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Ontvoogding ! Senen Da 
Bagoes, jaitoe diatas kertas ! 

lisasi, djoega diatas kertas ! 
Marilah kita sadjikan koepasan dan | 

| loekisan tentang soal B.B, dalam tjeng- 

— sentralisasi”. 

keraman desentralisasi ! 
- Karamnja perahos ,ontvoogding”, 

5. “ialah karena “Inlandech Bestuur de- 
| perahoe jang sederhana disoeroeh 

menjeberangi Laoetan Tedoeh ! 
Apa bedanja dengan perahoe ,de- 

   

Djoega perahoe, desentralisasi“ akan 
| 'karam, kandas. Tjoba libat ! 

Bestuur Boemipoetera jang soedah 
memikoel beban berat dan bermatjam2 

'ifoe (ma'loem, ontvoogding, boekan ?) 
mendapat beban baroe, soenggoebpoen 
kelihatannja fin sehiju) hanja menge- 

' mai boepati selakoe voorzitter dari Re- 

an 

  

gentschapsraad, Ma'loem, dalam prak- 
tek : kalau boepati repot, pegawai ba- 
wahannja ikoet repot djoega, boekan? 

Jang terang mendjadi beban baroe 
ialah overdracht onderwijs dan kese 
hatan ra'jat! Pendek kata: dari ,ke- 
randjang kotor“ jang ketjil, Inlandsch 

. mendjadi Bestuur itoe dirobah 
skerandjang kotor“ jang besar ! 

Oleh karena itoe satoe dalam doea!' 
Kewadjiban dan pekerdjaan selakoe 

bestuur tergoda, tidak dapat dipenoehi 
sebagaimana mestinja atau kewadjiban 
dan pekerdjaan selakoe orang desen- 
tralisasi tidak teroeroes sebagaimana 
mestinja. Kedoea-doeanja beres moes- 
tahil, tidak masoek diakal. | 

. Marilah kita boektikan! 
Berhoeboeng dengan onivoogding, 

katania, pada boepati dibantoekan 
sekretaris jaitoe regentssekretaris! 
    —. Tetapi berhoeboeng dengan desen- 

tralisasi (R.R.), sekretaris terseboet 
haroes merangkap mendjadi sekretaris 
R.R (regentschapsraadssekretaris) 

“Tangan kiri (berhoeboeng dengan 
ontvoogding), memberikan sekretaris 
tangan kanan (berhoeboeng dengan 
desentralisasi) membagi sekretaris tsb. 
mendjadi doea, padabal orangoja tjoe- 
ma satoe, Bagaimana bisa beres,boekan? 
Dan poela pekerdjaan sekretaris regeni 
tidak sama dengan pekerdjaan sekretaris 
RR: dari itoe soenggoeh boekan doea 

— pekerdjaan jang dapat dirangkap. Be- 

—aga 

  

   

    

toel pada regentschap dan RR jang 
agak besar ditempatkan adjunct-sekre- 
'taris. Tetapi itoe boekan oplossing. 

Masih ada lagi jaitoe jang bertalian 
dengan boepati ! 

— Regent boekan lagi hoofd dari In- 
landsche bevolking, akan tetapi hoofd 
van het Inlandsche Bestuurs djadi 
amtenar sadja, dalam hal ini soedah 
tentoe heoofdambtenaar! Feb an 
“Nah, hoofd dari Inlandseh Bestuur 

itoe didjadikan voorzitter dari Regent- 
schapsraad dan sebagai penggantinja 
“automatis ditoandjoekkan t, patih. 
Pe doea djabatan jang 
tidak dapat dirangkap, jaitoe kalau 
orang menghendaki desentralisasi jang 
sehat. 

Dari itoe, djika perahoe ,desentra- 
lisasi“ tetap seperti sekarang, ia ten- 

| toe akan karam ditengah djalan, se- 
. 'pasib dengan perahoe ,ontvoogding« 
Aa aa 

Apa daja? : , 

Pertama: Indonesianeering dari 
B.B. (Binnenlandech Bestuur) demikian 
roepa sehingga disini tjoema didapati 
satoe binnenlandsch bestuur, djadi | 
boekan tiga seperti sekarang ini. Dan 

. proces Indonesianeering ini haroes di- 
sertai dengan perbaikan dari didikan 
dan peladjaran goena corps B.B., baik 
bagian ren: 
Kang 3g au. 

Kedoea: gemeente boeat Neder" 

nesia, Sg: ar 5 SenI 1 23 “ng 

Djadi voorzitter dari R.R, itoe haroes 
seorang merdika dan boekan boepati 
dar dengansendirinjatenaga Indovesia. 

  

Dengan lain perkataan: stelsel ge- 
meente seperti sekarang dihapoeskan 

Apa sebab? “ia Tn 

B.B. dalam tjengkeraman desentralisasi) 

Lebib bagoes ialah. ,.. desenira- 3 

gian . 

    

Congres JOP ditoetoep dengan 
— rapat openbaar. | 

Hari Minggoe malam jbl, JOP me 
ugedakan rapat openbaar, jang dapat 
perhatian loear biasa banjaknja, ter 
loetama dari fihaknja pemoeda2. 

Toean A, Poeradiredja, Ketoea HB 

malam, sehabisnja mengoetjapkan te- 
rima kasih pada jg hadlir, menerang 
kan azasazaenja JOP sekali lagi, agar 
doenia loearan djangan salah sangka. 
Orang mengatakan, bahwa JOP itoe 
hanja satoe koempoelan pesta, koem- 
poelan exursie dan wedstryden. Seka 
liannja itve dibantah oleh Ketoea, ka 
rena JOP itoe adalah perhimpoenan 
cultuur Soenda, dan bahasa Soenda, 
itoelah cultuur uiting. Opvoeringen, 
'jalah oentoek mempertoendjoekkan ke 
boedajaan dan kabinangkitan Soenda, 
Excursie oentoek merapatkan persau 
daraan, : 

| Sehabisnja ketoea bitjara, laloe Toe 
lan Poeradiredja .(ajah Toean Ketoea 
JOP) dipersilahkan memboeat lezing 
tentang, de jeugd in de moderne sa- 
menleving. "3 

Toean Poeradiredja dengan pan- 
|djang lebar membitjarakan soal pe- 
moeda-pemoeda zaman sekarang. Di 
'andjoerkan oleli beliau agar pemoeda 

'mengetahoei keadaan pemoeda-pemoe 
danja. : 

| “Manja dengan djalan saling mengerti | 
sadja, maka keadaan masjarakat bisa 

- Bila orang toea tidak mengerti kea 
daan pemoeda, sebaliknja, maoe tak 

“ Imaoe maka timboellah perselisihan 
antara moeda dan toea, Ditjeritakan 
oleh beliau, bahwa keadaan cultuur- 
poen beroebah-roebah. 
. Zamannja boeda, keadaan masjara- 
kat dipengaroehi oleh boeda, zaman 
Islam, masjarakat dipengaroehi Islam, 
dan sesoedahnja orang barat kemari, 
masjarakat maoe ta” maoe dipengaroe 
hi djoega oleh orang barat. Terlebih 
lebih madjoenja techniek, adalah ber 
|pengaroeh besar., Kemadjoean ra'jat 
baroe nampak, bila keboedajan madjve. 

