2 
| 

PL 

Spvedvergadering O. K. S. B. 
Tasikmalaja. 

loemajan, 

koeda sadja. 

Berpisahan 

sederhana dengan klenengan, 

djam 1 malam boebarzn. 
ana GI omar 

P.G,I, Gombong 

Akan tetapi moelai adanja autobus 
SDS mengambil traject dengan harga 
kartjis lebih rendah, koesir koegir sama 
mengeloeh sebab pendapatan saban 
hari hanja tjookoep boesat makannja 

Pada hari malam Saptoe tg. 1/2 Ap- 
ril 1938 di pendopo Kawedanan oleh 
T. Wedono diadakan hari pertemoean 

boeat 
menghormati pindahnja T. M. Soewito 
Ass. Wedono Mrebet ke Kembarang 
(Poerwokerto) dan T, R, Dirdjosoeseno 
Mantri polisi ke Soempjoeh, sampai 

O KSB (perkoempoelan kaoem goe 
rose asal Kweekschool) memboest ra 
pat anggota jang dikoendjoengi oleh 
segenap anggota dan beberapa KS, 
ers jang dioendang, membitjarakan 
atoeran gadji baroe dalam BBL 1938. 

Nasib kaoem Kweekschool dibitjara 
kan pandjang lebar dan dipandang 
dari beberapa pihak hanja kelihatan en 
kemalangannja, .. 

  

Rapat memoetoeskan menjatakan 
kemenjesalannja tentang atoeran gadji 
baroe itoe dan mendorong kepada HB 
nja, soepaja berdaja oentoek menda 
pat perbaikan, 5 

— - “. Ra 

MADIOEN DAN SEKITARNJA - 

an jg bersangkoetan itoe pada saja. Motie P.G.I P.S.E1. £ 

Segala hal jg berhosboengan dengan| pa : Sa 3 : 
en pat anggauta dari PGI. Tjabang| Correspondent ,,Antara“ mengabar “3 

MI ditjeriterakan dengan terang.” | Gombong pada tg 27 Mrt 1938 telah (kan : ” £ : 13 

Oleh karena itoe baik sekali idee - 

atau tjita2 itoe dimadjoekan pada ma 
sjarakat Indonesia, teristimewa doenia 
perdagangannja. Merekapoen setoedjoe 
sekali, : 

Ketika beberapa tahoen jg lampau 
tersiar kabar akan berdirinja Sekolah 
Tinggi Moehammadijah bagian da- 
gang, maka ramailah ssk, membitjara 
kan, Banjak penoelis jg setoedjoe sam 

' bil mengemoekakan bagian praktisnja, 
Antara mereka jg mengandjoerkan 

pergosroean2 nasional memberi pela- 
djaran-peladjaran jg praktis disamping 
teorj,ialah tt,A.Hamid(Universitem In 
donesiensis Futuri dalam bahasa Belan 
da) N, Kamin tentang penjamboetan 
artikel itoe. 

Pada dewasa ini jg dibitjarakan boe 
kan Sekolah Dagang Tinggi, melain 
kan Sekolah Dagang jang menerima 
moerid2 keloearan H.I,S. dan sesama 
nja. Opzetnja tentoe lebih moedah dari 
Sekolah Tingginja. Kalau oempamanja 
kini beloem waktoenja berdiri Sekolah 

Dagang Tinggi. apa salahnja sekolah 
jg lebih rendahan dimoelai | 

Jang diboetoehi masjarakat kita me 
mang mendjelmanja tjita-tjita mendjadi 
kerdja dan oesaha. 

Indonesia memang masih perloe 
amat pada Sekolah Dagang seroepa 
itoe. 

Doenia perdagangan kita masih dja 
oeh dari sempoerna ! 

Masih djaoeh terbelakang dibanding 
dengan doenia perdagangan bangsa 
lain ! 

metmbitjarakan amandement Toean 
Oto Iskandar Dinata, jg telah ditanda 
tangani djoega Tosan-tosan Soeroso 
dan Wiwobo, jg sampai sekarang be- 

Bahwa rapat oemoem PSEI, didesa 
Tjarceban (Madioen) mendapat - per 
hatian penceh dan sehabis rapat 
itoe, didirikan kring PSEI. sesoedah 

  

pi masjarakatnja. 

diberikan djoega. 

beladjar ta'tertoetoep. 

sebaliknja ! 

samanja. 

ngar (toehoorder). 

ditjita2kan, akan dapatlah lambat la 
oen lapang oesaha merdeka didoedoeki 
oleh tenaga Indonesia sendiri jg tak 
kan tjanggoeng dan kakoe menghada 

Selain ini, moerid2 MI. akan bisa 
djoega bekerdja dalam badan2 perda- 
gangan partikelir. Kesempatan inipoen 

Selain berdiri sendiri atau bekerdja 
pada badan2 perdagangan, mereka ber 
kesempatan akan melandjoetkan pela 
djarannja. Kesempatan oentoek teroes 

Kebanjakan dari sekolah-sekolah jg 1 
sekarang ini masih belsem bisa me- “3 
menoehi 3 fatsal tsb. diatas, Kalau 
fatsal jg satoe ada, jg lain tiada: atau 

Itoelah sebabnja MI. didirikan nanti 
pada tg. 3 Augustus 1933, menerima 
moerid dari tammatan HIS. atau se- 

Mereka jg tiada tammat HIS atau 
sesamanja, tetapi berpengetahoean ga- 
ma, akan diterima mendjadi pende- 

VI Bagian sekolah rendah: 
Bagian sekolah rendahnja seroepa 

peladjaran di HIS, beserta bahasa Ing- 

lebih doeloe diberi penerangan oleh 
toean Tjokrosoeprodjo, Kring itoe 
dipimpin oleh toean Sastrosoewarno. 
Dinist: segera akan mendirikan coo 
peratie pertanian, 

— bahwa PSEI Djawa Timoer akan 
mengadakan conferentie. bertempat 
digedong Al Isiamiah Suerabaja. Se 
moea pemimpin2 PSEI di Djawa 
Timoer akan berhadir. 

— bahwa tanggal 15 16 April Peri ia 
satoean 'Goeroe2 Partikelir di Poer Pen 

baja akan mengadakan openbare Is 
zing digedong PR. dan dimaksoed 
akan mendirikan leeszaal. 

  

Mesdjid Wakaf di Kebonsari. " 

, Antara“ mengabarkan, bahwa Mes 
djid Wakaf didesa Baleredjo Kebonsari — ——— 
(Madioen|jalah peninggalan dari mar 2 
hoem Kjai R Mangoenarso, jang kini e 
telah kelihatan sangat roesaknja, akan 
dibungkar sama sekali dan akan dibi 
kin baik lagi, Pendoedoek desa terse 
boet dan desa desa sekelilingnja kini / ' 
telah hiboek bekerdja mengoempoel : 
kan kajoe2 bata, semen dil bersama 
sama dengan poetro-wajah Pangoenar 
san. Comite Masdjid ini dipimpin oleh 
t R Soemadi Mangoendihardjo. f 

  

geris, Dari sini moerid moerid bisa 
masoek kepergoeroean2 nasional, ke Cooperatie Bogokaskojo 
Sekolah Dagangnja, atau bisa menem 

en 

VI Peladjaran2 Moestika poeh Si Ante ear, 
desa Ngoewod Ps 

AA Aa ba Penoetoep 
Didatangi wakil ' (Pe 

Adapoen peladjaran2 M, I, itoe ialah 
ilmoe-ilmoe jg tentoe mengenai da- 

gang, pengetahosan oemoem jg ber 

..sangkoetan dengan itoe, bah, Indone- 
sia, Inggeris, Belanda dil. 

Inilah jg mengenai teorinja! Soal 
prakteknja moerid-moerid akan bela 
djar berdjoeal beli sebagai diwaroeng 

atau toko. Lamanja beladjar 3 tahoen. 
Apabila teori dan praktek soedah 

bergandengan, apabila teori dan prak 

16k bisa sebagai boeroeng doea sedjoli, 

bisa toepang menoepang, sebagai jg 

Landbouwroor- 
lichtingsdienst 

s Antara“ mengabarkan, bahwa c00 
peratie Bogokaskojo desa Ngsewod, | 
beberapa hari berselang telah didata 
ngi wakil dari Landbouwvoorlichtings — 
dienst dari Kediri, dimana boekoe- 
boekoe cooperatie itoe diperiksai. Se ?- 
soedah tampak bahwa cooperatie ber 
djalan baik, maka diberi poela bebe 
rapa nasehat baik, 

Lea Gg sena 

Tjita tjita soedah diadjoekan! Roe 
pa dan bentoek soedah njata! Sebab 
sebabnja MI, didirikan soedah didje- 
laskan diatas ! 

Sekarang tjoema terserah kepada 
masjarakat kita ! 

Terserah pada doenia perdagangan 
Indonesia ! 

Hidoep dan mati, soeboer dan koe 
roes, pandjang dan pendek oesianja 
terserah pada masjarakat kita | 

— 9 

    
  

Diatas ini ialah gambar 
jang dipakai oleh ,Moestika Indonesia” jang disesceaikan dengan 

toedjoeannja, 

»MMercurius” god yan den handel, symbool     
   pa Ka esp ep aa aan Se KAA san 

RS AA PAR SES NA ME EN EGA SAN 
3 Hera 

# Bana Bana Waie bk |



    

   

  

   

      

   
     
     

   

Oleh Realist 

“17189, 
apkan hal itoe sebaik | 

kan kepada kita 

passing jang Toean 
dan lagi poela djangan 

nghabisan sebeloemuja 

pada Toean. Lebih tje- 

ik, 
No. 1564

3 

8) 
BBL 

n kirim 
ebih ba 

onne Si ga 

YA 6 tahoen menoeroet BBI: '38 

“Abonne No.13747 
“12 tahoen dienst terimaf 23 dan 

oentoek 14 tahoen. Dipakai djika 
beloemnja HBBL '34, Masih ada. 
)onne No. 17161 

at Toean kita soedah balas, apa 

oean soedah terima djawaban 

   

   
       

     

  

   
    

  

   

    

  

   

    

   

  

    

    

   

  

   
   
   
    

  

   

  

   

   

    

   

   

   

   

  

   

    
   

          

   

    
   

   
   

     

   
    

    

   

onne No. 17094 
srat Toean kita soedah djawab. 

N ah soedah keterima djawaban itoe? 

»Yonne No.16013. 
'asan jg Toean kemoekakan kita 

“n perhatikan, lebih banjak gege- 

Oon is lebih baik, silahkanlah. 
|. .ibonne No. 11293. 

00 Nat kita soedah berikan, dan per 
aan Toean soepaja dikirimkan, 

(0 was ini koran kita kirim kepada 

.. 23an, ' 

Abonne No. 17429. 
2. Juist, ik zal rekening houden met 

| Uw belangen, Vroeg of laat moeten 
ze inzien, dat Uw inpassing verkeerd 
ja. U moet toeluge AN. krijgen, maar 

in de BBL 1938 staat niets over deze 

kwestie. Toenggoe sadja, saudara, 
Abonneno 17157. 

—.. Beloemada peratoeran maandlooner3. 

je baroe. Duurtetoeelag tetap 5 pCt, 

minimum f 1. Kg 

“ Abonneno13871, 

| Soerat Toean kita soedah djawab, 
apakah Toean soedah terima atau be 

loem. Kita rasa soedab, : 

T. Dwidjoprawiro Amba- 
rawa. 

Gadjinja dari f 13 sampai f 27. 

  

  

'Soedeh dikoeboer digali kembali 
Karena didoega mati 
diratjoen? 

| Dari Madioen Aneta kabarkan, lebih 
| landjoet, bahwa majatnja t. Verbeek 

jg soedah 11 bi. dikoeboer dalam per 

seboeran Belanda disana, ketika tg. 
jl atas perintah Justitie soedah di 

i kembali. Sebab sebabnja adalah 
rsiar kabar, matinja toean itoe, jg ke 

tika hidoepnja djadi gepensioneerd mi 

Nitair dan mempoenjai njai perempoean 
Djawa dari Tjaroeban, karena diratjoen 

h warangan dan kemoedian mendja 
| Ai peperiksaan politie. Sekarang majat 

| itoe sedang diperiksa dengan teliti.— 

BALI 

M.O, menoelis : 

| Reg 

| Sekolah perempoean di Gianjar ? 

pada kita, bahwa beberapa boelan lagi 

| toet peladjaran. 

— tenaga tenaga jang geschikt sebagai 
pamongnja, 

ep di Gianjar, seorang keloearan 

Meisjes Normaalschool Blitar, dan so 

“Orang poela tamatan sekolah van De 

| venterschool Bandoeng. 

—. Pemandangan“ mengharap, moga- 

moga kabar baik itoe djangan ,kabar- 

ikabar meloeloe", melainkan benar- 

benar berwoedjoedlah hendaknja. 
Moedah-moedahan, 

Negara's boekhouders di Bali 

Akan dicursus 8 boe- 
lan diBat, —C, 

O. M, menoelis 

— Dari seorang jang lajak diper'jaja 

“kita peroleh berita, bahwa berkioe- 

boeng dengan perobahan pemerinta 

“han di Bali panti mendjadi Zelfbes- 

#uurs gebied maka sekalian boekhou- 
|. ders negara kas di Bali jang sekarang, 

| kabarnja atas ongkos pemerintah akan 

| mengirim mereka ke: atavia Centrum 

|. dikoersoes 6 boelan lamanja, oentoek 

|. menambah ketjerdasan mereka, ber 
.. hoeboeng dengan beratnja pikoelan 

Kabar selentingan disampaikan ke 

t dikota Gianjar akan diadakan sekolah 

' boeat anak anak peremposan menoen 

Begitoepoen tentang pengadjar2nja 

“kabarnja soedah didapat dosa orang 

ja'ni isteri2 doea orang 

: Dengan BEDAK PUROL 
2 Dalam koepi dari 90 sen dan f. 1.50. Pada roemah obat dan toko? 