Sehabisnja Toean Poeradiredja, T. 
Dajat dipersilahkan bitjara, jang me 

Ingambil punt grepen dari riwajat ka 
boedajan Indonesia. . : 

Sehabisnja Toean Dajat, baroe T. 
Soekanda dipersilahkan mengoemoem 
kan uitslag pertandingan2 dan ten- 
toonstelling, 

- Bagian tentoonsteiling: 
lste prijs JOPI Bandoeng 
2e prijs JOPI Jacatra 
3e prijs JOPI Tjiamis 
Bagian pertandingan. 
Tennissen, Korfballen dan Voetbsl 

len diborong oleh JOP Jacatra. 
Badminton oleh JOP Bandoeng 
Bagian pertandingan-pertandingan 

diberikan hadiah beker, bagian ten 
toonstelling diberikan barang jang 
indah. 6 

(Verslag Sport didapati dilain ba- 

—— com 

Pemasoekan barang ditanah Djawa 
dan Madoera 

Menoeroet tjatatan jang ada pada 

il. barang-barang jang masoek ditanah 
Djawa dan Madoera ada 75.900 ton 

Ka oa san Iseharga f 25,800.000. - 
ah, menengah maoepoen | 

Kacem pensioen di Telokbetoeng. 

land adalah regentschap boeat Indo Mn Na Ag. .. Isoeatoe bond dari kaoem pensioenan 
Di Telokbetoeng telah didirikan 

atas initiatiefnja toean Abdoellah se 
orang pensioen Demang jang nama 
inja ta?” asing lagi dalam doenia scci 
aal. Bond pensioenan Boemipoetra ini 
berniat akan menggaboengkan diri 
dengan Bond pensioen Boemipoetra 
di Poelau Njawa. (Aneta). 

Gg —.   

JOP memboeka rapatnja pada djam 8| 

pemoeda mengetahoei keadaan orang 
| Itoeanja, dan orang tosa sewadjibnja 

#Soetarmo, 

Kantor Statistik selama boelan Maart 

Kliniek Dokter Kadjat 
Orang Lampong hampir semoea te 

lah kenal seorang Indisch arts, Kadjat 
Beliau selainnja di Telokbetoeng dan 
Tandjoengkarang djoega diloear doea 

ketiga di loear kota Tandjoengkarang. 
Poen.- disini djoega menerima orang2 
sakit oentoek minta obat. Tempatnja 
amat soenji, -soeatoe tempat jang tjo 
tjok dengan oedara oentoek orang sa 
kit. Satoe keoentoengan bagi mereka 
jang datang dari djaoeh kota terseboet 
(Aneta). Bni 

Diserang dan diboenoeh oleh 

    
Seorang Boemipoetera jang telah 

toea berasal dari Tegineneng onder- 
afdeeling Soekadana baroe baroe ini 
berlajar dengan perahoenja jang ketjil 
oentoek mentjari ikan disoengai Way 
Sepoetih. Ketika djaoeh siang ta' keli 
batan poelang, muka salah satoe ang 
gota dari keloearganja mentjaharinja, 
Tetapi alangkah terkedjo-tnja, ketika 
mereka melihat dimana orang toea 
itoe mentjari ikan, tjoema perahoenja 
jang soedah terbalik, sedang orangnja 
ta" nampak, - 

Tidak lama kemoedian semoea pen 
doedoek hampir pergi mentjaharinja, 
dan ta" djaoeh dari tempat perahoe 
itoe,” mereka soedah menemoei majit 
nja orang itoe, jang menandakan, bah 
wa ia telah diserang oleh boeaja dan 
achirnja sampai mati, Politie jang 
dengan segera diberi tahoe telah sedia 
mengelilingi tempat itoe bersendjata 
senapan oentoek menembak si boeaja 
itoe, Tidak lama, keloearlah boeaja 
itoe, jang roepanja memang akan 
mengambil korbannja. Dengan tem 
bakan jang djitoe sekali dari politie, 
maka terboenoehlah si boeaja, (Aneta) 

2. 5 Ah kn Ta —#— Gm 

Bond van Ongegradueerd 
personeel : 
Rapat tahoenan 
di Djogjakarta. 

Perkoempoelan tsb dengan pendek 

Boseh: 

ranja soerat jang menjeboetkan tidak 
dapat datang berhoeboeng dengan ha 
langan jalah dari: PPBB, Vamola, 
PKSB: PVPN, CIVO, VAIB, VOLT, 
djoega dari beberapa anggota lainnja. 
Toean R, Odang sebagai ketoea tja- 
bang memboeka rapat dengan mengoe 
tjapkan terima kasihnja kepada halirin. 

: Jang mendjadi agenda hari itoe ja 
lah jaarverslag th, 1936, dimana 
BOB, tadinja mempoenjai anggota 18I 

1937 anggota telah tambah sampai 
djoemlah ada 203 anggota. 
Poen Madjallah ,Het Bosch" dari 

seloeroeh anggota, terboekti dari naik 
nja oplaag madjailah terseboet. Toean 

Kepala Comm Redactie, 
mengoesoelkan soepaja disampingnja 
»Het Bosch“ diadakan djoega satoe 

djoean dari para anggota, 

sama dalam hal keeconomiap, hydro- 
logisch dan orologisch. 

dan minta rechtspersoon poen diserah 
kan poela kepada Verbondsbestuur. 
(Areta). 2 

boe franc. 

an dari Parijs, ketika kaoem boeroeh 
menggali tanah di Bethune di Parjjs 
Octara, menemoelah diantara mereka 
beberapa peti jang berisi harta benda 
jang berharga djoeta'an franc. Ben- 
da ini terdiri dari pada effecten dan 
oveang kertas dari tahoen 1870 dan   

kota itoe telah mendirikan kliniek jg | 

nja BOB telah mengadakan rapat ta- 
hoenan bertempat di Djogjakarta. Jang 
mengoendjoengi memosaskan, dianta- 

Ada oesoel lagi soepaja BOB, meng 
gaboengkan diri dengan Vak-centrale| . K 3 
dan madjoekan permintaan pada Pe- ritakan, bahwa 7 orang djenderal-djen 
merentah oentoek mendapal rechtsper- deral telah ditahan, oleh karena ditoe ' 
soonlijkheid, Pergaboengan kepada doeh telah mengadakan soeatoe com- 
vakcentrale VVO. atau CIVO, diserah |plotan jg hendak memiboenoeh Stalin 
kan kepada Bondsbestuur, nama tetap dan Volkscommissaris Oeroesan Pepe 

Menemoe barang2 dari tahoen 1870 

Berharga bebera pari—|marin telah menerima ambassadeur 
i |Ojerman baroe, ja'ni Von Mackenzen, 

Sepandjang berita Aneta-Transoce| didalam audientie, hingga lama sekali 

dapat djoega barang2 ini ditanam ke 
tika perang Djerman Perantjis seda 
'tangnja balatentara Djerman dan se 
landjoetnja orang sama loepa den 
toek menggali lagi. 
Walaupoen effecten dan oeang ker 

tas itoe soedah lama tidak lakoe lagi 
tetapi toh masih mempoenjai harga 
beberapa djoeta franc, sehingga o- 
rang2nja jang menemoe itoe dapat 
oepahan jang tjoekoep, oempamanja 
jang poenja akan minta kembali. 

Pena Sena 

Penangkapan jkan Paoes. 

Oleh kapal ,Nisshin 
Maru", 

Dari Tokio diberitakan, bahwa ka 
pal depot Djepang bagi pelajaran ikan 
paoes ja'ni kapal ,,Nisshin Maru" jg 
beratnja 16.764 ton telah kembali dari 
maideptripnja ke laoetan Zuidpool, 
sesoedahnja kapal terseboet menang 
kap 1.570 ekor ikan paoes jang mem 
beri minjak beratnja 18.850 ton. 

Djoeroe-kapal ,Nisshin Maru“ me- 
nerangkan, bahwa kapal terseboet ada 
lah seboeah kapal nommer 12 sebagai 
mana tertera didalam lijst kapal depot 
dari berbagai-bagai bangsa. 

Kapal-depot Djepang lainnja ja'ni 
»Tonan Maru“ adalah seboeah kapal 
nowmmer enam. Kapal ini beratnja 
17.000 ton. 

—& —. 

Perdjandjian Inggeris dan Italia 

Anggota dari Labour Pariy dan be 
kas Lord jang pertama dari admirali- 
teit A. V, Alexander menerangkan ke 
maren malam dalam rapat di Brigh- 
ton tentang perdjandjian Inggeris dan 
Italia, bahwa perdjandjian itoe ditoe 
toep dengan perkatsan ,done at Rome" 
(selesai dengan Rome), tetapi ia me 
madjoekan pertanjaan ,, Who has been 
done?“ (Siapakah jang selesai?). Perta 
njaan ini didjawab sendiri: , Pertama 

Ira'jat Inggeris dan selandjoetnja Ethi 
opia, dan Spanjol.« 

Inilah boekti baroe lagi oentoek ke 
terangan jg palsoe dari Albion, kata 
Havas, 

Wakil dari boeroeh Shinwell jang 
kemaren malam djoega membitjarakan 
soal itoe djoegea, menerangkan: ,Per 
djandjian ini dapatlah hendaknja me 
moeaskan kemoerkaannja Musvolini 
dan menjenangkan kemaga'annja Cham 
berlain, tetapi hal ini semoea tidak 
akan membawa parlement jg tenteram 
Sebagian dari perdjandjian bahwa Ita 
lia akan menarik serdadoenja vrijwil- 
ligers dari Spanjol, ini semoea satoe 
tipoean belaka". | 

Oeroesan minjak Mex'co 

Menoeroet berita Havas dari Mexico 

dengan kassaldof 161,31. Dalam tb.!/City, Kamer dan Senaat telah mem- 
|persetoedjoei rantjangan wet, dalam ma 
na ditetapkan anggaran leening sebesar 
100 miljoen pesos, goena mengganti 

'BOB. jang dikepalai oleh Commissie|keroegian jang timboel dari perampa 
Redactie telah dapat perhatian dari |san lapangan lapangan minjak. 

nga 

650 kaoem vrijwilligers Itali 

Tibadi Napeis. 

Diberitakan, bahwa Kroonprins 
madjallah jang akan memoeat segala| Humberto dan pembesar2 tinggi lain2 
ichwal tentang het boschwezen. Oesoel |nja kemarin telah menghormati 650 

lini roepanja beloem dapat persetoejorang kaoem vrijwilligers Itali jang 
mendapat loeka dengan diangkoet oleh 

Setelah diadakan pauze sementara | bcspitaalschip dari Spanjol telah tiba 
waktoe, maka t. Ir. Bos mengadakan |di Napels. 
'causerie tentang: Goenanja hoetan 
berhoeboeng dengan hidoep bersama- 

SA Gw 

T orang Djenderal ditehan 

Oleh karena ditoedoeh 
akan memboenoeh Stalin, 

Soeratsoerat kabar Inggeris membe 

rangan, ja'ni Worosbiloff. 
— 9 -— 

Von Mackensen beraudientie 

Dengan Mussolini. 
Diberitakan, bahwa Muscolini ke 

kedoea orang ini melakoekan pembi 
tjaraanrja, 

Penerbangan record jg tak berhasil 

4orang Itali loeka. 
Dari Rome diberitakan :   

  

Orang telah menerima berita, bah- 
wa seboeah kapal terbang dengan 4 
orang pencempangnja jg hendak men 
tjapai penerbangan record dari Lon- 
den ke Kaapstad, telah diserang oleh 
angin riboet, hingga terpaksalah kapal 
terbang ini mendarat ditepi pesisir 
Lybie. Pada ketika itoe djoega tertje 
lakalah kapal terbang tsb, hingga 4 
oiang penoempangnja itoe mendapat 
loeka, sedangkan kapal terbangnja 
roesak, 

Boleh djadi penerbangan ini tidak 
akan dilandjoetkan. 

Penerbangan record dari Londen ke 
Kaapstad jang pada saat ini dipegang 
oleh Inggeris lamanja 45 djam, 

Orang orang Itali menerangkan, bah 
wa mereka im bisa melakoekan pener 
bangan tsb, didalam 40 djam, 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
seorang dari 4 orang penoempang anak 
negeri mati dlinja. mendapat loeka, ke 
tika kapal terbang tsb djatoeh seboeah 
militaire-kamp, 

Adapoen sebabnja ketjelakaan ini, 
disebabkan, oleh karena kekoerangan 
minjak benzine, hingga kapal terbang 
ini tidak bisa menahankekoeatan angin 
riboet- jg menghemboeskan nspasnja 
sekentjang kentjangnja di Laoetan-Te 
ngah itoe. 

Kekoeatiran Hitler 

Berhoeboeng dengan ke- 
kalahan Djepang di Ti 
ongkok. 

Havas mewartakan dari Parijs: Ma 
dame Genevieve Tabouis menoelis da- 
lam s.k, POecuvre, bahwa Hitler merasa 
tidak senang berhoeboeng dengan ada 
nja perdjandjian Inggeris—Italia dan 
takoet nanti2 Inggeris dan Italia akan 
rapat berhoeboengannja lebih dari apa 
jang disangkanja. 

Alasan jang sebetoeinja dari tidak 
enak ini,— toelis Madame -Tabouis— 
timboel dari berita2 jang mengatakan 
tentang kalahnja Djepang di Tiong- 
kok. Hitler mengambil kesimpoelan, 

bahwa sekarang salah satoe dari ne- 
geri jg soedah menanda tangani anti 
Kominternpact telah mendjadikan ala 
san menimboelkan rasa tidak senang 
itoe, 

Keadaan ini tidak sepadan dengan 
tjita-tjitanja akan mengadakan actie 
jg 4 boelan sebeloemnja Anschluss 
didjalankan soedah direntjanakan. 

Telegram jang penghabisan jang di 
terima di Foreign Office mem boektikan 
bahwa Djepang sekarang tinggal mem 
poenjai balatentara dengan kekoeatan. 
hampir 1000 orang sadja dan dari 
peibagai-bagai djoeroesan selaloe ter. 
djepit.Perselisihan telah timboel antara 
rajat dan kaoem militair di Tokio dan 
djoega diantara kaoem militair sendiri, 
Peperangan tidak digemari rajat Dje 
pang, sehingga jg sama loeka dipeli 
hara di Formosa dan di Manchukuo. 

Djepang akan beroending sesoedah 
pja djatoeh Nanking. Sekaraug Djepang 

Itidak dapat menenftoekan achirnja pe 
perangan, dimana Djepang berdiri 
sendiri, sedang Tiongkok dapat sym 
pathie dari seloeroeh doenia, berdiri 
dibelakangnja Tiongkok. 