  

     Sea Tg 

pekerdjaan ig akan menindih bahoe 
mereka, dalam perobahan pemerinta 

Ihan di Bali kelak, | 

Rn TJILATJAP 

Keloeh kesah kacem koesir 

Pembantoe menoelis : 

Oleh beberapa atoeran jg dirasa amat 

memberatkan pada kaoem koesir, ma 

ka pada bari hari belakangan ini me- 

reka merasa tidak merdeka oentoek 

mendjalankan sadonja, 
“Inspectie roda, lentera dll. didjalan 

kan dengan keras, sehingga djika ter- 
dapat roda sedikit gojang, laloe kena 

proces-verbaal dan tidak terloepoet da 

ri f 1,50 denda atau 3 hari pendjara. 

Pada achir achir ini hampir semoea 

'koesir tid»k-soeka mendjalankan sado 

nja, tetapi fibak BB laloe bekerdja 

keras. 
Perintah boeat mendjalankan sado 

teroes didjalankan, dan barang siapa 

tidak soeka, dianggap ia jang mendjadi 

penghasoetnja, dan segera ditahan dan 

diperiksa, 
Beberapa orang telah dihadapkan 

pada kantoor politie lantaran dikira 
penghazoet. 

Kini roepanja kaoem koesir baroe 

'insaf, bahwa persatoean itoe ada goe 

nanja, dan tidak kita salahkan djika 

mereka sekarang laloe bersatoe oentoek 

meremboeg nasibnja, 
Fihak B.B, dan kaoem sersi men 

djadi biboek pekerdjaannja, karena 

kaoem koesir disana sini mengadakan 

rapat, perloe membitjarakan segala 

deritaan jang menimpah padanja. 

Kita hanja mengharap, adanja per 

satocan ini boekan sadja karena men 

dapat deritasn jang sematjam ini, teta 

pja. 

OKSB dengan BB L 1938 

bebwa pada malam Minggoe tg. 26- 

27 Maart jl. OKSB tjb Tjilatjap telab 

mengadakan rapat anggota bertempat 

diroemshnja t. M. Harsotanojo, school 

opziener, rapat mana mendapat per 

hatian besar dari anggotanja. 

Selain dari pada peratoeran roemab 

tangga, djoega dibitjarakan dergan 

pandjang lebar bal peratoeran gadji 

baroe menoeroet BBL 1938. 

Oleh karena dipandang dari bebe 

rapa fihak, ternjsta babwa kaoem goe 

roe keloearan kweekschbool hanja tam 

mendorong kepada Hoofdbestuurnja 

soepaja berdaja oepaja oentoek men 

dapat perbaikan nasib. 

Perajaan 7 tahoen deri HMK 
Malam Minggoe tgl. 

dakan perajaan. 
'soedah berdiri 7 tahoen, 

dalam loodsnja, t. RM. Soewarjo. 

Perajaan ini mendapat koendjoenga» 

Poeteri mengirimkan wakilnja. 

gembira akan berdirinja 

doepnja HMK. 

perdengarkan muziek jang merdoe. 

soedahi dengan oetjapan terima kasi 

dari voorzitster. 

pi baiklah didirikan oentoek selandjoet 

Dari fihak OKSB kita diberi kahar 

pak kemalanganuja, laloe memoetoes 

2/3 i.b. Hand 

werkende Meisjes Kring telah menga 

berhoeboeng dengan 
bertempat 

dari lain fihak jg agak memoeaskan, 

antara mana beberapa perhimpoenan 

Sescedah voorzitater mengoetarakan 

berdirinja HMK dan pekerdjaannja, 

laloe menerima beberapa samboetan 

dari lain fihak, jg kesemoeanja toeroet 
H MK dan 

toeroet mendo'a akan langsoeng hi- 

Sesoedah semoea pembitjaraan sele 

aai, laloe diadakan roepa permainan 

oleh anggota HMK sendiri dengan di 

Poekoel 11,30 malam perajaan di 

   

  

  

'Perempoean Indonesia jg ke Ill, me- 
'ngongkosi sekalian pertandingan itoe, 
mentjari osang boeat Congresnja, 

Dari hari Senen moela, sampai hari 

Djoem'at kota Bandoeng terang ben 

derang, Penggemar Bal tidak sabar la 

gi menoenggoe pertandingan jang amat 

hebat itoe, Mendadak, tidak tersangka 

sangka, juist pada hari Saptoe dan 

Minggoe sore, kota Bandoeng, terlebih 

lebih di Tegallega hoedjan amat keras 

nja. Doea bari teroes teroesan, dan ha 

ri Senennja lagi tidak hoedjan, oeda 

ra nampak terang kembali: Pertan- 

dingan hari Minggoe sampai diber 

hentikan tengah djalan, karena lapang 

mendjadi sawah. Er is geen spel meer 

te zien, 1 

| Meskipoen doea hari hoedjan keras, 

ta' oeroeng penonton masih berdoejoen 

doejoen (Apa Betawi mesti kalah ? 

Tjoekoer, 
ada terlaloe   

Djoeal keperloean barang p 

seperti: Korsi, Goenting, 
erkakas 

  

  

Goenting machine electrisch merk “SPEDIK“ 

erkakas tjoekoer jang model baroe, 

Lemari Katja, Boeat Simpan erkakas 

Panas Ajer Boeat Handoek dan lain-lain 

banjak boeat diseboetkan. 

Importeur : 
KRAMAT 14B — BATAVIA-CENTRUM. 

Piso, 

Bikin 

113 
PA 1 

ASIA YOKO   
  

Sport Red.), dan semoeanja basah koe 

joep, selainnja jg doedoek ditribune. 

Selama pertandingan, sebagai biasanja 

kalau hoedjan, pager zink beroebah 

djadi pajoeng, malah waktoe poelang, 

ada djoega jg bawa zink poelang, 

Oentoeng mandor lapang awas8, se- 

hingga ta'ada zink jg hilang. 
Marilah sekarang kita lihat pasangan 

kedoea kesebelasan itoe : 

PSSI XI, 

Jacatra semoeanja 

bagai reserve. 

poenjai 
wedstrij 
tahoen jad. 

O. Boedjil Adang Ojen Ijoes Masna 

Bogor Tasik Tasik Tasik Tasik 
Oo 

Ana Soegondo Wacbdi Latif Kowar 

Barisan moeka PSSI XI tidak nam 

pak samen spel jang bagoes. Trio dari 

Tasik, jang djadi grondlegger kemena 

agan PERSITAS— PERSIB 5—1,dila 

pang Tegallega tidak dapat menoen 

djoekkan permainan jang diharap. 

Hanja Ojon jang masih tetap baik 

Barisan belakang keenamnja ta' koe 

rang soeatoe apa. Kemasoekan 2 goal 

boekan salahnja keper, karena balnja 

memang tidak bisa ditahan, dari baik 

nja schutter fibak lawan. 

Barisan PERSIB, boleh djadi maoe 

meneboes kemeneselan pendoedoek 

Bd, mainnja penoeh semangat, Hanja 

satoe jg tertjela, jalah Ene, barisan te 

ogah, kanan loear. Selainnja ia koe 

rang baik permainannja, pakai keloear 

kan houding jg koerang sedap. 

Persib jang di Tasik ditjoekoer habis 

habisan sama Tasikmalaja, di Bandoeng 

kembali menoendjoekkan PERSIBoja. 

Tidak seperti di Tasikmala, seperti.,... 

soesah dibilangkan. Hoetang boedi, 

kemenesalan supporters pada hari 

Saptoe jang laloe dibajar voldaan, Be 

ring ditoel:skan, sering diocetjapkan, 

bahwa PERSIB tetap gembira, Pengoe 

roes tidak ketjil hati, Elftalcommissie 

tidak poetoes asa memang benar. Di 

dalam kesoesahan barisan PERSIB ma 

kin bersatoe, tidak ada perselisihan 

faham Boekti soedah ada, PSSI XM 

jang lebih koeat dan Tasik tidak bisa 

bikin ta'loeknja PERSIB. 

PSSI XI hari Minggoe. 
Enang 

Arifin Dia 
Soemarmo Moestari Koetjid 

Moerad 

Moehono 

VIOS 

pimpin 

lagi, 

h 
board nampak 

  

  

Iskandar Soeharna Tolib SoegondaAna 

Pertandingan dari kedoeanja tidak 

koerang hebatnja dengan jang hari 

pertama. Fihak Hwa Nan kelihatan 

gesit, dan nampak, bahwa openspel 

banjak digoenakannja. Barisan bela Ph 
  

BELASAN P.S.S,I. DJAWA 
BARAT 

rempoean Indonesia ke III. 

PSSI XI — PERSIB 0 — 2. 

Tegallega, 

Djawa Barat, jbl memilih satoe Kes 

dengan 
Djawa   
  

SELECTIE WEDSTRYDEN KESE- 

Pendapatannja boeat Congres Pe- 

PSSI X1 — Hwa Nan X12—2 

Pada hari Saptoe dan Minggos ke 

'maren telah diadakan pertandingan 

terseboet diatas dilapangan PERSIB, 

Maksoednja PERSIB, men 

tjoekoepi poetoesan Conferentie PSSI 

belasan jang akan dipertandingkan 

kesebelasan Djawa Tengah dan 
Timoer, Maksoednja Congres 

kang jang boleh dipakai dalam bari 

san PSSI, jalah Eoang, Dia, dan Koe 

tjid, Barisan moeka, No 1 jalah Tolib 

dari Bogor, Soegondo dan Ana. 
Lebih baik, kalau Iskandar diganti 

dengan Komar dari Bandoeng, 8oe 

harna tetap, Barisan PSSI baiknja 

terdiri dari : 
Bagian moeka. Komar, Ojon. Tolib, 

Soegondo, Ana, reserve: Soeharna dan 

Latif. 
Bagian tengah. Sosmarmo, Moesta- 

21-9 21-9. 

Mode: 21-12 21-8. 

ri, Parmas. Reserve: Dasman danj it: 21-8 21-13. 

Koetjid, 
Menssingles. 

Bagian back. Ahoed, Basari, reser- 

ve: Dia. 
Keper Enang. Djadi Tossin, jg da 

lam conferentie ditetapkan djadi reser 

ve keper, dalam pertandingan ini be- 

loem nampak, karena berhalangan. 

e 
15-13,     

Inilah boecabnja selectiew 

kesebelasan PSSI Djawa Barat. 

sk 

Darisportredactie 

Keeper Tjirebon Ra'oef kita anggap 

masih terlaloe moeda pengalamannja 

dalam speltaktiek, teroetama oentoek 

Koetjid Dasman Ene Eni 
Dia Arifin stel dan sebaliknja. 

Enang 
PERSIB, 

Tetapi keper Tjirebon, Bogor dan 
baik, sehingga salah 

satos dari mereka boleh ditetapkan se 

djoega dia masih ter 

Isloe moeda oemoernja, make ada ha 

rapan oentoek Tjirebon boeat mem 

keeper jg djitoe dalam voor 

len PSSI. Djawa Barat dalam 

Asalkan digoenakan : 

steeds trainen dengan pasargan pasa 

ngan jg tetap, keeper mengenal back 

Karto 

AKond Bogor Hnaari pertandingan2 besar. 

Tjirebon Tasik SU eh MAPAN 
Soemarmo Moestari Parmas 

Jacatra Jacatra Tasik 

VBO COMPETITIE 

SVBB—VIOS 

Stand 1 — 

Hari kemarin dilapang Kebon Bi- 

natang soedah dilangsoengkan pertan 

dingan diantara itoe doea club dengan 

dipimpin oleh referee CJ F. Heesters 

dan pasangannja nampak seperti beri 
permainannja. Tetapi karena kawan 

nja koerang tjepat, maka sekalian koet : 

voeding dari Ojon tidak berboeah. Mas 

na kiri loear tidak kasih voorzet jang | SVBB J A Mattheys 

memoeaskan, begitoe poen kanan FA Meeng Cb. Mols 

loearnja O. Boedjil, FC Lease RTijoetjoe H Lippelt 

ROnong Oskar F Heine Ramlan Darma 

» v. Tijl Walffer 

Romer A Lubach Boellaard 

Hoedijono Soelaiman Anwar 
J A Rompas 

V, d, Smissen 

Dari moelai pertandingan berdjalan 

orang soedah n.enjaksikan hebat dan 

serba forsch permainan dari SVBB se 

dang di fibak VIOS nampak masih 

slap. KI, 10 menit kemoedian, maka 

terdjadi satoe gerebegan dimoeka doel 

Vios jg laloe dibikin productief oleb 

Heine. Stand moelai mendjadi 1—0 

boeat Biroe Poetih dan stand tetap ta' 

berobah sampai pada pauze, — 

Dalam periode kedoea, dengan di 

oleh van Tgl, achirnja VIOS 

bisa membikin berimbangoja noteering 

jalah stand berobah mendjadi 1—1. 

Pertandingan wendjadi semangkin 

menarik hati. Achterhoede BB moelai 

terkoeroeng dengan keepernja jg pada 

sore itoe ada dalam ,splendid condi- 

tion“, Achirnja v Tjjl bisa menoetoep 

pertandingan dengan tambahan 1 goal 

sehingga pada boebaran scoring 

berobah mendjadi 1—2 

boeat Poetih-Poetib. 
— 

BADMINTON 

Pertandingan badminton di Gianjar 

S.A.N (Denpasar) dipoe 

koelhantjoer oleh Gi- 

anjar dengan angka 

Pada hari Minggoe jbl ini, badmin 

ton club SAN dari Denpasar datang 

ngendon di Gianjar jang mana resul- 

taatnja SAN ditjoekoer goendoel o- 

leh Gianjar dengan angka 7-0: 

Uitslag lengkapnja sebagai berikoet : 

Men's doubles. L | : 

Knoop-Repon—Ngr. 'Alit-Ngr. Anomljoen) dan jang dikeloearkan 644.500 

So. kadina M. Oka—Pg: Tjekeg-Ngr. 

Tarwa-Swie An—Ngr. Poetoe-Ngr.Al 

Knoop—Ngr. Anom: 15-1 15-11 

Soekadana—Ngr. Alit: 15—9 15-10 

Repon—Bg:. Tjekeg: 156 13(1)-13(5) 

Parswa-Ngr. Made:15-9 14(3)—14 

Sedikit pemandangan. 

edstrijden 

Djalannja pertandingan ocmoem- 

nja slap, hanja partij Repon-Bg Tje 

keg dan Parswa- Ngr. Made ig agak 

spannend. Mengherankan benar, me- 

ngapakah SAN sampai moengkin di 

poekoel hantjoer dengan angka2 jg. 

menjolok mata. 
Doeloe, waktoe Gianjar datang ke 

Denpasar melawan SAN, SAN dapat 

mempertahankan namanja dengan 

angka 3-3. Dus permainan serie. 