Seloeroeh rajat Tiongkok sedia mem 
bantoe Chiang Kai-Shek, jang tiap- 
tiap penjerangan jang teratoer dapat 
menolaknja tetapi balatentara Djepang 
menghadapi keadaan jaug sehingga 
mereka itoe dikepoeng oleh Ohiang 
Kai-Sbek, : 

Keadaan Tiongkok mendjadi baik 
karena tentang keoeangan memang 
baik poela, berhoebseng dengan pin 
djaman dari loearan negeri kepada 
Tiongkok, walaupoen larangan2 dari 
Inggeris dan Amerika Serekat dan 
"nasehat-nasehat dari Geneve oentoek 
tidak bolehnja menjampoeri  pepera 
ngan dan membantos Tiongkok. 
(Dapat djoega Hitler lebih soeka 

djika serdadoe- 1000 dari balatentara 
Djepang teroes tinggal di Tiongkok 
oentoek. bertempoer dengan balstenta 
ra Roeslan. 

ena 0 — 

Francois Pietri 

Ada pengbarapan diang 
kat mendjadi ambassa- 
deur Perantjisdi Rome, 

Diberitakan, Bahwa Dagblad ,Epo- 
gue“ memberi kepada bekas ambas 
sadeur Francois Pietri pengharapan 
ventoek diangkat mendjadi ambassa- 
deur Perantjis di Rome.   
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Ta Tantaranja nama Matin telah semboenji 

“»., Itie Mr. Cornelis. 

IS-| doep. bersama lain-lain pendjabatoja 
kini masih dalam tahanan boeat ini 

| ..|dapat ditjari. . Veldpolitie - Tjililitan 

. Iringan. 

“# Itirkan bagi djiwanja, sedangkan perem 

»gs. | Setelah dilakoekan pewmerikaaan ber 
nar|dama2 dengan politie, maka jg terda     

  

     

  

ini po | pibak pers, an- 
Hse Khong nba 

    

itoek orang $ 8 
' tidak mampoe. Pendiri 

dimoelai. Gedong itoe 

      
« AAS 3 z 5 — ii) —— & if 5 : Is 1.8 

. Satoe kepala rampok menjerah - 

.. Satoepemboenoeh ter 
tangkap. | 

man pada tahoen jg laloe dimana be 
berapa pendjahat telah tertangkap, 1 

eg|bingga sekian lama ta' dapat ditjari. 
— Kini dapat diberitakanitoe kepala 
|rampok jang agaknja ta'dapat djalan 
“Ibidoep oentoek ichtiarnja, kepaksa 
Imenjerahkan dirinja pada sectie poli 

Demikian poen tentang itoe pem 
'Iboenoehan di kp. Kranggan di mana 

oeu|bepa Noersi telah dirampok dan dijboeahan jaug tidak seberapa 
boenoeb, dan pendjabatnja antaranja 
'itoe Badi jg dihoekoem seoemoer hi 

perkara. Tapi seorang pendjahatnja 

Ipoela nama Misan sekian lama beloem 

“| Besar telah beroentoeng, ini pendjahat 
iili|jg lirjin telah dapat dipergoki dalam 

'roemabnja di Pondok Ranggon dan 
dapat ditangkap dengan tidak mem 
bikin perlawanan.” 
Menikam diri dengom pisau Iepit 
"'.. Mengambil 3 korban, 

. #Oorr kita ,M. St,“ mengabarkan: 
“| Pada hari Saptoe sore jbl kl, djam 

  

    

  

   

    

   

  

   
   

  

   
     

    
   

   

     
    
    
   

        

   

  

   

    

   

  

   

    

   

  

   

   
   

   
   

   

          

   

    

   

      

   

     

   

  

    

    
   
   
   

      

   

  

   

22 th telah menikam diri dengan se 
bocah pisau'lepit. 

il Doedoeknja sebagai berikoet: 
“ “'Toedjo bekerdja sebagat koelie pa 

| Werkpl -Gemeente  Djatibaroe 
jan - berasal dari Poerworedjo. Ia 
iggal menoempang disitoe pada ke 

alannja nama Moerat. SA 
— Menoeroet keterangan, Toedjo soedah 

al2 hari tidak masoek kerdja, karena 
sakit panas, Pada hari jg ketiganja, 

Iroepanja ia poenja penjakit bertambah 
mendalam, maka dengan diam diam 

“Jia telab tjoba tikam peroetnja dengan 
id pisau lepit, Hal mana terlihat oleh soe 

mah nama Roebina, dan maoe rampas 
-pisay itoe, Akan tetapi perempoean 
'itoe kena ditikam lehernja oleh Toedjo, 

emoedian seorang psrempoean lagi 
ama Soetina, jiitoe soedara dari Toe 

"tdjo tsb. datang poela boeat.reboet itoe 

pisau, tetapi apa latjoer, ia poenja le 
'ber kena poela ditikam, tetapi loeka 

- Setelah 2 orang.. perempoean men 
dapat loeka jg demikian itoe, maka 
salah seorang tetangganja nama Ri- 

lboet, teroes melompat boeat me 
ngambil itoe sendjata jg berada di 

Ai tangan Toedjo, skan tetapi Toedjo, 
hendak tikam poela pada Riboet, oen 
toeng tidak mengenai. Kemoedian Toe 

sendiri, 2 5 
| Itoe penoeloeng nama Riboet, teroes 

tangkap lagi Toedjo poenja tangan, 
dan teroes ia tekankan keatas bang 

koe. Seketika itoe djoega, maka itoe 

isau djo 
€ djoega teroes diberi 

Jitie dan Gezondheids 
ilakoekan pemeriksa 
ja itoe korban teroes 

Toedjo dan psrem 
sedikit mengoea 

          

9 |pocan Roebina, a 

hanja loeka 
      

   
   
   

  

   

n - Ipoean Soetina ringan. 
z t £ : IIA Ba ok 5 AT LI 

AN Potong kambing gelap” 

nil Pada hari Minggos tg 17 i,b. djam 

in|telab kedapatan salah seorang jaug 
tidak dikenal, soedah sembelih seekor 

o | kambing dipinggir kali itoe. Seorang 
ifat| pendoedoek disitoe dapat taboe, teroes 

ini Diberi tahoekan pada t, Wijkm Djati,   

(rang pendoedoek di T 

| Tentang itoe perampok dikampoeng 
Tjipinang Melajoe diroemabnja H Sel 

—. M30 di Kp Djati Baroe Gg H. Hasbif 
Rr | Bie terdjadi satoe drama jg mengerikan 

“"jatas seorang nama Toedjo, oemoer kl 

dara perempoean dari jg poenja roe| 

djo telah tikam sekali lagi lehernjaj i 

oesl ”””””Fabriek2 baroe jg 

lepas dari tangan Toedjo tsb. | Peua 

: bekerdja pada 

12 liwat, dipingir kali T, Abang Bt.0.| 

litoja, sedangkan isi peroetnjerdan ke 
pala itoe kambing, soedah dibawa lari 
oleh jg potorg, : 
.Itoe daging, adal: 
dimoeka kamarnja 
toe, jaitos Soemi! 

h digantoengkan 
penoempang disi 
Simoes dan Sar 

   
     

,|pin, Atas keactievannja politie, ketiga 
Ta 
3 

   
nja orang itoe « 
'boeat diperiksa be 
daging, karena itoe 
ras, ia tidak tahoe 

     

    
   

awa ke Sectie 1V 

ama2 dengan itoe 

a jg memotong 
nlitoe kambing. Dean » 

Setelah dilakoekan pemeriksaan, ma 
y.Ika baroelah dapat keterangan, jaitoe 

jg memotong itoe k pg, ialah seo 
anah Abang, 

  

   

      

nama Dahlan. 2 
. Tentoe sadja itoe Dahlan akan di 
toentoet,.dan itoe daging teroes diki 
rim ke Djembatan Merah boeat dipe 
riksa oleh dokter! 

kel Mait jang terdapat dalam solokan 

Tentang itoe mait jang terdapat da 
lam solokan di Rawasalak Soedimara 
kini dapat diberitakan boekan sadja 
'itoe korban telah ketahoean siapa a- 
'danja, ia poenja nama Masin pendoe 
'doek diitoe kp. djoega, malah jg dja 
'di pemboendehnjapoen telah tertang 
kap nama Tasir seorang keponakan 
(dari itoe korban djoega. 