Tetapi mengapakah kini mereka 

menelan kekalahan sedemikian roepa 

zonder mendapat membikin tegen- 

punt? Apakah barangkali mereka tia 

da biasa berma'n dibaan orang lain? 

Tetapi kalau menilik dari djalan- 

nja pertand.ngan memang permainan 

Gianjar ada lebih tinggi technieknja 

dari pada SAN, maar SAN akan me 

nsrma kekalahan sedemikian besar : 

nja, soenggoeh d:locar doegaan. ' 

Next time bst:er, SAN ners. 

Till we meet.again. 

Soeara hati kita sendiri 

Menilik dari pertandingan? jang 

2 tngargeteipen dimana semosa bad 

minton club dari Denpasar jg pernah 

agendon ke Gianjar, semoeanja kena 

.dibendjolin“ oleh Gianjar, maka de 

ngan sendirinja terdengar soeatoe bisi 

kan dalam kalboe kita sendiri : 

»Wah, alangkah akan hebat dan 

seroenja pertandingan nanti, bila Den 

pasar (dari club-club jang pernah ke 

Gr) maoe meroepakan satoe combina 

tie dalam menghadapi Gianjar. 

Oempama dari masing2 club itod 

dipilih jang djempol2 permainannja 

misalnja | 

Dari club Kajoemas diambil : I. 

Gst. Bagoes Alit dan Gde Wadoe. 

Dari club Tambakgangsoel : M.A 

nom, M. Tama dan I. Gst. Alit Oka. 

Dari club SAN: I. Gst Ngr. Anomi 

dan Ngr. Alt.. Berhadapan dengan 

spelers diatas ini pasti Gianjar akan 

mandapat moesoehj ang tanggoe. 

Tetapi bermainnja djangan lebih 

'dari 3 singles dan 4 doub.es atau se- 

balikri i jera ! : 

Demikian kata soeara hati kita. 

Disetoedjoei atan tidak oleh pihak 

Gianjar maocepoen Denpasar akan 

»lamoenan" kita itoe, kitapoen ta'kan 

memgambil kepala poesing. 
Hanja kita, sebagai persman dan 

badminton enthousiast rasanja perloe 

lah kita, menggemakan soeara kalboe 

kita itoe, Kalau setoedjoe akan cesoel 

kita jang tidak diminta itoe, boleh Ji 

bawa lalee, kalau tidak setoedjoe, bo 

leh dihela soeroet. 
Terserah! Tapi boleh tjoba, tang 

goeng Hebat, ramai dan spannend,.,. 

  

Pereconomian 
  

Perdagangan di Indonesia, 

Menoerost Centraal Kantoor voor de 

Statistiek angka angka oentoek keada 

an perdagangan ditanah Seberang da 

lam boelan Februari soedah diketahoei. 

Dalam boelan Februari telah dima- 

soekkan 80400 ton ftahoen jang doe 

loe 70.900 ton) dengan harga f 132 

miljoen (tahoen jg doeloe f 10.5 mil 

ke |tahoen jang doeloe 667.200 kg| 

dengan harga f 42,8 Miljoen (Tahoen 

jang doeloe 45,5 miljoen). 

Sampai boelan Februari dari seloe 

'Iroeh Indonesia dikeloearkan barang 

seharga f 123,2 miljoen (tahoen jang 

doeloe f128,5 miljoen), sedangkan jang 

dimasoekkan seharga f 78,4 miljoen 

(tahoen jang laloe f 63,6 miljoen). 

Kelebihan dari oeang pengeloearan 

jg kira-kira ada f45 miljoen disebab @)     
  

—  
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DETECTIVE 

Di negeri-negeri loear sana, politie 
roesianja, boekan sadja laki-laki, tapi 

perempoean djoega ada. NA 

Polisi jg titel mester ada, jg titel 

doktor ada. "IA 

Tapi sebaliknja, dimana polisi pin 

ter, itoe menandain malingnja djoega 

tjap tjabang 2n Ne 

Di Amerika ada maling jg njolong 

boekan disebabkan melarat, tapi dia 
njolong sebab pekerdjaan njolong 
didjadiiin beroep. 

Maling di Indonesia, jab, zelfs pe 

“rawpoknja, dia djadi maling of peram 

' pok, sebab kantongnja jang soeroe, 
Kalau kantongnja nggak s0eroe, 2b, 

boeat apa soesab-soesab, mandjat man 

djat pagar, gasir-gasir tembok, Tabi'at 

orang sioi memang vggak soeka rewel 

rewel, biar jang djagoau sekalipoen. 

Disanah mah, sanes deui, misalnja 

Al Capone, dia miljoer €r, tepi ngarang 

kep djadi radja-maling, radja smokkel 

jang oeloeng. 

Makin tjerdik pendjahatnja, makin 

'memboetoehi polisi. 1 
Nab, sekarang bung Bedjat rada-ra 

da heran, Jaitoe kaluu polisi tjerdik 

itoe katanja sebab malingnja tjerdik. 

Kalau polisi djempol katanja lanta 
ran perampoknja oenggoel. 

Kalau polisinja prempoean?????? 
isotoe lantaran ada perampok of pen 

djahat prempoean? 
'“ Terboekti, disana2 pendjabat boekan 

sadja kaoem laki, tapi adanja djoega 

orang prempoesan djadi kepala pen- 
djahat. 

Disini djoega, makin lama, makin 
nampak ada pendjahat prempoean, 

njolong anak, diblebsg blebegin dalam 
kali, ditjolong perhiasannja ensepoer. 

Welnu, apa polisi sini nggak boe 
toeb polisi perempoean djoega. 

Helaas, sedeng djadi lid gemeente, 
masih. ... pasip, 25 

Helaas, en helaas. 

BANG BEDJAT 

  

kan oleh perdagangan ditanah sebe 

rang, sebab di poeslau Djawa sendiri 
ada kelebihan osang pemasoekan, 

Dalam 2 boelan mitsalnja pengelce 
aran ada f 34 miljoen, sedangkan pema 
soekan ada 151,3 miljoen, 

Dengan begitoe tanah Seberang ha 
.yoes menoetoep doeloe kekoerangan da 

ri poslau Djawa sebanjak f 17,3 rsiljoen. 
Tahoen jang laloe poelau Djawa se 

dikitnja soedah berdaja oepaja menja 

makan pengeloearan dan pemasoekau 

Fa 

Krosok-centrale. 

Pelantikan pada tanggal 
13 April. 2 

Krosok-centrale moela-moela akan 
dilangsoengkan pada tg 8 April di 

Soerabaja. Tetapi menoeroet kabar jg 

terachir dioendoerkan sampai tg 13 
April jad, 

x 

Diterima baik 
Penoeroenan bea 
kertas, 

Kemaren telah diremboek djoega di 
Volksraad tentang penoeroenan bea 
masoek oentoek kertas koran. Oesoel 
ini diterima dengan baik, dengan ti- 
dak diadakan debat atau pengambilan 
soeara. 

2 

Pabrik cement baroe” 

Akan didirikan di 
.  Djawa Timoer. 

Ada niatan di Djawa — Timoer akan 
didirikan geboeah pabrik cement, 
“Di Indonesia hanja ada sat» e pa- 

brik cement jg besar di Padang dan 
perloe didirikan satoe lagi sematjam 
itoe oentoek kepentingan pembelaan 
negeri, 

g 

Dari pihak Goepernemen ada doega 
an bahwa pabrik cement di Padang 
itoe koerang membawa keoentoengan 

|Iberhoeboeng dengan tempatnja: Djika 
an sematjam itoe didirikan djoega 

Idipoelau Djawa, maka ongkosnja lebih 
moerab dan penghatsilannja lebih baik. 

Djika pendirian dari paberik di 
Na Timoer itoe langsoeng, maka 
didaja oepajakan soepaja masing2 tem 
pat pendjoealan sendiri sendiri perloe- 
nja soepaja tidak ada persaingan jang 
dapat menjebabkan matinja salah satoe 
dari paberik terseboet. 

Dengan tjara bagaimana akan meng 
'hindarkan persaingan itoe masih be 
loem diketahoei, ada kabar babwa pa 
'berik di Padang selama itoe tidak 
mendapat pembatasan tentang pen 
djoealannja. 

— Paberik cement jang baroe itoe akan 
didirikan oleh concern Belanda jang 
ada disini, 2 

Pasar Getah 

Oesaha Sarikat Dagang 
Borneodan Borpena " 

Berpena menoelis dari Bandjarmasin : 
Melihat keadaan di Bandjermasin 

Idan sekitarnja, boleh dikatakan seba 
gian besar rajat senantiasa mengharap 
barap perobahan baik dalam peng 
hidoepannja dengan mempersendikan 
pasar getah. 

Dalam pekan jg laloe banjak sau- 
dagar2 getah dari Pahoeloean dil jang 
'meroemoek seperti ajam kedinginan 
ditampar keroegian kira-kira f 0,80 
sepikoel kilonja. 

Perniagaan getah ini sebetoelnja 
sangat soelit dan tinggi sekolahnja, 
kebalikannja bagi orang jang berpa 
ham dan jang mengerti seloek be 
loeknja, ini poelalah perniagaan jang 
paling digemari orang diziman seka 
rang dan gampang menarik wangnja 

Pulitiek perniagaan bangsa kita jg 
masih sangat rendah deradjatnja, ha 
uja tahoe berniaga kalau wang mo 
dalnja masih ada, 

Apabila wang modalnja soedah ha 
bis samasekali dipermainkan djari2 jg 
pintar menari diatas datjing, disitvelab 
masanja mereka akan letih dan mati 
dalam angan2nja. 

Lebih dalam kita beloem memberi 
pemandangan lagi, 

Tjita tjita oentoek mempengaroehi 
perdagangan anak negeri akan dioesa 
hakan oleh Sarikat Dagang Borneo 
(3S. b. B.). 

Perniagaan jg dikatakan orang 1000 
akal, litjimn dan haloes perdjalanannja, 
sebanjak jang sajang dan sebanjaknja 
poela jg bentji kepada masing masing 
golongannja, itoe ta” heran lagi moes 
lihat perniagaan jg menggemari con- 
currentie dengan reclamenja. 

Politiek perniagaan selamanja akan 
Iberhoeboengan dengan bangsa bangsa 
sedoenianja, 

Oleh sebab itoe, selainnja SDB jang 
beroesaha dalam lingkoengan ra'jat de 
ngan tenaga wang aandeelen ra'jat: 
maka oleh t. A. Madjid pemimpin dari 
Borpena bersedia djoega soeka mendja 
di perantaraan dan memberikan pene 
rangan kepada ra'jat dalam pasar ge 
tah keloear negeri, tjaranja berniaga 
beli dan djoeal atau sebeloem dibeli 
soedah didjoeal. 

Sekali seminggoe akan memberi pe 
mandangan kabar2 getah dan bagi jg 
bekeperloean boleh datang dikantoor 

''Borpena boeat sekalian oeroesan har 
ganja dll. Boeat sekalian saudagar2 ge 
tah boleh berlangganan kabar kawat 
dari harga getah toeroen dan naiknja 
sebari hari. 5 

Dibawah ini kita ringkaskan tjerita 
pendek dari sebab sebab merosotnja 
harga getah dalam minggoe jtl. 

Adalah pengaroeh politiek Hitler 
mendjalar sampai ke Ovsstenrijk, dan 
berhoeboeng poela dengan keriboetan 
antara Polen dan Lithuani?», memba 
wakan kekaloetan dalam perdjoeangan 
politiek di Europa. Sehingga keadaan 
ig kita toenggoe2 dalam minggoe jg 
liwat ini, semora pasar aandeel dan 
hasil, ternjata lantarannja tidak mem 
bawa perobahan baik kepada pasar 
getah. : 

Pasar ta' bersemangat dan harganja 
toeroen pelahan2, jg mana tjatatan pa 
sar Singapore tgl. 18 Maart '38 rata2 
toeroen 1 cent dari harga diminggoe 
jang doeloe dan spot pendjosalan s0e 
dah dilakoekap dengan harga 22 cent 

Bergaadengan poela dengan kabar2 
jang dioemoemkan di Amerika Seri- 
kat pada 16 Mrt. jl. mendjadikan har 
ga toeroet merosot disebabkan angka2 
persediaan sekarang mendjadi naik 
hampir 20,000 ton, sedangkan pema- 
kaian tjoema 23,900 ton ada dibawah 
taksiran jg “paling sedikit. 
 Menoeroet kabar jg diterima, bahwa 

IRRO. bakal bersidang pada tanggal 
29 ini boelan (sementara telah ditetap 
kan, bahwa rubber-guota oentoek kwar 
taal ke 2 tidak akan dirobah. Red). 
dan ada angin2nja jang pembagian2 
boeat kwartaal jang kedoea dari tahoen 
ini boleb djadi dipotong dari 60 pCt 

Isampai 55, lantaran taksiran pemakai 
ai 2 Amerika Serikat ada terlaloe se 
ikit,   

Persedian karet dinegeri Inggeris 
ada diberitakan naik 1431 ton, dan 
keadaan itoe sekarang adalah boeat: 
Londen 48,197 ton naik 1305 ton 
Liverpool 24,806 : Ie: 

18,003,» 1431 ton 
Boeat saudagar saudagar getah da- 

patlah mengira ngira dalam peroesa 
haannja masing masing dan kepada 
orang orang jang 'masih ragoe ragoe 
dalam hal pasar getah, silahkan ber 
tanja pada Borpena p'/a M. Kffendi 
Soedimampir di Bandjarmasin. 

INDONESIA 

Di Solo. 

Pembantoe M menoelis: 
Pada hari Senen pagi tg 4 April 

ini gouverneur generaal Australie Lord 
dengan Lady Gowrie telah datang di 
Solo dan mertamoe pada ZVH Sri 
Soesoehoenan dalam Kraton Soerakarta 
dengan kehormatan kebesaran. 

Tamoe-agoeng itoe dari Soerabaja 
dengan kretaapi ,eendagsche“ dengan 
disediakan directie-wagon, jang datang 
distation Solo-Balapan djam 9,35 pagi. 
jang diterima dan didjempoet oleh t 
gouverneur Soerakarta dengan rijkbe 
stuurder Soerakarta, Prizsen Hangabei, 
Koesoemojoedo dan Poerbonagoro, 

plaatselijk militair commandant, majoo: 
leider Legioen, dan beberapa pembesai 
lainpja jg semoeanja bersama dengan 
raden ajoe dan pjonjahnja. 

Adapoen tamoe-agoeng terdiri G G, 
dengan njonja, secretarisnja F. J, Moir, 
luitenant kolonel F. Milrus dan mr. 
K. F. J, Verboeket ambtenaar tes 
besechikking dari algemeene secretarie, 

Setelab toeroen dari kereta spi lalo: 
terdengar soeara muziek dari Krator 
dengan lagoe Eagelsch2 volkslied dar 
sesoedahnja duedeek di salon wachtks 
mer laloe terdengar muziek lagoe Wil 
nelmus, Tidak lama dari itoe laloc 
berangkat dari station dengan auto dau 
ri Kraton berdjalan melaloei Villapark, 
Kapatian, Waroengpelem, pasar besar, 
Gladag dan berenti di Kori Kaman- 
dongan. G.G, Australie doedoek de 
ngan gouverneur Soerakarta, Lady 
Gowrie dengan njonja Orie dan begitor 
seteroesnja. 

Di Kori-Kamandoengan sesoedahbnj: 
diterima oleh 2 Prinsen laloe mascek 
bersama sama ke Kraton, di diseramb 
pendopo besar diterima oleh Z V H Sri 
Soesoehoenan, Sesoedahnja berdjaba 
tan tangan seperloenja dan didengai 
kan muziek lagoe Kugelsche volksliea 
dan Wilhelmus laloe doedoek staatsi- 
ditengah tengah ada doedoek Sri Soe- 
nan, disebelah kanan doedoek ZE Lord 
Gowrie dan disebelah kiri gouverneur 
Soerakarta. 

Laloe dikeloearkan pertoendjoekan 
djuged ,Serimpi” jg soenggoeh meng 
gembirakan bagi tamoe-agoeng jg bc 
loem pernah mengetahoei djoged Djs 
wa itoe. Selama itoe dimadjoekan dja 
moean minoem, sigaret dan koewee- 
koewee setjoekoepnja. 

Djam 11.30 siang tamoe agoeng ber 
pamitan diri, meneroeskan perdjala- 
nan ke Djokja dengan auto dari Kra 
ton. Oleh Sri Soenan diatoerkan satos 
wandelstok pakai pentol emas dau 
mata briljavt dan tjap P.B. X. sedang 
Lady Gowrie menerima broche model 
Kris mata briljant, “ 

Di Djokja 

Aneta mewartakan : 
Sesoedahnja kemarin sore telah di 

lakoekan perdjalanan keliling di Djok- 
ja, maka pada djam 6.45 sore Lord 
dan Lady Gowrie laloe menoedjoe ke 
Kraton oentoek mengoendjoengi Sul- 
tan dengan diiringkan oleh Goeber- 
noer, Hoofd dari Pakoealamhuis, Plaat 
selijke Militaire Commandant dan 
pembesar perbesar lsinnja. Orang te- 

lah diberi idzin oentoek memakai ke 
reta emas bagi mendjempoet tetamoe 
agoeng terseboet. 
Pemandangan jang fantastisch telah 

menarik kepada orang-orang banjak 
oentoek menjaksikan kedatangan teta 
moe-agoeng ini jang dilakoekan pada 
petang hari oleh mereka itoe, Tentara 
dari Sultan telah dikirimkan djoega 
oentoek menjamboet- tetamoe-agoeng 
itoe, Lady Gowrie berdoedoek didalam 
kereta-statie dengan Pakoealam. Sete 
lah datang di Kraton, maka laloe di 

boenjikan lagoe Wilhelmus dan Volks 
lid Inggeris, sedangkan disitoe kede 
ngaran poela soeura gamelan, Goeber- 
noer-Djenderal ini telah dihormati oleh 
Sultan dipinggir Bangsal Kentjono, di 
mana bebarapa pengeran pengeran di 

beri kesempatan oentoek beladjar ke 
nal dengan tetamoe agoeng ini. 

Pada djam 7.30 malam telah diper 
toendjoekkan tari serimpi dan djoget 
beksan, hingga kemoedian dari pada 
itoe dipersembahkan oentoek memerik 
sai perhiasan keradjaan dan disertai 
oleh santapan sambil berdjalan djalan. 
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| Batavia, 

tahan 

Tida ada lebih haloes dari pada koelit seorang prampoean. 
Djaga njonja poenja harta jang paling besar, kemoedahannja 

P3 njonja poenja koelit terhadap moesoehnja sehari-hari: ter- 
| hadap kita poenja hawa dan waktoe jang tetap meliwatkan! 

Biarlah Pond's menoeloeng njonja. Sebab Pond's memegang 
njonja poenja koelit tinggal moeda dan lemas dan djika 

| perloe poen memperbaik koelit jang telah kehilangan 
kemoedahan: dan kasegerannja. Malam pcakei Pond's Cold 
Cream, djalan satoe-satoenja centoek membersihkan koelit 
boekan sadja di atasnja sadja tetapi sampei didalam 
lobang? boeloe roma. Siang pakei Pond's Vanishing Cream 
oentoek membikin tjantik tjahaja moeka dan tida mengkilap 
dan sebagei dasar baik sekali oentoek poepoer Pond's. 

Poepoer Pond's sedap 
haroemnja dan tida 
terbanding haloesnja, 

berdjam-djam 
lamanja. Terdapat di- 
dalam 7 roepa? warna, 

cow mw Zi LI Lu — 

Dengan PERTJOEMA njonja bisa ambil pertjobadin den- 1 

gan 7 warna poepoer Pond's semoeanja, seperti Pond's 

| Vanishing dan Cold Cream, djika njonja kirim sadja 
| njonja poenja adres dengan disertakan 15 cent beroepa 

Y franco kepada: POND'S EXTRACT Co., Afd. " « 

| 
| 
t 
i 
| 

PonDs 
YANISHING 

va EN 
COLD CREAM 
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Sesoedahoja ini Sultan telah memberi 
kepada Goebernoer Djenderal terseboet 
seboeah portret jang memakai lijst 
perak, Pada djam 8 malam Goebernoer 
Ujenderal memoendoerkan diri dari 
Sultan, laloe menoedjoe keroemahnja 
Goebernoer. Diroemahnja Goebernoer 
ini telah diadakan tentoonstelling poela 
oentoek memeriksai beberapa peker 
djaan pekerdjaan batik dan perak 
zeloearan dari Djokja, dimana Lady 
Gowrie memborong beberapa boeah 
dari pekerdjaan pekerdjaan itoe, 

Pada bari ini djam 8,— pagi Lord 
dan Lidy Gowrie dan pengiring-pengi 
ringnja dengan diiringkan poela vleh 
Goebernoer Djawa — Tengah dengan 
wenocempang seboeah auto telah me 
noedjoe ke Residentie Malang, terceta 
wa sekali hendak ke Boroboedoer, dan 
kemoedian dari pada itoe laloe menoe 
djoe ke Kopeng, dimana dilakoekan 
perajaan bersantap. Selandjoetnja me 
noedjoe ke lapangan terbang di Sema 
rang, dimana Lord dan Lady Gowrie 
laloe menoempang kapal terbang extra 
kepoenjaan Knilm menoedjoe ke Ban- 
doeng. 

Lord Gowrie, pada ketika beliau 
ini melakoekan perdjalanan tsb, agak 
menaroeh perhatian besar sekali ke 
pada pemandangan cultuur di Indo 
nesia ini. 

Tiap tiap kesempatan dipergoenakan 
oentoek menerima penerangan ten 
tang pertanian dan keradjinan. 

Lord dan Lady Gowrie 
tibadi Bandoeng 

Sesoedahnja dilakoekan penerbang 
an jg indah permai dengan kapal ter 
bang Fokker-12 dari Semarang itoe. 
maka pada tg 5 April. jbl. pads 
djam 430 sore Lord dan Lady Gow- 
rie telah tiba dilapangan terbang An 
dir (Bandoeng). Gentoek mengborma 
ti kedatangan tetamoe agoeng ini, ma 
ka disini terdapat poela Resident dan 
njonja Tydeman, Consul General Fit 
maurice dan mevrouw Fitmaurice- 
Lachef, kolonel Vanoyen dan adju- 
dant-Kuilm-stationscbef toean Mees 

Kepal terbang Fokker tsb. dengan 
diiringkan oleh 6 boeah kapal kapel 
terbang Glenns dengan setjepat-tjepai 
nja telah melakoekan penerbangan ber 

dah ini kapal kapal terbang tsb men- 
darat dengan selamat. 

Segenap pendoedoek Bandoeng telah 
menoedjoe ke Andir oentoek menjaksi 
kan kedatangan dan penerimaan ini. 
Kemoedian dari pada itoe Lord dan 
Lady Gowrie laloe menoedjoe keroe- 
mabnja Resident, dimana kedoea te-   tamoe-agoeng itoe dihormati kedata- 

poetar diatas kota Bandoeng dan sesoe |" 

pgannja oleh plaatselijke autoriteiten 
dan poela dilakoekan inspeksi atas 
eerecompagnie, 

Di sebahagian besar dari kota Ban 
doeng dikibar-kibarkanlah beberapa 
bendera2. Pada petang harinja diada 
kan perajaan bersantap, dimana di 
koendjoengi oleh koerang-lebih 57 te 
tamoe-tetamoe, Resident terseboet te 
lab meminoem atas kesehatannja Ra 
dja George, dan Lord Gowrie atas ke 
sebatannja Seri Baginda Maharadja 
Poeteri Wilhelmina, 

—p 

Hadiah Dr. Philips 

Sepandjang pendengar kita, tocan 
serta pjonja Dr, Philips telah meng 
hadiahkan oeang sedjoemlah f 1000 
(seriboe) kepada IEV Vrouwen-Orga 
nisatie, djoemlah mana tentne besar 
goena dan paedahvja bagi perkcem 
poelan tsb., kata Anip-Aneta. 

  

  

  

Di Betawi 

Djoem'at 8 April 
Lelang diroemah toean G, de Braco 

nier L. Wichert 7 oleh T KAn 

Saptoe 9 April 
Lelang percsel Vendulokaal Bat. 

oleh Mr. Souw Hong Tjoen 
Lelang diroemab njunja J Deutz 

Keboemenweg 4 oleh Welt. 

  

Rd. Ms. Soejoenoes 
Arts 

Specialist penjakit ZeNUW 
Praktijk Oemoem 

5 — 6.30 sore 

Matramanweg 123 Telf. Mr.:Corn. 330 

djam bitjara : 

    

   
    

  

   

  

TO SE ea    an Cu irh 
   

MATRYZEN, LT YpeN 
TEERENINGEN & ONT WeppEn      

       



0. kapatjoel, balik lagi kesawah dan ba | 

  

Kite, disbab” belas adalah eor 
“bilang dan menoelis djoega: 

| de volkswelvaart, artinja, 

| tanah kita, peganglah patjoel oentoek 

“oleh pergerakan Indonesia, jaitoe me 

' menggoegat goegat tjaranja Parindra 

“bawa nama perhimpoenan lainnja, 

“ djaoeh dan bagaimana kepoetoesannja, 

| njai wakil dalam raden jang dapat) 

  

TOKAN LOVINK DAN 

    

BAN IA 

AT D0 Oleh BHALIST 

    
   

   

  

       
      

    

Meng 

  

jang tidak asing dalam pergaoelan Na    

  

   

   

   

jang berteroes terang. Beliau per 

  

   

vaan moet terug gaa .. . 

in zijn eigen belang en in he 

  

bangsa Djawa masih balik lagi epada| 
patjoeluja oentoek kepentingannja sen-| 

  

diri dan oenti 

ekianlah oetjapan dari toean Lovink | 

Bagi kita adalah soeatoe injeotie| 

  

membatja lagi oetjapan dari tcean| 
Lovink, dan memang begitoelah ang- 
gapan beliau, Pa | 

ita haroes balik lagi kepada ta 
nah kita, kita- baroes mengerdjakan 

tanah kita, sebab Indonesia masih le 
bar, masih penoeh oentoek ditanami 
deugan tanaman jg ada harganja dil 
pasar doenia. 

“ Toean Lovink sekarang tidak ada| | 
lagi. 

lah. Oempamanja di Parindra mengaj : 

dakan ,Roekoen Tani“, Toean Wirjo- 
pranoto mengadakan intellectueele ko | 

lonisatie, adalah soeatoe spirit jg ta' 
terlihat oleh kita, sekarang terboekti 
lah Oa dari Toean . Lovink. 

Ra'jat Indonesia haroes tjinta kepa | 

da tanah airnja, tjinta pada tanah air 

nja, djanganlah dengan moeloet sadja, 
tetapi boektikanlah, jaitoe mengerdja 
kan tanahnja soepaja berhasil 

'Begitoeiah maksoednja dari oetja 

pan beliau, kita haroes balik kepada 

mengerdjakan itoe. 
Pemerentah djoega oempamanja 

mengadakan landbouwcursussen, dan 
lagere landbouwseholen, ta'lain dan 

ta' boekan oentoek memberikan ke 
pada ra'jat didikan dalam soal per 
tanian, hanja kita amat sajangi sekali, 
haroeslah pergoeroean ini lebih banjak 
haroes diadakannja. 5 Ta 

Begitoelah pengharapan kita, Per) 
tanian dan sekolah tani haroes ber 
satoe. Soal pertanian dan perhimpoe 
nan pertanian djoega haroes bersatoe. 

Ra'jat Indonesia, seorang bekas 
Directeur Landbouw mengeloearkan 
oetjapan itoe, dan bagi kita adalah 
ae oetjapan jang haroes diperbati 

an. 
Keadaan zaman akan memboektikan 

oetjapan dari beliau. : 
Beliau seorang tidak ada lagi, 
Oetjapan beliau akan dikerdjakan 

o njinta tanah airnja, dengan mengada 
| kan soeatoe aliran baroe, balik lagi) 

lik Jagi ketempat jang masih rimboe 
oentoek didjadikan tanah pertanian 
jang ada barganja, 

Itoelah jang 
oleh ra'jat Indonesia, 

Achiroelkalam, moga-mogalah oetja 

pan Toean Lovink almarhoem terboek 
ti djoega dalam masjarakat kita. Hij 

rust in vrede, oetjapankita penghabisan. 