Dalam ini perkara mengoendjoek ti 
dak akoer mereka berfamilie, itoe kor 
|ban dan bapanja itos pemboenoeh ber 
saudara,tapi bapanja itoe pemboenoeh 
telah wafat meninggalkan warisan da 
Ti datoeknja beroepa keboen dan pe 
karangan. Agaknja itoe warisan sedjak 
sekian lama beloem difarait, hingga 

| mati bapanja dan sisaudara merasase 
rakab keponakannja mendapat bagian 
warisan itoe, 

| “Itoe sebab tjoema lantaran boeah 
har 

iganja, saban kali mereka beriboetan, 
'achirnja si keponakan tadi berdendam 
"bila dapat memboenoeh oewaknja itoe. 

Kebenaran pada satoe malam si oe 
wak jg biasanja mentjari ikan dapat 
dilihat oleh si keponakan. Dengan 
minta bantoean seorang kawannja si 
keponakan mengintai cewaknja ditem 
Ipat soenji. Demikian dengan bersen 
djata kampak dan golok dianiajanja si 
oewak, setelah mati dilontarkan mait 
nja disolokan itoe. 
Kini perkara gelapi ni telah mendjadi 

terang, karena si pemboenoeh telah 
toetoerkan perboeatannja dan sebab 
sebabnja. LA: 

  

  

     
|. Gilas, anak somip 
Didjalanan Taman Seri kemaren doe 

kentjang telah menggilas satoe kanak 
kanak jg hendak pergi mengadji me 

| Injeberangi djalan besar: Anak ini mati 
seketika. 

Si iboe jg'tahoe ini kedjadian de 

ta,ia telah rangsang soepirnja itoe 
autsip, dan tjoba pidjit barang raha 
sianja itoe soepir hingga mendilik, 

itoe soepir, tapi beroentoeng politie 

dar dari pada serangan orang banjak. 
Sa Ai EL G— : 

Tak ada hoeboengas lagi. 

Pengoeroes dari Stichting , Roemab 

Piatoe-Moeslimin“ di Djakarta minta 
'diksbarkan, bahwa t. RS Soepardjono 

(Soerosohadisoekarto |, propagandist da 
ri PKVI di Tanahtinggi, moelai ini 

sa'at soedah tidak mempoenjai perhoe 
boengan soeatos apa dengan Stichting 

t, teroetama hal oeroesan terseboet, 
ocang. 

Maka diharap saudara-saudara dan 
tt. serta njonja-njonja jang telah mem 

'beri derma kepada RPM dengan pe 
rantaraan tosan terseboet, boleblah 

menjatakan dan berhoeboengan lang 
'soeng dengan RPM. 

    

  

2 : Keadaan Goela 

Ge bekerdja. 

| Beloem begitoe lama kita telah mem 

beritakan, bahwa berhoeboeng dengan 

eusikan pendapatan tahoenan dari 

'fabriek2 jang ada di poelau Djawa      

   

ton maka bermatjam matjam fabrik 

akan bekerdja lagi. 3 
| Sekarang fabriek2 jg moelai tanam 

jalah: Djombang, dekat Soerabaja,Ken 
'jang didaerah Kediri, Tjebongan di 

     
dekat Semarang. : 
Bab ' fabriek' goela jnag akan 

tahoen jad ada 84 boeah, 

Rab 0 —— Gg —. 

Tak di, Bogpr 
ega Pertandingan2 

| “Oentoek meramaikan cougresnja jg 
ke-enam, PKVI” telah mengadakan 
beberapa pertandingan sport. | 
|“ Pertandingan badminton telah di 
'langsoengkan pada bari Saptoe petang   

Ipat 1 kambing jg soedab dikeset koe 
lantara PKVI dengan SGI, stand 1—2 
oentoek SGI. 

gsangkal kel 

Spanjol 

Joe satoe (sustin jg dilarikan dengan 

Orang banjak jang saksikan itoe 
kedjadian poen toeroet goesar dengan|n 

segera datang, dan itoe soepir terbin 

ini boeat panen 1939 sampai 1.550.000 

Vorstenlanden dan Karangsoewoeng 

   

  

  

PERANG SAUDARA DI SPANJOL 

Kaoem Poetih merampas Tortosa 
Dan didjatoehi bom de 
ngansehebat hebatnja. 

Havas mewartakan dari Saragossa: 
Seorang correspondent Havas mene 

rangkan, bahwa kampoeng?2 jang letak 
nja diloear kota Tortosa ditepi kanan 
soengai Ebro tadi malam telah diram 
pas oleh kaoem Poetih. Kota terseboet 
dilempari bom djoega dengan sehebat 
hebatnja. 

Tentara Nasional memasoeki 
Tortosa. 

Transoceau mewartakan dari Lissa 
bon : Seorang wakil Djenderal Franco 
tadi malam telah memberitakan kepa 
da wakil waikil Pera, bahwa pada 
djam 5 sore tentara Nasional telah 
memasoeki kota Tortosa, 

Kemenangan kaoem FK. cisten 

Banjak kota jang 
didoedoeki. 

Di Pyreneen kaoem Fascisten telah 
mereboet ibos kota lama, Valdaran le 
bih koerang 15 km djaoehnja dari batas 
Perantjis, Barisan Pemerintah jg terbe 
sar telah terkoeroeng. Dalam pertem- 
poeran di Tortosa kaoem Fascist telab 
dapat mereboet Cherta, dan di Barat 
mereboet Aidovar, 

—O — 

Oostenrjjk 
Akan dihoekoem tebab 

pengchianatan ? 

Soerat kabar Der Angriff memper 
koeatkan, bahwa Procureur Ceneraal 

Osteria sekarang mendapat perintah 

menangkap Prins Oito van Habsburg 

berhoeboeng dengan .pengchianatan 

besar. 4 

Pada tgl 20 Mrt Prins Otto telah 
menerangkan kepada journslisten Pe 
rantjis seharoesoja menolong bangsa 
Osteria dari tangannja Djerman. Dji 
ka Pring Otto benar benar salsh, maka 
barta bendanja di Osteria seharga 

I8 miljoen roepia akan dirampas. 

ngan loepa,'soekoer iatak bersendja| 

Nederland 
Perhatian banjak 

Bantoean dari ra'jat Belanda kepada 
-egeri oentoek keperloean pembelaan 
(defensi| soedah melebihi 100 000 roe 
piab, 

Poetoesan pengadilan 

Terhadap perkara 
njaHansen. 

Oleh Pengadilan toean Hansen, re- 
dacteur soerat kabar De Vaderland di 
kenakan denda 100 roepiah atau hoe 
koeman pendjara 10 bari. Toean Han 
sen terseboet dipersilahkan tidak soe 
ka memberi keterangan didalam soea 
toe perkara. 

Djepang 

Pelanggaran hebat 

Seboeah motorboot Dje 
angkaram 

Dari Shanghai diberitakan, bahwa 
pada tanggal 17 Avril jang baroe la: 
loe, seboeah motorboot Marins Dje 
pang di Wangpoo telah berlanggarav 
dan dikaramkan oleh seboeah kapal 
dari Shanghai Tug & Lighter Co,, 
seboeah concern Inggeris, hingga ada 
8 orang dari 11 penoempang :motor- 
boot terseboet telah karam. Hanja ti 
ga orang penoempangnja dapat terto 
long. 