INDONESIA   

  

Protest ke Procureur Generaal? 

Kabar jg disampaikan kepada kita | 
bahwa dari sala satoe Kiescomite di 

Soerabaja telah memadjoekan rekest | 

kepada PG jang kira maksoednja 

bocat memadjoekan wakilnja dalam 

'Geweenteraad, 
Bisa djadi salah satoe orang dalam 

kalangan Kiescomite itoe memberasaij 

menesal hatinya, sebab beberapa kali 
memadjoekan candidast dirinja sendiri 

tidak lagi mendapat perhatian, dan 

sekarang berdjalan boeat membawa 

dan kemoedian disangkal, bahwa per 
koempoelannja tidak doedoek sebagai 
jang dimaksoedkan, dan teroetama de 

ngan berdjalan perkoempoelannja seka | 
rang poen lalue timboel perselisihan | 

diantara pengoeroes pengoeroesnja, 

Soerat chabar kemaren ada moeat 
shabaran dar ang|. 

k kepentingan kema-| 

oedjoean beliau sekarang ternjata | 

kita harap diperhatikan | 

Nan mengapa NN 

— PENJIARAN RADIO   

3,30 

5.— 
5.30 
5 45 
6,20 

6,35 

to 

” Dengan keadaan jg demikian ini 11.80 

bisa djadi laloe merapportkan lebih 

berhasil atau tidak rajat bisa me- 

noenggoe.- | 
. Tetapi diloear Kiescomite itoe penj 
doedoek tinggal diam, dan tidak ada | 

"perasaan apa-apa, tetapi didalam kies 

comite itoe agaknja ramai sekali tan 

'tang menantang satoe sama lainnja. 
Moedah-moedahan dengan pemilihan 

jla.d, ini tidak menimboelkan satoej 
apa, dan diharapkan, hanja mempoe| 

membela nasibnja Rajat seoemoemnja 

11.40 

5— 
5.45   toelis Pembantoe kita, 

d 

  

| 6.30 

SigaKko- 

ad:| Studio Kramat 90. 
"001 Zender Y-D.G. 8 golflengte 105 

| Rebo, 6 April 

sor  Lagoe Arab 
'» Pembatjaan tentang Aga 
(0....ms Islam, Gioesahakanj 

oleh — Perkoempoelan 
»Persatoean Islam“ tja 
bang Mr.-Cornelis dipim 
pin oleh toean R. Moh- 

Kn Djajahadibrata 
'B— , Lagoe Melajoe Seberang 

680 ', Membatja sk. 
| 7.— malam Lagoe Tionghoa 
780 ',  Motjopat, oleh toean 

Mandojono 
8— Gamelan Soenda, dipim 

1 pin oleh Kartaatmadja 

1,— ,. Berhenti 

Kemis, 7 April 

I.— pagi Lagoe Djawa 
71380 ',  Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
8.— Lagoe Tionghoa 
830 Berhenti 

12,— siang Lagoe Arab 227 
1230 ,  Lagoe Melajoe Seberang 
— Lagoe Soenda 

IdULe 3 Lagoe Hawaiian 
2— Berhenti 
5,— sore Lagoe Djawa 
5.380 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
6.— Lagoe Melajoe Seberang 

@TIo- Lagoe Tionghoa 
6.30 ,-  Membatja s.k. 

| 7— malam Harmonium orkest, dipim 
pin oleh toean Abidin 

1.15 Lagoe Soenda 
8.— Pembatjaan @oer'an de- 

ngan keterangan oleh 
Nonah Sitti Noerdjnanah | 

9— , Intermezzo Lagoe Arab 
9.06 Gamboesorkest Sinar 

Kramat“, dipimpin oleh 
toean Masdoeki 

1,— Berhenti : 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng II 1035 Batavia II 
PLP 27, PMH 45, PMN, 29 

Rebo, 6 April 

sore  Lagoe Soenda 

»  Iagoe Krontjong 
»  Lagoe Gamb. Kromong 

»  Seperempat djam di Is- 
tamboel 
Opera Melajoe 

— Poetih« 
»Itam 

7,— malam Perkabaran 
Studio Orkest, dipimpin 

» 

oleh t. Jan Schneiders 
dengan njajian Miss An- 
nie Landouw 

9,— , Dihoeboengkan dengan 
Studio di Soerabaia. Or-| - 
kest, Gamboes terpimpin 
oleh toean S. Albar 

Ih— Krontjong S, Abdullah 
11,30 , Toetoep 

Kemis 7 April 

5.— sore — Loedroek Soerabaia 
SA Lagoe Krontjong 
6.25 ',  Lagoe Arab modern 
6.30”, Adzan dan sesoedahnja 

ini pembatjaan @oer'an 
oleh toean H. Perak A. 
mansjoer : | 

6.45 » Lagoe Gamboes 
7,— malam Perkabaran 
Tato 3 Njanjian dari Jasin Al 

Ii dan Machmoed 
aad 

TAG "3 Pembatjaan tentang Aga 

ma Islam oleh njonja Siti 
Noerlena 

8, — Beberapa Chasidahs 
8.10 Krontjong orkest Kla 

verblad“, dipimpin oleh 
tosan Sehilling dengan 
dinjanjikan oleh Miss Ida 

G3 Orkest Soenda , Balebat" 
terpimpin oleh  toean 

Djoebri dengan dinjanji 
kan oleh Nji Mas Djoe- 
djoe 

1» Toetoep 
PMN 29. 

11,— malam Cursus Islam, terpimpin 

41.30 
oleh toean Hadji A. Salim 

1 10 menit Chasidas 

»  Lagoe Melajoe 

12.— malam Toetoep 

PROGRAMMA V.O.RL 

Zender YDH. 7 golfilengte 
107, 53 Meter 

Rebo, 6 April 

sore Lagoe Djawa (gamelan) 

, Lagoe Soenda 

” Berhenti 

  
  

    

  

  

  
  

       

  

  

    

          

  

      

      

  

  
  

      

  
  

  

  
  

  

      

      

  

      

   

   

    

  

  

Fasa malam Perkabaran : | K— Arendsnest 

715, Djawaban atas rapport2| 6.30 , ag dari Mauri- 
pendengar ce Ravel 

" NA 71,20 » - Lagoe Arab 7,— malam Perkabaran 

7.— malam Berita sk. (INDO 30 C3 Pembatjaan @oeran dan| 7.20 Lagoe Belanda 

 , Lagoe Gamb. Kromong keterangannja 71.50, Pem, oemoem tentang 

145, Berita sk. (Soendal 8.15 , Lagoe Arab Loear Negeri oleh t. JH 

1 en Lagoe Anekawarna 830, Pembatjaan @oeran oleh Ritman, hoofdred, Bat. 

8.80 , Ketjapi dan rebab dari anak anak Baradja Nieuwsblad 

perhimpoenan , Pangloe 9— ,  Orkest soeling Ambon| 8.10 ,  Rumba 

joe“ -dinjanjikan oleh sFoja", terpimpin oleh) 8,25 , Penerimaan opisil atas 

tosan Epen. Sokongan : RI B Leuwol GG Australia 

dari Transport Onderne 10.30 Gamelan 9.— » Concert 

ming ,Sajoeti“, Papan Ha : Haa Wajang Orang aa “ Bana 

dajanlaan 103. 11,30. , 'oetoep 0.Or 5 » Der Zigeuner v/d Spree 

Ia Manna : 10, Frank T ti 

ea : Tenan PROGRAMMA NIROM Te Nina Kate Tn 

Kemis7 Apprij Penjiaran Barat ater Orkestnja 

Ha 2 . : , Arehipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00) 11.—, - Toetoep 

5.— sore Kinderuurtje dipimpinjatas 205 m. West-Java: Batavia 126, Et 

Bu TN Tn Soep Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon BRV 

630» Berbonli 106 Donita gan Yap Berbahasa Na aa 
TI ma NN ost dan Midden—Jaya: cerabaja 131| Batavia 1 157,89 m. Bataviall 61 

725 malam Berg Six (nge) dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- (66m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Nona 
5 » Lagoe Gamboes Ok : 

TA5 . Irabaja III 196, Semarang 122, Malang boemi 12,18 m 

45,  Mengadji @oeran oleh)4 Tjokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 Tu 
t. Abdoerachman 2 " awan Rebo, 6 April 

8.15 ,  Lagoe Toerki | Rebo,6 April : Pes 

845 , Lagoe Djawa 8 p 3 £ 5,— sore Peladjaran Gymnastiek 

par Lagoe anekawarna -—..B016 "emboe aan dengan musiek oleh Bob 

30 Lagoe Soenda 5.03 ', In bet zog van Phileas Verheyen 

Kh, Toetoep Fogg 5,30 Lagoe Orkest 

sn malam Pn au 5.45 Djam bagi anak2 oleh 

PENJIARAN N : 4 agoe dansa Ole erba j Tante Mies 

. : , » Kesoekaran pada peme| 7.— malam Symphonie 

Scerabaja I 31: Soerabaja II 95, liharaan 8.05 ',,  Voesal 

Djokja II 128, Semarang II 111: elo” 3 Concert 8.30 , Concert 

Solo II 120. 8.45 , Tokkelkwartiertje | 9.30 , BRV Swing School 

Rebo, 6 April Me Abe al dari Ora ie 3 Hasoe Marseh 

: orium , Paulus SS oetoep 

5,— sore Gamelan 12— Toetoep : 

5,30, Peladjaran njanjian bagi Kemi , “Kemis, 7 April 
Na 5 l 

anak2 terpimpin oleh t, Tmn AON 7.— pagi Lagoe plaat2 gramif. 

Soediono | 6.30 pagi Gijmnastiek, dipimpin| 7.30 , Perkabaran pers 

6,— Djam bagi anak2 dan oleh t. Tj, de Jonge,| 7,45 , Lagoe plaat2 gramf. 

pendjawaban soerat oleh leeraar M.O. 230 siang Toetoep 

" Pane 6.45 ,  Lagoe gramofoon Bet mia o non basi 

.— malam Perkabaran 7.01 Idem 5g Mora oa Panah 

115 » Djawaban atas rapport2| 8.— 0 Toetoep 515 ', Carillonsoli 
pendengar Pp Pemboekaan 530, Lagoe Guitaar 

1209, Dian dengan SRI di|11,03 ,  Operette 33 » Na Aa 

5. 11,40 Morgenwijding 5 » ra 

la Siaran dari Soerabaja |12,— siang Primo Scala's Accordeo-y 849 » Perkb. pers 

8,30 Orkest Gamboes, terpim nisten T,— malam Symphonie 

pin oleh toean S. Albar|12.30 , Permainan dari Artbur 1,40 , Lagoe gramofoon 

li— , Lagoe Krontjong Young dan Reginala| &— » Concert 

11.30 Tostoep Foresythes 3 L Lagoo Kn 

& h L,— Ti Pot ourri 8 Karaan ago nekawarna 

Kemis, 7 April 1,20 : naa 9,15 : Primo Scala's Accordeon 

6,30 pagi Lagoe Tionghoa 1.32 ,  Luuch Band 

aa Kn 220 » aan Ha Ta Da a lan 

: » oetoep 2.30 oetoep - , elanda 018 

6.— sore  Lagoe dari Opera Mela-| 5.— sore  Pemboekaan Loms Davids 5 

joe dari Singapoera 5,03 '»,  Morens Mengsels 10,15 » Hans Bund dan orkestnja 

5.80 ,  Lagoe Hawaiian 545 »  Potpourri- ,Uoser Psul|10,30 , Phohi Relay 

6,— ,  Lagoe Arab Lineke” 'olek Albert|1046.., Akan ditoetoep 

6,20 Lagoe Krontjong Lutter Ike 3 Tootoep : 

TA 
SA | T NY Y 

X x pi. Ket a Y 

TA ATA . z Aa Kel EN | 

Na MULAN SUARA S—— 
5 C 

A x 

x A 

) X 
X 

x bal 

LX 

: 

( x 

zUE “2 FA 

T: SABAN BOELAN 
Ly, si toean bisa menjimpan oeang 'dan didalam 

5 ML 1 taoen banjak mempoenjai oeang simpanan 

“AA —— dengan memakai lampoe PHILIPS. Ini lampoe 

GK dipakainja lebih awet, terangnja lebih banjak 

Aa yaa dan pakai stroom lebih sedikit, hingga 
PA NA 

NA YA YP toean mengeloearkan ongkos sedikit : dengan 

PN Ar Na begini tosan bisa mempoenjai banjak oeang 

PA nj simpanan didalem satoe taoen. 

4 21 LI Maka itoe pakailah hanja: 

MAP) AN 
/ 

5 Lampoe B 

 



                      

     

            

  

  

  

Itoe pentjveri jang beloem bercen 
toeng Waktoe bongkar pandhuis 

Gang Ketapang 

Tentang itoe pentjoeri jang beloem 
beroentoeng pada beberapa boelan ber 
selang pernah diwartakan, diwaktoe 
sore pegadaian Gg Ketapang dimasoeki 
oleh pentjoeri jg sedang memboeng 
koesi barang barang titipan orang ba 
pjak telah dipergoki dan ditangksp.| 
Pendjahat terseboet nama Amat alias 
Matsoeri. 

Ini pentjoeri jg apes oleh Landraad 
perkaranja telah dibikin selesai. 

Tentoe sadja dengan boekti boekti 
jang di beslag ini pendjabat tak dpr 
moengkir. Demikian saksi saksi Be- 
“heerder dari itoe pandhuis dan seorang 
toekang kebonnja nama Hamdan. Ma 
sing masing toetoerkan, itoe ketika di 
itoe pegadaian esok harinja akan di 
koendjoengi oleh Inspecteur, dan itoe 
sore hendak di bersihkan: Tiba tiba 
saksi mendengar soeara kresekan jang 
bermoela di kira tikoes, dalam pada 
itoe lotjeng dalam itoe pegadaian mati. 