Pembesar2 Marine Djepang laloe 
melakoekan  penjelidikannja tentang 
bal ini, GS. Weigall, generaal-mana 
ger maatschappij Inggeris, 'telah me 
ngoendjoengi vice-admiraal Hasegawa 
oentoek memberitahoekan kesedihan 
hatinja tentang kedjadian terseboet, 

  

Pertandingan voetbal dilangsoeng 
kan hari Minggoe petang dilapang 
Tegal-Sapi PK VI melawan voetbalclub 
SGL.. Stand pertandingan 0-—-2 oen 
toek SGI,   

    

   
Warta Adm. 

Agentkita boeat Pladjoe 
dan Soengai Ger ong. 
Bagi memoedahkan pekerdjaan 

maka sebagai Agent Pemandangan 
boeat Pladjoe dan Roengai Gerong , 
ialah toean Moehamad Jasin 
Craniewoning 15, Pladjoe. 
Moedah2an sidang abonne serta. |I. 

jg. berkeperloean ma'loem adanja. 

  

  

Perantjis 
Pemogokan pada Metaal Industrie 

Dari Parijs diberitakan, bahwa k.l. : 
100.000 kaoem pemogok didalam me- 
taal industrie Perantjis hari ini telah 
moelai dengan melakoekan pekerdjaan 
nja lagi. 

Mereka ini dengan teliti sekali sama 
melakoekan instructie instructie dari 
vakvereeniging2, 

Beberapa kaoem madjikan ketika 
itoe tidak bisa memberi pekerdjaan 
kepada segenap kaoem pemogok, se- 
hingga beberapa bahagian bahagian 
dari mereka ini besok pagi diminta 
soepaja kembali lagi, 

Hal ini dilakoekan antara lain lain 
dipaberik kapal terbang, dalam wana 
ada 500 kaoem boeroeh hendak mela 
koekan pekerdjaannja lagi dan mereka 
ivi hingga disoeroeh kembali lagi. 

Conferentie balatentara laoet 

Antara Amerika Ing- 
geris- Perantjis. £ 

Correspondent perang dari Hava's 
mengabarkan bahwa pertemoean jang 
teracbir ini aptara acbli perang laoet 
laggeris—Amerika dan Perantjis, wa- 
kil dari Amerika telah mengingatkan 
lagi tentang rentjana oentoek mene 
tapkan meximum-tonnage baroe oen 
toek kapal perang dan memberi ke 
longgaran kepada masing2 oentoek 
memboeat kapal linie berhoeboeng de 
ngan kemavean Djepang jang tidak 
tertentoe itoe. 

Sikepnja wakil Amerika menjebab 
kan tidak moengkinnja menetapkan 
bari tanggal oentoek mengadakan con 
forentie dari balatentara laoet Inggris 
Amerika dan Perantjis, jg akan di 
koendjoengi oleh ambassadeur ma- 
sing2 negeri. 

Itali 
. Berlija dan Vat'caan 

Hitlerakan mengoen- 
djoengi Paus? 

Dari Vaticaanstad diberitakan, bah 
wa tersiarlah kabar-kabar angin bahwa 
Rijkskanselier Adolf Hitler, telah me 
minta kepada Paus oentoek melakoe 
kan pertemoeannja, berhoeboeng de 
ngan koendjoengan-keradjaan (staats- 
bezoek) ke Rome jang ta' lama lagi 
akan dilakoekan olehnja itoe. 

Permoesjawaratan Perantjiss!talie 

Ciano menerangkan kepada Blondel, 
bahwa Mussolini dengan segera akan 
memboeka . pertemoean antara Peran 
tjis dan Itali sebagai jang diminta 
oleh Blondel. Pembitjaraan jg perta 
ma akan di-dakan pada tg 22 April 
1938 dan sekarang jang akan direm 
boek' kira-kira tentang mengembalikan 
perhoeboengan jang baik, terostama 
tidak saling menjerang di laocetan 
Tengah, 

Ethiapi 
Mengskoei djoega 

Ethiopie djadjahan Itali 

Menoeroet berita opisil, maka Oiano 
menerima  kedatangannja  oetoesan 
Tejekoslowakis jg menerangkan bahwa 
pemerintah Tsjekoslowakis mengakoei 
sjah Ethiopie djadjahan dari ftali, 
Terhadap pengakoean tsb Ciano atas 
nama pemerentah Itali menjatakan te 
rima kasihuja. 

jm 1m) 

Mesir 
Perdjandjian Italia—Mesir 

9 — 

Aneta-Reuter mewartakan dari Cai 
ro: 

Oentoek menjamboet interpelatie 
dari kaoem Wadisten jang menegas- 
kan bahwa perdjandjian Inggeris Ita 
lia jang dengan tidak memperdoeli - 
kan negeri Mesir, maka Premier Ma 
hamad Mahmoed Pasja menerangi: - 
kan, tidak akan lama lagi akan dia - 
dakan perdiandjian antara Italia dan 
Mesir, d hoeboengkan karena mendja 
di tetangga jang soedah baik. 

Premier Mohamad Mahmo ed 
Pasja menegaskan bahwa Mesir se 
laloe dtimintai advies dan dihormati 
segala hak2 Mesir. Beliau mengoe- 
tjapkan terima kasihnja kepada ke - 
maosarinja Itala dan kepada ambas 
sadeur Inggeris jang sanggoep be:   kerdja bersama-sama itoe: 
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an) Tadi pagi tiga postpak- 
rang pegawai dari kantorpos te 
menjoerigai itoe. Mereka me 

i sematjam zuur seperti pakket 

  

         

         

    

   

ah tentoenja diisi djoega de 
g lain itoe, 

sipengirim postpakket tsb. 
i complot jang berbahaja. 

     

karena orang mengira bahwa hal itoe 
” Roeslan d:n Djepang saling protest, : 

—.Tokio, 18 April (Aneta Domei), Dalam pendjawaban kepada corres- 

pondenten asiog, maka wakil pemerintah Gaimusho menerangkan bahwa 

mesin terbang Djepang jang termasoek dalam barisan dari 9 mesin terbang, 
| pada tanggal 11 boelan ini, ketika mengadakan penerbangan dalam waktoe 

angin riboet dekat kota Tunning tidak djaoeh dari Suifenho, sal.h satoe 
— batas pendjaga dari Manchukuo, terpaksa mengadakan noodlanding didae- 

rab djadjahan Roeslan, karena kekoerangan minjak bensin. 
Wakil terseboet mengatakan, bahwa pemerintah Djepang dengan. sege . 

ra memprotest hal itoe kepada pemerintah Roeslan oentoek mengembali 

kan mesin terbang soedah dirampas oleh Roesian, Dikabarkan lebih Ian : 

djoet, bahwa pemerintah Roeslan pada tanggal 13 boelan ini telah protest 

terhadap incident pada pemerintah Djepang. Hal ini sampai sekarang be 

loem diperiksa... : 

  

TEA 

   

  

Djepang bertolak dari Nanlo dan Tsingfeng. 
roesan Selatan antara Danau Weishan 
dan Teroesan Besar (Groote Kanaai) 
teroes ke Hsuchow. 

| Djeping membajarincident 
2 BRA ea 

Pokio, 18 April (Aneta-Domeij 

  

   
      

| pang hari ivi atau besoek akan memf — Fanchwang 

| bajar segala keroegian incident Panay 

— il kepada pemerintah Amerika Seri- — Dalam antara itoe dikabarkan poela, | 
. bahwa pasoekan Tiongkok telah me-j 

Tn Oo #njeberangi pada hari kemaren Teroe- 

Lx Paseekan Diopeoe mengadakan Se Man Men sepandjang     
         

    
     
     

    
     
      
    

   

  

   
      

jalan sepoer Tientsin—Pukow- diba- 
wah pimpinan djenderal Suneheng. 

Sesoedah itoe mereka laloe menakj 
kkan kota ketjil Hanchwang dipan 

ai Oetara Teroesan Besar (Groote 
Kanasai) itoe. Lee pon on I 

a| . Dan pada bari ini meneroeskan sera) 
raingan terhadap pasoekan Djepang, jg 
li imerspertahankan diri didesa2 diloear 

ja pintoe gerbang Hanchwang. & 

  

| Aliran darah jg deras didekat Liyang 
   amat D Communigue militer opisil dari fi- 

Dalam serangan |hak Tiongkok mengatakan, bahwa pa 
NN Tea Ser 'goekan Tiongkok dari medan perang 

og serc jg koe: t dan gagab, Timoer telah berdjalan sampai ditem| 

dat. 2 sekoep dan mesiu mesin teripat jg djaoehnja tjoema 4 km dari 
ng jang lengkap persendjataanoja '|iyang (Kiangsu), sebelah Barat Da 
atauvja ialah akan menjerboe ke|nsu Tai, sepandjang djalan Nanking 

mi aloei Lingyi. Mang 

   

  

   
   
   

  

   
   

  

  

     
       

    

   
     

    
   
    

      

    

   

  

Hangcbow. an en 
OT Sk Ih Pagi ini pasoekan Tiongkok menga 

gkok mempertahan-|dakau serargan pada barisan2 Dje- 

mati-matisn —— |pang dengan amat hebat diloear 

'pasoekan Djepang telah memoe| Da aan (Sula Pajak 

njerang dengan besar2an dan | Pasoekan Djepang bertolak dari 
 riboe peloeroe didjatoeh Nanlo dan Tsingfeng. 

ekoeatan2 Tiongkok, bersa| Dikabarkan, bahwa pasoekan  Dje- 
Aan «00 Ipang telah bertolak ke Oetara dari 

Nanlo dan Tsingfeng (Hopei Selatan). 
Dan sekarang kedoea kota ini didoe 
doeki oleh militer Tiongkok. 

Pe PU 'Ichow didoedoeki Djepang 
Se AN TN ag Aa BAU Mana oe an Ti "ya 

aan dimedan perang Lingyi (peiping, 19 April (Domei). Hoofd 
“genting — . |kwartier lasjkar Djepang mengoemoem 

rang (kan : Bagian bagian pasoekan Djepang 
jang menjerang Ichew (Lingyi) di 
Shantung Selatan, bari ini djam 10,16 
telah sampai dipodjok Barat Laoet. 
Dan pada djam Il pagi soedah bisa 
'menduedoeki dinding dinding kota 
IIchow itoe seloeroehnja, 
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ike| Broadbent sampai di Singapoera | 

'Reuter, bahwa Broadbent telah sam 

p 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
— Jia soedah berangkat lagi pada djam 

kan 7,37 G MT. TE Tn 
: 0 Piba'di Calcutta 

n| Dari Calcutta diberitakan, bahwa 
g|Broadbent, seorang djoeroe terbang 
elterkenal, ini hari, pada penerbangan 
Inja record dari Australia ke Inggeris 

.K orfballen 

iapang Sidolig 

|. Dikabarkan bahwa pemerintah Dje | Lasjkar Suncheng menjerang kota | 

|Tjipto dapat bola, kasih throupass sa 

bal, masoek didjoeroe, dan stand ber- 

mad, jang meroepakan benteng jang 

main giat, selamanja bal tertahan 

I6goal. Adapoen Tasik bisa kemasoe 

en Dari 'Singapoera. dikabarkan oleb) 

'pai di Singapore ketika djam 10.35) 

      
     

     

     
      

  

  

   Voetballen” ." 
Jacatra 13 
Bandoeng 2. — 
Tasikmalaja 
Bogor » 

   

            

     

      

  

   
Jacatra - 
Bandoeng 
Tasikwmalaja    
adakan daritgk 15 tm 17 
April. Ra Tn 

Tiga hari lamanja, oleh JOP diada 

kan pertandingan2 bal dilapang Te- 
gallega. s5 F 

Keadaan penonton koerang memoe 
askan, boleh djadi, karena dilapang 
Sidolig ada pertandingan besar djoega 

VIOS dari Beta engendon main di 

sitoe, Selain dari pada itoe, entree di 
1 moerah dari di 

    

   
    

   

  

   

   

   

  

Tegallega. Er Sena Gk 

Saban hari diadakan doea pertan- 
dingan, dari djam 3,45 5, dan 5 6, 15. 

Pertandingan jg pertama selamanja 
kelihatankoerang baik, dari pertandi 
ngan kedoea. Boleh djadi, karena ha 
wanja masih panas. 

| Jacatra—Tasikmalaja 2-1 

JOPTatik 5 
2 “—.. Oenan 

“000. Karman 
tar Kartiwa 

njamin Kori Hanapi 

  

3 

5 Masna : 
.. Soerjadi M 
Eatoh Apeng B 

      

Ismoe Eoda Ramlan Tjipto Pandy 
Soedibjo Soelaiman Liris 

| Moetaha — S. Achmad 
Isman 

JOP Jaca tra: 2g 

“Kedosa barisan dari moela sampai | 
penghabisan nampak “sama koeatnja,| 
dan saling menjerang.. Satoe waktoe 

ma Ramlan, jg berdiri vry. Ini center 
voor tidak tahan lagi, sekalikan itoe 

obah djadi 1—0 boeat Jacatra. 
- Bal ditengahkan, roepa-roepanja ba| 
risan Tasik goegoep, beloem sedar.| 
Serangan-serangan Tasik kebanjakan | 

kandas sama Soelaiman atau 8, Ach- 

amat koeat, Boenjamin dapat bal, dan 
tjoba - maoe perdajakan Soelaiman, 
tapi ini gelandang internationaal bisa 

reboet bola dari kakinja Boenjamin, 
teroes kasihkan sama Ramlan. Dari 
Ramlan diover ke Tjipto, dan dari 
Tjipto kembalikan sama Soelaiman 
jang mengikoeti dibelakang. Soelaiman 
kasih soloren, dari djanehan tembakan 

bal ke goal, Boeat kedoea kalinja ram 

stand tetap 2—0 boeat Jacatra. 
Sebabisnja pauze, Tasikmalaja main 

nja fanatiek, akan meneboes kehorma 
tannja. Kemaoean jang keras, disertai 
dengan samenspel jang bagoes, mak 
soed Tasik tertjapai. R3 

' Satoe waktoe Boenjamin berdiri vrij 
(dapat kiriman bola dari kiri loear. 
Dengan tembakan jg amat djitoe, kee 

per Jacatra tangkap angin, Stand be 

roebah 2—1. Meskipoen Tasik teroes 

oleh barisan belakang Jacatra. Sam- 

pai boebaran stand tetap 2—1 boeat 

kemenangannja Jacatra. 
“Dalam pertandingan ini perloe di 

tjatat, bahwa Oenan, keeper “Tasik, a- 

dalah penolong jg paling besar. Be 

berapa tembakan jg diitoe djitoe, baik 

diretour olehnja. Kalau boekan Oe- 

nan jg berdiri dibawah lat, kami rasa 

Jacatra paling sedikit bisa masoekkan 

kan doea, tidak lain, karena memang 

dvea goal itoe tidak bisa tertahan 

oleh siapapoen. aa 

3 Bandoeng— Bogor 4—1. 

JOP Bandoeng. ag 

et Tjetjep 
Ibrahira Marijoen - 

Didi Ene  Dedeng 

Latief Sam Soegondo 

Achmad Boengboeng 

@. 
Soekardi Oting Acbmad Oemar Kalib 

'Itapi kandas dikakinja back Bogor. 