Saksi laloe masoek kedalam hendak 
memoetar lontjeng itoe, dengan kaget 
tertampak pentjoeri itoe jang sedang 
semboeni. Oleh saksi di antjam soepa 
ja menjerah, dan perentah ini di toej 
roet, kenjataan sebagian barang jang 
berharga ketjil soedah di boengkoes 
tapi barang2 jang berharga besar be 
loem sempat di boengkoes. Demikian 
lah saksi dapat menangkap pentjoeri 
itoe. 
Hingga sekejan hakim anggap tjoe 

koep dan tak perloe mendengar lain 
saksi, setelah di adakan raadkamer 
hakim poetoeskan terdakwa dihoe 
koem 1 th, enam boelan, 

Soeami contra isteri 

Oeanggadjibakal ber 
djoedi 

Di Gang Beloentas tiap2 hari dan 
malam sangat hebatnja perdjoedian| 
jang tjoraknja beranekawarna roepa 
nja, ja'ni: Sintir, Dorsino, adoe ajam 
Gan tjeki. jang tempatnja dari sebaha 
gian depan sampai tapal-watas Gang 
terseboet. Me Ha 

Pada malam Senin jang baroe la- 
loe di Gang itoe telah terdjadi perke 
lahian jang dilakoekan oleh seorang 
sosawi dan seorang isterinja, Doedoek 
nja perkelahian itoe ialah sebagai be 
rikoet: : 

Di Gang terseboet berdiamlah seo 
rang laki laki jang ta' mempoenjai 
pekerdjaan, selainnja bermain djoedi 

| sahadja. Orang lelaki itoe mempcenjai 
seorang isteri jang tiap2 hari mendja 
di baboe seorang Belanda. Pada tang 
gal 3 didalam boelan ini si isteri men 
dapat gadji dari madjikannja. Seko- 
njong-konjong si soeami itoe dengan 
seketika itoe djoega telah membawa 
oecang gadji kepoenjaan si isteri itoe 
akan dipergoenakan oentoek bermain 

- Gjoedi di Gang terseboet. tetapi pada 
acbirnja oeang gadji jang telsh diper 

 goepnakan bagi bermain djoedi itoe ta' 
seberapa djam lamanja telah habis 
dan inilah sebab2nja timboelnja per 
kelahian antara soeami dan isterinja 
itoe, hingga banjaklah poela orang jg 
memberi pertolongan oentoek memi| 
sahkan perkelahian antara soeami dan 

'isterinja terseboet, 

Toecan Moehamad Saleh 

Diangkat mendjadi 3 
deCommies 

Diangkat di Algemeene Secretaris 
.mendjadi 3de Commies t Moehamad 

... Saleh, sekarang iste klerk pada kan 
—.. tor terseboet. 

— —— 

Toean Mr P J Zwart 

Diangkat mendjadiad 
vocaat dan 

Diangkat mendjadi advocaat dan 
procureur pada Hooggerechtshof di 
Indonesia t Mr P J Zwart di Betawi 

aa Haa 
Bestuurshervorming 

Pekerdjaan2 jang terachir 
Terhadap bestuursbervorming di Ta 

s5 

'nah-Beberang kini orang dapat mem|. 

“masih hiboek-pikoek akan melakoekan 

-Ilandjoetkannja, pekerdjaan mana jang 
N |kelak pada tg | Juli akan dilangsoeng 
8 (kan itoe. i 

Ikan ontwerp-ordonnantie2 tentang per 

werp-ordonnantie2 Dewan-Ra'jat, ja'ni 

Iso'al jang pada pembitjaraan rantja 

procureur.| 

beritakan, bahwa pada sa'at ini orang 

pekerdjaan2 jang terachir oentoek me 

Sesoedahrja orang telah menjelesai 

'hoeboengan financieel antara Negeri 

dan Ressorten itoe, ta'lama lagi orang 
hendak memadjoekan beberapa ont- 

seboeah ordonnantie tentang menetap 

kan pekerdjaan2 di Tanah-Seberang 
itoe dan seboeah ordonnantie lagi ten 
tang perintah pekerdjaan2 administra 
tief centrale Regeeringsorganen kepada 
goebernoer2, 

Hal jang terseboet diatas itoe ber 
maksoed, soepaja resident2 di Tanab 
tanah Seberang sesoedabnja melan 
djoet bestuurshervorming ini sedapat 

dapat masing-masing masih tetap me 
megang pekerdjaan2nja. 

Ontwerp-ordonnantie2 tentang so'al 

ngan permoelaan bagi bestuurshervor 
ming jang telah disoesoen didalam 
tahoen 1931-1932 dan jang poela di 

dalam tahoen 1935 telah diperbaiki 
oleh Dewan-Ra'jat dan djoega pada 
pembitjaraan tentang ordonnantie2 jg 
tolah selesai itoe dengan Dewan-Ra'jat 
maka tertjapailah persetoedjoean, se 
hingga ordonnantie2 ini dianggap se 
bagai technische formulsering dan 
penetapan jang sah dari apa-apa jang 
termasoek dalam persetoedjoean itoe. 

Centraal Bestuur P.O.P, 
Pada malam Djoemahat jang akan 

datang ddo. 7—8 April 1938, moelai 
djam setengah delapan, CB ,Padvin 
der Organisatie Pasoendan“ akan me 
ngadakan rapat Pengoeroes in pleno, 
bertempat di roemahnja T. A, Kadar- 
roesman, Mentengweg No. 22 Bat.-0. 

Agenda: 
1. Membitjarakan rantjangan statu 

ten dan HR. 
2. Oesoel2 jang akan dibawa ke 

congres JOP di Bandoeng. an 
3. Pertanjaan keliling. 

5 EP 

Kapal selam Perantjis di Tg. Priok |. 
Oleh adanja peroebahan programma 

perlajaran,kapal2 selam Perantjis" Fres | 
ua|“ dan “Acheron“ pagi tadi soedah 
tiba dipelaboehan Tg. Priok. Pada ni 
at semoela, mestinja baharoe tanggal 
1 April, AE 

Setiba disini mereka disamboet oleh | 
pihak opisil, serta pagi tadipoeo 'dila 
koekan toekar mencekar perkoendjoe- 
ngan. 
Adapoen tentang datangnja lain2 

kapal perang, tidak berobah ranija 
ngannja, 

Kelak bari Minggoe, admiral disini 
akan membikin pertemoean persanta 
pan bagi tamoe2 negeri loear itoe, se 
dang pada hari Selasa sore bersantap 
dircemah konsol Inggeris. 

Adspirant boscharcitecten 
BKosat TanahSeberang. 

Toean2 Soewarno dan R. Amien 
Tjokrosoeseno, kedoea2nja adspirant | 
boscharcitecten, diperbantoekan pada 
Kepala Pedjabatan Boschwezen di Ta 
nah Seberang. 

5 Laga ae 
Pengandidatan Vaderlansche Club 

Boeat pemilihan anggo 
ta Dewan Ra'jat, 

Aneta mewartakan, bahwa Vader-| 
landsche Club telah membikin lJijst se 
mentara dari nama2 kandidat oentoek 
mendjadi anggota Dewan Ra'jat, oen 
toek pemilihan jang akan “datang. 
Nama2 itoe masih dirahsiakan bagi 

'0emoem, karena beberapa orang kan 
didat perloe ditanja doeloe maoe atau 
kah tidaknja. 5 

Lijst terseboet kelak pada tg.19 Mei 
'&kan dimadjoekan dalam Rapat oe- 
'moem VC. goena diminta persetoedjoe 
an anggota. 

Keloear mesoeknja barang di Tanah 
Seberang 

Menoeroet tjatatan jang ada pada 
Kantor Statistik, selama boelan Febr, 
1938 barang2 jang dimasoekkan ke 
Tanah Seberang ada 80,400 ton (bru- 
to) sebarga f 13.200,000, sedang ba 
rang barang jang keloear dari sitoe ada 
644500 ton (bruto) seharga f 42,800, 
000.— 
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Boeat anak kelasi Koninklijke Ma 
nine 

Ini hari bertolak dari sini dengan 
kapal Indrapoera menoedjoe ke negeri 
Belanda, beberapa pemoeda2 Kuropee 
sche echepelingen, boeat mendjadi 
anak kelasi pada Koninklijke Marire 
disana. Na 

Kemaren pagi (Selasa) djam 9 diha 
laman departement Marine mere di 
inspeksi #oleh Komandan Angkatan 
Laoet dan diberinja nasehat, 

Jang hadhir pada inspeksi itoe ia 
lah beberapa anggota hoofdbestuur 
IE V. antara mana toean De Hoog, 
Bondsvoorzitter, 

Pa 

Pasoendan tjb Djakarta 
Hari Minggee tg 10 April ja.d. Pa 

soendan tjb jakarta, akan membikin 
Alg. Ledenv. bertempat di clubhuisnja 
di Petodjo Dwarsweg No 26 Bt-0, dan 
akan dimoelai djam 9 pagi precies. 

Agenda : 

1. Pemboekaan oleh Ketoea 
Kadaroesman, 
Berita dari pengoeroes, antara 
mana dengan masoeknja 150 
anggota baroe dari Tanah Pe- 
djompongan, 
Verslagnja pertemoean dengan 
Nationale Kiescomite dan sikap 
apa jg akan diambil oleh Pasoen 
dan tjb Djakarta dengan pilihan 
Gemeente jg akan datang itoe. 
Membitjarakan Congres-voorstel- 
len dan memilih boeat oetoesan 
ke Congres ke Soekaboemi, 
Rondvraag, 

ti Ar 

& 

Berhoeboeng dengan banjaknja hal 
hal jg penting dan haroes dibitjarakan 
maka dengar djalan ini, minta perha 
tiannja jg berkepentingan soepaja da 
tang mengoendjoengi pada pertemoean 
jang akan diadakan itoe. 

ig cm 

£ Pemboenoehan jang kedjam, 

Mandor polisi Onom, 
tanah particulier Tji- 
longok Gendoe diboe- 
noeh mati dan oeang- 
nja f 1000.— lebih di 
gondol perampok. 

Kemaren malam Minggoe kira kira 
djam 11 malam didesa Onom telah 
terdjadi perampokan dan pemboenoe- 
han jang sangat ngeri dan kedjam. 

Lebih djaoeh doedoeknja kedjadian 
ini adalan sebagai berikost : 

Mandor Senan, begitoelab nama 
nja mandor polisi jang mendjadi kor 
ban dari kawanan ketjoe itoe, memang 
adalah seorang jang mampoe, bahkan 
seorang jang terkaja dari segenap pen 
doedoek tanah particulier Tjilongok 
Gandoe, pada hari Saptoe sorenja kira 
kira djam 7 sedang menghitoeng oeang 
Contantnja bersama sama dengan iste 
rinja. Tidak beberapa lamanja setelah 
mandor itoe selesai dari peritoengan 

locangoja, jang laloe disimpan di ikat 
pinggangnja, maka datanglah beberapa 

|toekang ronda jang pada malam itoe 

memang mendapat giliran oentoek 
mendjaga keamanan dikampoeng. Se- 
djam lamanja mandor itoe bertjakap 
tjakap dengan toekang ronda itce 
laloe mereka itoe disoeroehnja mengi 
dari kampoeng seningga pada waktoe 
itoe banja mandor Senan sendirilah 
jang ada diloear roemahnja. Kemoe 
dian disoeroehnja isterinja oentoek 
mengambil bantal dan tikar dengan 
maksoed merebahkan dirinja diatas 
balai jang ada dimoeka roemahnja, 
Malang ta' dapat diraih, begitoelah 
tidak berapa lamanja mandor Senan 
sekonjong konjong diringkoes dan di 
toetoep moeloetnja dan seketika itoe 
djoega terdjadilah satoe drama jang 
amat ngeri dan hebat jaitoe sebagai 
binatang biasa maka leher mandor 
Senan 'itoe disembelihnja sehingga 
hampir poetoes, dan @eangnja jang 
ada pada ikat pinggangnja digondol 

isterinja oentoek membangoenkan soea 
minja, tetapi alangkah terkedjoetnja 
ketika ia merabah badannja mandor 
Senan soedah mendjadi dingin dan 
ketika lampoe dipasang, njatalah man 
dor Senan itoe tidak bernjawa lagi 
dan darabpoen berhamboeran kian 
kemari. Seketika itoe djoega si isteri 
berteriak minta toeloeng tetapi seda 
tangnja orang orang, perampok itoe 
soedah merat dan 'sampai sekarang 
poen beloem seorang djoeapoen jang     9 2 tertangkap. 
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Oeroesan penning sepeda 

Sedjak tanggal 25 Maart jang laloe 
hingga hari ini, kantor Gemeente di 
Kb. Sirih teroes meneroes penoeh se 
sak orang jg hendak membeli penning 
sepeda, Ada jg berhasil, tetapi amat 
banjak poela jg tidak berhasil, sehirg 
ga setelah berdjam2 menoenggoe ter 
paksa balik kembali kekantornja,atau 
keperoesahaaanja, 

Dan . , tanggoeh seroepa itoe atjap 
kali membawa orang kepada keadaan 
jang tidak njaman, ja'ni ia terantjam 
bahaja ditangkap. 

Misalnja, tb Abdoerrazak, pendoe 
doek Petodjo Oedik.sedjaktgl 25 Mrt 
hingga 2 April ia beroesaha hendak 
membeli penning, baik di Pasar Senen 
maocepsen dikantor gemeente Kb Si- 
rih. Oesaha jang beroelang2 itoe ter 
njata beloem djoega beroleh hasil,dan 
pada tgl 2 April ia ditangkap, sepeda 
nja dibawa kesectie polisi. 
Meskipoen soedah liwat waktoenja, 

tetapi menoeroet penjelidikan kita, 
hampir rata2 eigenaar rsepeda mem 
persediakan oeang goena membelipen 
ning, tetapi sering kali mereka kemba 
li karena terlaloe penoeh, padahal ha 
vja mendapat perlop dari sang madji 
kan hanja sebentar sadja. 

Lebih soekar lagi sekarang pembe 
lian penning, karena di Pasar Senen 
tidak lagi orang menaroh filiaal ge- 
meente itoe. 

Svedah pernah, kita mengandjoer 
kan, soepaja dalam hal ini gemeente 
hanja mengambil tindakan menegor, 
sadja, scepaja orang2 lekas beli pen 
ning, dan sebaliknja, djika pihak ge- 
meente kiranja ingin lekas2 semoea 
sepeda berpenning, apakah termasoek 
tindakan bagoes, djika filiaalnja ditoe 
toep, padahal doea tempat pendjoe 
alan sadja ternjata tidak mentjoekoe 
pi apalagi hanja satoe. 
Moedah2an pihak Gemeente soeka 

kiranja memperhatikan, serta mem 
boeka lagi beberapa tempat pendjoea 
lan dimans2. Tanggoeng ta'lama lagi 
semoea sepeda (90pCt) berpenning. 
dan pendjagaan polisi hendaklah .se 
karang ini hanja bersifat penegoran 
sadja. 

Gemeente mesti mentjoekoepi tem 
pat pendjoealan, nistjaja pihak ramai 
mentjoekoepi poela pembeliannja, 

Logica: memboeka 'satoe diban 
ding dengan memboeka 10 toko, tang 
goeng lebih besar kans-lakoe jg 10 
toko, boekan ? 

Itoepoen djika hendak meantjoekoe 
pi logica, 

so Hj ca 

Pendoedoek kota Betawi 

Banjaknja pendoedoek kota Betawi 
pada penghabisan bl. Febr. 1938 ada 
terdiri dari: 
23,255 lelaki dan 22,220 perempoean 
koelit poetih, sedang pada penghabisan 
bl. itoe djoega dari th. jl. ada sedjoem 
'lah sama sekali 34,112 djiwa jg mana 
artinja sekarang mendjadi tambah de 
ngan 2,353 djiwa. 

Banjaknja pendoedoek dari bangsa 
Indonesier dan Tionghoa beloem dapat 
dipastikan dengan betoel, berhoeboeng 
dengan seringnja berpindahan tempat 
sehingga menjoesahkan hitoengan. 

Menoeroet Gezondheidsdienst dari 
Bat. Gemeente, banjaknja pendoedoek 
bangsa Indonesier dapat ditaksir se 
djoemlah 395,000 djiwa, Tionghoa 75, 
000 djiwa dan 7,400 djiwa dari bangsa 
Arab, Moor, India dll. 

Orang Asing 

Dalam th. jl. dikota ini ada tinggal 
2460 djiwa jg terdiri dari bangsa Djer 
man, 535 dari Djepang dan 458 Ing- 
geris, sedang nationaliteiten lainnja 
meroepakan satoe golongan jg terdiri 
dari 100 djiwa koerang dan bangsa 
Amerika jg terbanjak sendiri jaitoe 91 
djiwa, 

Itoe pemboenoehan di Djagawana 

Landraad Mr.C kemarin pagi telah 
melandjoetkan pemeriksaan itoe pem 
boenoehan di kp. Djagawana Tam - 
boen jang djadi korban H. Narim. | 
Dalam ini pemeriksaan doea saksi 

jang didengar jaitoe toean M. Danoe 
mantri politie dan Ass. Wedana Te- 
loek Djambe Krawang. 

Saksi mantri politie menoetoerkan 
tentang keterangan jg diperoleh hing 
ga terdakwa Adjim dan Niroen di - 
tangkap. Saksi akoe waktoe terdjadi 
nja itoe pemboenoehan, masing2 sak   
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reka memberi itoe penerangan. 
Saksipoen telah tegaskan, sebabnja 

oleh saksi di djelaskan karena mere- 
ka takoet, sebab dimasa itoe sedang 
ramai kedjadian pemboenoehan. 

Ass-Wedana Telaga Sari diperiksa 
ini saksi toetoerkan tjampoernja ia 
dalam ini perkara, karena waktoe i 
toe ia diwadjibkan menjampoeri oe- 
roesan justitie sebagai Adj-Djaksa jg 
di tempatkan di Tjikarang. 

Dan dalam itoe perkara, ia tjoema 
periksa sesoedah masing2 terdakwa 
diperiksa oleh politie lain. 
—Apa Ass-Wedana tahoe, sebeloem 

saksi periksa ssmoea saks:.2 jg memi 
berat lebih dahoeloe membilang ti- 
dak tahoe? 

—Betoel. 1 
—Apa sebab dahoeloe mereka takoet 
kemoedian berani tjeriterakan itoe 
keterangan ?, 

—Saja koerang-perdata. 
Toean Hilman: sebagai . pembela: 

terdakwa desak beberapa pertanjaan 
jang tidak didjawab. 

Hingga sekian pemeriksaan bera- 
chir, tetapi atas permintaan pembe 
la poetoesan soepaja ditentoekan ha 
ri Senen depan, pembela akan memi 
bikin pledooi. 

ma O— 

Poliklin!ek Djatinegara 

Dari tanggal 21 hingga 29 Maart 
jang datang berobat pada poliklinizk 
Djatinegara, Bekassieweg 72, Mr.-C. 
ada 392 anak sekolah, 116 anak2 boe 
kan moerid sekolah dan 85 orang d€ 
wasa, 

—O— 

Kehakiman 
Loeloes dari dalam oedjian dokto 

ral bahagian ketiga toean-toean Moe 
hammad Dalijono dan Lie Hwee Joe. 

— Y— 

A.I, D. contra Douwes Dekker 
Hoofdredacteur soerat kabar Aid 

di Bandueng karena memoeatkan toe- 
lisan penghinaan atas dirinja toean 
Dr. EFE. Douwes Dekker telah di- 
djatoehi hoekoeman denda f 25.— 
atau 'pendjara 5 hari. 

  

  

  

MARTAPOERA (BORNEO) 

Air soengai naik. 

Borpena menoelis : 
Moelai dari tanggal 16 sampai 29 

i,b., hari boleh dikatakan banjak hoe 
djar dari panas. Diwaktoe sore sa'at 
Jg dipergoenakan orang oentoek me- 
ngambil oedara, disitoelah poela langit 
menoendjoekkan kesedihannja, dioeloe 
dan dihilir langit diselimoeti oleh awan 
jg hitam, Begitos djadinja dengan ke 
banjakan hoedjan itoe, air soengai jg 
biasanja merah seroepa air teh, seka 
rang soedah seperti air jang bertjam 
poer loempoer dan setiap bari bertam 
bah naik: djika teroes meneroes hoe 
djan toeroen dengan lebatnja, tentoe 
lah akan bandjir poela. 

Djembatan besi di Martapoera, pe 
njeberangan hendak pergi menoedjoe 
Hoeloe Soengai telah sengadja dipos 
toeskan, kabarnja didynamiet, lantaran 
sangat banjak batang kajoe jg besar2 
hanjoet dari oeloe tersangkoet didjera 
batan itoe menghambat perdjalanan 
aroesnja, sehingga air soengai koeat 
naik. Achirnja kalau djembatan itoe 
tidak lekas dipoetoeskan, tentoelah air 
soengai boleh djadi melimpah dan 
djembatan itoe akan dihanjoetkan 
oleh aroes atau oleh toempoean air 
jg keras itoe dengan membawa keroe 
gian lebih besar kepada negeri, sebab 
sering djembatan jg terikat dengan 
djalanan besar akan toeroet djoega 
rossak, begitoe djalanan besar boleh 
djadi poetoes djoega, 

Alat penjeberangan sekarang semen 
tara memakai getek (rakit). 

Kepandoean Rajat Indonesia 

Dikabarkan kepada kita, bahwa t, 
Soekirno anggota dari K.R.I, 
telah dipetjat.   si ta” ada jang memberi keterangan, 

tapi setelah beberapa hari baroe me 

Dengan pemetjatan itoe berdasar 
atas mendjaga baik nama perhimpoe 
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| dari KRI menerima vergadering ver 

'bod jg disangkanja ouak dari PNI — 
. toelis pemb Ma 

pada wak bekerdja keras menga 

. anggotanja. 

| tenggelam. Adapoela jg 

| orang pelajaran menerangkan, bahwa 

    
nan, lebih-lebih diwak toe 

     
      
    
   

    

  

wasi atas sepak terdjangnja anggota 

Orang hilang 

John Shaw menoelis: | 

Pada bari Kemis 31-3-38 pendoe 

   

  

doek Toboali mendjadi gempar oleh) 

Siar kabar bawa ada 5 oraog pe | tersiar kabar bahwa @ 
nangkap ikan Indonesi 

Banjak' kira kir: ra 

ra bahwa nelajan nelajan 

  

ilang. 

ini telah 

bahwa boleh djadi orang2 ini hanjoet 

dibawa aroes, Ban Oenaena 

Doedoeknja perkara adalah begini:| 

Pada hari Selasa 22 Febr. jl., telah 
berangkat dari pelaboehan Toboali 5 | 

orang penangkap ikan masing? berna| 

'ma: Nongtjik, Soelaiman, Soedin, De 

lani, dan Hasan dengan seboeah pe 

rahoe kolek menoedjoe poelau Masa- 

pari jg djaoehnja kira kira 5 djam pe 

lajaran, Maksoedpja hendak memaj 

sang sirok-sematjam “perkakas penang 

kap ikan disitoe. Kolek mana adalah 

sangat sarat memoeat ramoean boe8t | jabang 
sirok jang akan dibikin. Banjak orang 
orang abli lacet jg telah. menasebat 

kan mereka soepaja djangan bermoe' 

at begitoe sarat, apalagi pada waktoe | 

itoe moesim riboet dan ombak ken 

tjang. Tetapi nasehat ini tidak diabai 

kan. Siangnja mereka berangkat teroes 

malamnja bertioep angin riboet.— 

Bagaimanakah hilang 

nja itoe diketahoei 

Sesoedahnja 20 hari lamanja mere 

ka berangkat, dan tidak poelang2, fa 

milie familie mereka moelai menarveh 

tjoeriga. Karena -nelajan nelajan ini 

tjoama membawa bekal 50 kati beras 

sedangkan dipoelau Masapari itoe ti 

dak ada manoesia diami — Toenggoe 

poenja toenggoe sampai seboelan be 

loem djoega mereka datang ke Toboa 

li. Achirnja kemaren bari Raboe 30- 

3-38 telah datang ke Tobosli, orang 

orang jang telah berlajar dari Soengsi 

Loempoer Palembang Orang orang 

ini telah mampir diitoe poelau, dan 

tjari itoe nelajan nelajan, - Menoeroet 

keterangan orangorang ini, bahwa 

poelau .itoe tidak ada bekas bekas di 

datangi orang dalam masa doea boe 

lan ini! : (3 2 

Mendengar warta ini ahli familienja 

bahkan pendoedoek Toboali telah 

mendjadi gempar membitjarakan ke 
djadian ini. Politie sogdah diberi ta 

hoe hal ini, ii TP Pn 

Kemanakah perginja nelajan nela 

jan ini? ! : 

Sebagian besar nelajan nelajan dan 

sangat boleh djadi bahwa kolek pem 

bawa nelajannelajan itoe telah ka 

ram. Apalagi diitoe malam telah ber 

tioep riboet jang kentjang. : 

Pengharapan bahwa mereka itoe 

masih hidoep sangat sedikit. 
c— —. 

: |. PONTIANAK 
Amal Tiongkok 

Pads malam 81 Maart jl. bertempat 

digedong Victoria. Hall telah diadakan 

malam pertoendjoekan bagi Chineesche 

Roode Kruis, jg dikoendjoengi ramai 

oleh publiek Tionghoa. Jang toeroet 

ambil dalam pertoendjoekan permai- 

man itoe, selainnja berbagai perkoem 

poelan Tionghoa dan Belanda, djoega 

berbagai koempoelan dari pihak Indo 

nesiers, diantara mana toeroet membe 

Ai 

ri soembangan koempoelan Kepan-| 

doean ,Ossaha—Kita“, jg dikepalai 

oleh toean2 R.M, Soebianto dan Goesti 

Achmad, dengan padvinders demons- 

tratie dan roode kruisnja, : 

Jazz Band Soeka-Radja djoega am 

bil bagian jg oetama diantara berbagai 

koempoelan muziek, menambah gem 

| biranja malam amal itoe. 
Hasil oeang dikoempoel amat. me- 

njenangkan Kowite Amal Tiongkok 
ig beroesaha itoe, toelis pembantoe 

kita. Tw ag 
Ha 

. PNS tjabang Soerabaja 
Setelab mendapat opdraebt dari HB 

nja maka pada ddo 2—3ib bestuur jP 
NS Soerabajr mengadakan vergadering 
meremboeg tentang akan adanja ,Con| 
ferentie April“ jg diadakan di S'baja| 
besoek ddo 15 ini bl bari Djoem,at, 

Pemoetoes: I ,Conferentie April P. 
NS, tjb Seerabaja" ini akan mengam' 
bil tempat di , Gedong National Indo 
nesia di- Boeboetan", 2 Kg 

2. Conferentie akan diboeka pk 9 

pagi, : 
3, PNS, Soerabaja akan menjisrkan 

soerat tentang akan adanja Conferentie 

ini kepada segenap tjb disekitar Soe- 
rabaja dari timoer PNS Pasoeroean 
kebarat sampai Kertosono, Dari selatan 
PNS Malang keoetara sampai PNS Toe 

jg achirini |galan saudara kita NSB tjb Soerabaja 
yer- |diharap datangnja menjaksikan. 

9 3 NS,ers dan NSster! Korbankanlah se 
baiknja, djika KRI |dikit tempo oentoek mendatangi Con 

| ferentie tsb. oenakanlah kesempatan 
jg sebaik 

pat membiljarakan nasib dan keboe- 
toehan saudara2. Dengan akan adanja 

— Jakan dengan gembira mendatangi 

— Marilah datang berdoejoen-dpejoen. | 10Xse 
: Pa eba aa dah tjoekoep boeat belandja minoem | 

u orang jg mengi| | 

menjangka| Pada hari Selasa malam Rebo wage 

& 

goeroe, 

Ikan ongkos ongkos dan penghematan 

   

Sebab itoe, hai saudarakoe sekalian 

n sepenting ini, ingatlah 

  

Conferentie ini, kita jakin kalau sdr 

»Conferentie" ini. 

Ki —— Ke 

TANGERANG | 

— Rapat Keloearga T Siswa. 

Pembantoe menoelis : 

hb. 29-30-1938. Telah mengadakan ra 
pat keloecarga bertempat digedong TS 
dengan banjak perhatian teroetama 
kaoem iboe. 
. Rapat dimoslai djam 8 dengan di 
pimpim oleh ketoea tjb. t. Soemarno, 
dengan membilang diperbanjak terima 
kasih kepada sidang. / 

Agenda sedemikian : 
“1 Pemboekaan oleh ketoea 
2 Memperkenalkan kedatangan doea 

3 Verslag a M Goeroe dan b jaitoe 

4 Arti pendidikan, dan azas toedjoe 
an T Siswa 

5 Peringatan oentoek lima tahoen 
6 Pemilihan pengoeroes 'baroe di 

Tjabang 
7 Pertanjaan dll. 
Setelah Ketoea memboeka rapat de 

ngan membilang terima kasih dan 
itoe agenda no 2 diserahkan kepada 
M Goeroe Soelasmono. 

Seolah olah penjamboetan dari ke 
doea goeroe itoe. 
Agenda ketiga djoega dioeraikanoleh 

t Soelasmono, dimana telah dinjatakan 
tentang kemoendoeran T Siswa sebe 
loem tenaga datang. 

Agenda b tentang verslag tjabang 
dibentangkan oleh t Wirjosantoso ten 
tang keadaan keoeangan, Hal inidjoega 
tambah moendoer sekali, 3 

Setelah itoe maka agenda ke 5 telah 
diserahkan kepada t Soepandi, goena 
menerangkan azis dan toedjeean TS, 
t ini mengoeraikan dengan pandjang 
lebar dan djoega didjolas djelaskan 
arti T Siswa dan azas azasnja sehing 
ga jang berhadlir merasa poeas ter 
boekti dengan adanja tepoek tangan, 
Selain dari itoe djoega dioeraikan ten 
tang kewadjiban iboe bapa terhadap 
anak. Sajang sekali diwaktoe tengah2 
ketosa telah memoetoeskan, berhoe- 
boeng dengan temponja, Tetapi spr 
akan meneroeskan ceraiannja pada ke 
lak Rebo Wage jgakan datang. 

Djoega spr ta" loepa mengoeraikan 
arti Rebo Wage dalam TT Siswa, 

Setelah itoe maka diadakan pauze. 
Sesoedah pauze, agenda dilandjoet 

kan oleh nj Sri djoega goeroe barce 
menerangkan arti pendidikan didalam 
kebangsaan. TR 3 

Setelah agenda itoe selesai dilan- 
djostkan kepada agenda no 5 jaitoe 
mempoenjai tjita2 akan mengadakan 
peringatan 5 th berdirinja TT Siswa 
pada bl Juli, Hal ini dapat persetoe 
djoean. 

Setelah itoe agenda jg ke 6 sampai 
dan 'memilih pengoeroes baroe, jang 
telah dipoetoeskan oleh rapat jalah : 

Ketoea— t, Sastro. 
Penoelis— - t Soepandi (MG) 
Bendahari— t Wirjosantoso 
Pemb.— tt: Hassan Soegiono 
Maka pengoeroes lama meletakkan 

djabatannja. 
Dalam agenda jg ke 7, banjak jg 

berbitjara teroetama k. iboe dari PRI. 
Jang mengoesoelkan dan meminta 

M. Goerce memberi pertolongan oen- 
toek ra'jat Tangerang tentang pembe 
rantasan boeta hoeroef. Hal ini diteri 
ma dengan senang hati, Lain dari itoe 
ada djoega oetoesan, perk. oempama. 
Mardi—Tomo, dll. masing, mengoerai 
kan tjita tjitanja. 

Pada djam 12, rapat ditostoep de- 
ngan Slamat, Moedah-moedahan sadja 
dengan adanja rapat Rebo wage rapat 
keloearga, jaitoe malam pendidikan 
dan adanja perobahan pengoeroes kelak 
akan pesat adanja. : 

BANDJARMASIN 
Wang rermis (setengah cent) pa 

toet ditambah 

Borpena menoelis : 
'Menendakan zaman jg sangat soe- 

sah, semoea pasar pasar telah mela- 

'zimkan harganja dengan setengah sen, 

begitoepoen orang jg berbelandja di 
dalamnja, Harga setengah sen jg diada 
kan itoe, adalah oentoek mengenteng 

s£ 

bagi orang jg berbelandja, tapi (seba 

liknja kalau diperhatikan keadaan da 

lam pasar pasar dan kantor kantor, se 

kalian orang jg berbelandja dan be- 

perhoeboengan dengan kantor kantor 
itoo kebanjakan terkena atau menang   ban. Dari hingga keploksok2 tempat 

diam kita Normalisten, Dan ta' keting, wang setengah cent tidak ada oentoek 

  

goeng roegi setengah sen bilamana 

mengembalikan wang orarg orang jg 
berlebih. ba gta : 

lihat djnega pada ddo. 28/3”38 ada| 
doea orang diantara publiek jg mem| 
"beli franeo harga 7 setengah cent de 
ngan mengoendjoekkan wang ketip, 

saudarakoe : sanalah sdr sekalian da | lantaran ketiadaan wang setengah cent, 
i terpaksa doea cant jg dapat diterima | 

(oleh orang itoe kembali. Siapa sadja 
1g mempoenjai 
tentoe tidak keberatan dengan setengah 

  

Selainnja keadaan dalam pasar, kita 

maksoed tersampai, 

cent itoe, tetapi kalau soedah djadi 
10Xsetengah cent, berarti 5 cent soe 

thee diwaktoe pagi,seteroesnja kelebian 
dikas kemana hendak diboeangkan ? 

Sindiran jg hebat ta'perloe, hanja 
diminta Departement v. Financien soe 
ka menjelidiki hal kekoerangan wang 
remisan ini, dan patoot ditambah de 
ngan segera. 

sc Gj cac0. 

Kebersihan air minoem mesti didjaga 

Di Bandjarmasin oemoemnja ratara 
ta orang mempergoenakan air soengai 
boeat diminoem, Dengan air ssengai 
toe poela orang mandi, mentjoetji 
dan kesoengai semoeanja orang mem 
boeang kotoran sampah dil. 

Orang jg mampoe dapatlah menje 
diakan tank jg besar besar oentoek 
parsediaan air hoedjan, itoepoen se 
tempo waktoe bisa kepoetoesan kalau 
hari lama ta' hoedjan'.. Apalagi kalau 
soedah datang moesim kemarau, air 
soengai soedah mendjadi asin dan 
orang orang mesti membeli air, jaitoe 
dari air soengai jg diambil orang da 
ri oeloe soengai dan diperdjoealkan 
nja. Harganja djangan dikatakan, bisa 
sampai 5 sen sepikoelan dari doea 
blik minjak tanah. 

Dalam ilmoe kedokteran tentoe tak 
ada jg mengatakan bersih air ssengai 
seperti air soengai dekat kota Bandjar 
masin itoe, 

Orang orang disini ada jg berani 
meminoemnja sebejaem dimasak, Se 
dangkan dimasak lebih dahoeloe bagi 
orang jg mengerti kebersihan masih 
koerang perijaja meminocemnja, kalau 
air soengai itoe tidak lebih doeloe di 
saring dengan saringan batoe dan ba 
roe dimasak, sesoedah dimasak disa 
rirg poela memakai filter. Dengan me 
makai saringan batoe sadja soedah tjoe 
koep dalam kebersihan, asal sadja air 
itoe dimasak lagi baroe diminoem, 
Boeat orang orang dikampoengan tak 
dapat ditjampoeri, sebab mereka keba 
njakan koerang mampoe boeat menje 
diakan saringan dil, hanja tjoekoep 
kalau air itoe lebih doeloe dimasaknja. 

Boeat orang orang jg mempoenjai 
waroeng kopi, loecement dan bar jg 
menjediakan air minoem oentoek o- 
rang banjak, patoet benar dapat jg 
berwadjib mentjampoeri oesaha dalam 
kebersihan air minocem itoe, soepaja 
masing masing waroeng kapi @dllnja 
moesti memakai saringan batoe, Dan 
sekalian tempat masakan itoe moesti 
lah saban hari dibersikkan, tidak ting 
gal hitam dan berkarat. Seberapa bo 
leh tempat pemasakan itoe djangaa 
memakai blik-blik dari bekss minjak 
tanah, hendaklah memakai prabot ma 
sakan jang diperboeat dari pada lo- 
gam, aluminium sebagainja ig. senga 
dja disediakan oentoek pribot pema 
sakan.. 

Dahoeloe pernah rantjangan pome 
rintah disini boeai mengadakan wa- 
terleiding, entah apa sebabnja seka 
rang tinggal senjap sadja. 

Betapa hebatnja penjakit jg moe 
dah menoelar berasal dari pada airjg 
tidak tjoekoep bersih, telah lebih doe 

loe diketahosi oleh pihak pemeriniah 
jg berkewadjiban dan soepaja nasehat 

nasehat serta penerangan kepada rak 

jat teroes diedarkan.— 

  

  

  

Itali 

Madjelis pendeta membantah 

2 kabar radio 

Rome,4 April (Renterj. Madjelis 
Pendeta membartah dengan pasti, ka 

bar kabar jg disiarkan oleh Radio Va 

ticana tentang soal plebisciet jg me- 

ngenai bisschop2 Oostenrijk. 

Sk. ,Ossevatore Romano“ mengata 

kan, bahwa fikiran jang dikeloearkan 

oleh sk. itoe dari fihak opisil, poen ti 

dak dari fihak semiopisil, ataapoen da 

ri salah satoe badan jg  menjoeroeh- 

nja. 
. Ju Kh va 

Perantjis 
Rentjana keoeangan Perantjis 

Paris, 4 April (Havas). Sesoedab 
kabinet bersidang 2 setengah djam Ia 

     

    

  

MA | : 
B ami. 

'Anggoer Darah Spec 

2 

    iaal 
Hoofd agent 

Taij Ho Ton ' 

ing An D8 ) Batavia 

agent-agent 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thaj Ho Solo 

Thaij An Tjan Djokja 

Pi Eng Sioe Tong Tjilatjap 

: NdAn!: : Ek Goan Tong Tasikma 
MN Tab ta YK Ta. & 

Djin Sen Tong) Ban- 
PTjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie An Ho) ngan 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
g0 
Eng Ho Tong Cheribon 

“ Thaij Ho Tjoen Soeka- 
: boemi bo # 

d : SSI Png PAN okor 
5 i 5 Eng Hok An) 208 

21 # PP ep lh si » 

DoKA MTA Ak ng Bag An Koni 
  

saksikan dan roepa2 obat patent. 

TEE Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFong abang 
Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

rada 

# Ban HokSoen Tangerang 

aa HARGA 

Boto! besar f 3.- 

Botol kefjil f 1.75 

Adasedia roepa2 pefasan dan Jan Hwee, harga bersaingan, harap dateng: 

  

  

  

EP DEWA" 
Molenvliet oost 78 

Batavia-C.   
bisa dapet rabat bagoes.   
  
DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat 

KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,TJAP DEWA" di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 

lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 

HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. Harganja menoeroet djaman. 

Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat 

(HAIR CREAM) 

TJAP DEWA | P 

SAPIVEYA 
MOLENVLIET OOST 79 

BATAVIA-C. 

  
  

angan itoe. Diterangkan disitoe, bah 
wa Pemerentah diberi kekoeasaan loe 

as akan menentoekan programmanja 
jg lebar dengan tindakan2 jg loear bi 

asa. Diantaranja ada terdapat misal 

nja: kapitaalscheffing dari 4 sampai 

17 pCt, menoenda pembajaran hoe 

tang negeri oentoek 2 th lamanja, me 

meengost padjak spesial dari keoen 

toengan2 jg dapst oleh industrie2 pem 
belaan negeri. 

Dalam rentjana Pemerentah termak 

toeb djoega, penarikan “kembali ,ef 
fecten betaalbaar aan tsonder“, me 

ngembalikan penghargaan emas dari 
B:ngue de France menoeroet kedoe 
doekan osang franc sekarang ini. 

Rentjana itoe oleh sidang kabinet 

jang dipimpin oleh Lebran diterima 

haik, Malam ini rentjana diteroeskan 
ke Parlement. 

Roepanja koemisi keoeangan akan 

membitjarakan rentjana itos pada djam 

9 malam, Dan esok harinja akan dia 

dakan debat openbaar didalam Kamer. 

Banjak orang mendoega, bahwa Peme 

rentah akan mendapat opposisi hebat 

dalam Pariement dari kaoem Radicaal 
Socialisten. 

Oleh karena itoe maka bisa djadi 
rentjana akan ditolak oleh kaoem so 
cialis radikal. 

Tetapi kabar belakangan mengata 
kan sebagai berikoet. 

Rentjana keoeangan 
Blum diterima oleh 
kaoem socialis radi- 
caal, 

Paris, 4 April (Reuter). Golongan 
Radicaal Socialisten meneriraa baik 

rentjana keoeangan jg diadjoekan oleh 
Leon Blum dengan soeara 28 mela- 
wan 22, sedang 28 soeara blanco. 

Belakangan ini orang mendoega, 
bahwa rentjana itoe akan diterima 

oleh Kamer. Tetapi tidak ada harapan 
sedikitpoen akan diterima oleh Senast, 

Dalam antara itoe Komisi keoeangan 

Kamer menorima rentjana itoe dengan 
socara 25 melawan 18, sedang jg 1     

  

manja, maka diterima rentjana keoe- 

     

Nederlond 
“ Raad van State 350 tahoen 

Aneta mengabarkan dari Den Haag, 
Seri Baginda Maharadja Wilhelmina 
nanti pada tg 7 April akan memperi 
ngati 350 tahoeu berdirinja Raad van 
State. Oentoek ini diadakan pesta ber 
santap dalam astana radja, 

Wakil Partai Katholiek Belanda 
ke Indonesia 

Roomsch Kath, Staatspartij Neder- 
land mengoemoemkan, bahwa wakilnja 
jang akan berangkat ke Indonesia ia 
lah Teulings van Poll, sebagai telah 
dikabarkan pada tanggal 8 Maart jang 
laloe. Wakil ini akan berangkat ke 
Indonesia pada permoelaan boelan 
Mei dengan kapal , Dempo“. Kembali 
Bja kenegeri . Belanda nanti dalam 
permoelaan boelan Awgustus, 

Wakil inipoen akan mewakili partai 
nja dalam bari perajaan jang akan 
diadakan oleh Ind, Katb. Partij dalam 
hari bari Paschen. 

  

PISO HOEKOER 

  

Boeat tjoekoer jang lekas dan tida 
sakit Piso tjoekoer MINORA 
jang tadjem. la poenja wadja jang 
bagoes menanggoeng Toean satoe 

koelit aloes   blanco. 
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