'andjoerkan djagonja, 

'Soegondo, dan Soegondo overkan lagi 

"pada Sam jang berdiri vry, dengan 

'boeat “kemenangan JOP Bandoeng, 

bang Tasik gemetar. Sampai pauzsj 

dibawah maoepoen diatas, selamanjaj 

- Pertandingan djalannja lebih gesit! 
dan forsch dari jang permoelaan. Be 
gitoe bal pindah dari kaki Sam ke 
Latief, ini teroes lari kembalikan bal 
ketengah dan gerebeg barisan Bogor, 

Bal kena Latief kembali, overkan sa 
ma Soegondo, Gondo teroes tendang 
ke goal, mengenai keper, Bal effect 
kembali. | 

Boengboeng dengan sebet boeroe itoe 
'bal, kasihkan satoe plaatsbal jang ma 
nis, keper Bogor melongo, lihat bal 

1 — 0 boeat Bandoeng. Pertandingan 
baros berdjalan 1 menit lebih. 

Goal jang kedoea, .. 

Bal kena Sam, overkan sama Boeng 
boeng. Kiri loear ini teroes lari ngi 
prit toeroet pinggir, half dan back di 
liwati, kasih voorzst jang amat bagoes, 
dan Latief pasang kepalanja, masoek 
kau bal itoe sekali goes. Stand djadi 
2—0 boeat Bandoeng. Supporters 
Bandoeng rioeh rendah soraknja, dan 
per baroe berdjalan 3 menit 
ebih. 

Sehabisnja barisan Bogor kemasoe 
kan 2, roepa-roepanja baroe sedar. 
Mainnja tambah gesit, samenrpelnja 
nampak lebih rapih. Grebegan-grebe 
gan Bandoeng selamanja diretour oleh 
Karta dan Tony. Osdjang kerdjanja 
seperti banteng ketaton, commando- 
comando diberikan pada kawan-ka 
wannja. Satoe tempo Kalih, kanan 
loear dapat makauan dari Oedjang, 
teroes lari setjepatnja, semoea pendja 
gaan diliwati, kasih voorzst jz bagoes 
dan Achmad jang berdiri vry kasih 
satoe poly bal, teroes masoek didjoeros. 
Stand beroebah djadi 2 —l, laloe pauzs. 

Sehabisnja pauz?, permainan lebih 
genting. Supportersnja masing masing 

Sebentar bal dimoeka Bandoeng, 
sebentar dimoeka Bogor. Permainan 
Bandoeng technieknja lebih tinggi 
dan lebih kalm. Sajang Bandoeng se 
ring-sering bereboetan, maoe kasih 
sendiri, Satoe tempo Soegondo soedah 
dekat dimoeka goal moesoeb, bsl ting 

gal sekalikan, direboet oleh temannja 
sendiri, sehingga satoe kans hilang. 

Goal jang ke 3. 
Achmad kasih voorzet, bal djatoeh 

di Gondo, teroeskan sama Sam. De 
ngan enik Sam masoekkan bal itoe 
didjoeroe, 

Goal jang ke 4. 

Latief dapat bola, kasihkan sama 

pelan pelan Sam taroeh bal itoe di 
djoeroe lagi. 

Sampai boebaran stand tetap 4—1 

Bogor—Jacatra 2—2 

Pasangan Bogor: 

Soebrahim 
Karta Oedjang 

Belling Osmar Tony 
Kalih Toba Achmad Oting Soekardi 

Ismoe Tjipto Ramelan Rachim Pandi 
Eoda Soepandi Tdris 

Soedibjo S. Achmad 
Irsan 

Pasangan Jacarta: 

Meskipoen oedara lebih baik, tetapi 
penonton koerang banjaknja. Permai- 
uan Bogor ini hari lebih baik, Spel- 
technieknja lebih tinggi dari Jacatra. 

Sajang schotvaardigheid koerang, 
sehingga beberapa kans hilang di 
moeka goal. 

Pandi, kanan loear Jacatra bikin 
soloren, kasih voorzet, dan Ramlan 
dengan kepalanja tjitak goal jang per 
tama, Sampai pauze, stand tidak ber 
obah, 1—0 boeat Jacatra. Goal jg ke 
doea, ditjitak oleh Ramlan lagi, jang 
asalnja dari Tjipto, kasihkan sama 
Pandi dan Pandi kasih throubal, Ram 

laa inloop, teross masoekkan bal di 
djoeroe dengan pelan. 

Back Jacatra bikin handsbal. Titik 

Oedjang dari djaoeh lari, maoe djadi 

algodjonja. Sajang, tendangan mis, 
djatoeh dipinggir tiang goal. Satoe ke 

tika Kalih dapat bal, overkan sama 
Toha, Toha kembalikan sama Kalih, 
Kalih overkan kembali pada Toha, jg 
teroes sekalikan ke doel, 

Keper Jacatra, jang standnja salah 
tangkap angin, Stand beroebah 2—1 

Dengan masoeknja goal ini, barisan 
Bogor dapat hati lagi, Tenaga diha 
biskan, akan meneboes kekalabannja, 
Soeatoe serimmage terdjadi dimoeka 
goal Jacatra, bal lari ke kiri loear. 
Kiri loear kasih boogbal ketengah 
kembali. Center voor Bogor kasih in 
haal bal, tidak tersangka bal masoek, 
karena keper Jacatra terhalang oleh       

  

     

"Melah tiba di “Caleutta, 

tai 

Toha Belling Oedjang 
Karta Tony 

Soebrahim 
JOP Bogor. 

kawan-kawannja. Stand beroebah djadi 

libat ngagorolong.Stand beroebah djadi j 

.Iboeng boeroe itoe 

I2 past ditoendjoekkan oleh Wasit, |. 

Bandoeng—Tasikmalaja 20 

JOP Band, 
Soehari 

Soewardi 
Latief 

Soeganda 

Tjetjep 
Ibrahira 

Goemira Bue 
A. Lia Soegondo 

Boengboeng 

Hanapi | Seerjadi 
Sanoesi Kartiwa Apeng 
Mochtar Soedirdja Kamaan 

Masna Karmana 
JOP Tasik Oenan 

Pertandingan Bandoeng—Tasik se 
lamanja tebih menarik. penonton. Mes 
kipoen pertandingan jg pertama soe 
dah habis, ta” oeroeng penonton ma 
sih bertambah2, Supporters tidak ada 
jang tinggal diam. Soerak amat ramsi, 
masing masing mengandjoerkan djago 
nja, tidak berhentinja, 

Pertandingan smat gesit, dan Ban- 
doeng teroes2an mendesek, tetapi se 
moeanja tidak berhasil, karena actief 
nja barisan belakang Tasik. 

Latif kasih tembakan jg amat keras, 
sajang kena lat. Bal kembali, Bseng- 

bal, kasih tenda 
ngan keras poela, Oenan kasih retour 
Itoe bal. 

Latief kasih tembakan sekali lagi, 
kandas lagi dikeper, dan Kartiwa te 
roes tendang itoe bal djaoeh2. Satoe 
scrimage terdjadi sekali lagi dimoeka 
goal Tasik, dan boeat sebegitoe kali 
nja, Oenan, keper bisa menghilangkan 
bahaja itoe. Begitoelah keadaan per- 
tandingan sampai pauze, 

Soegondo dapat bola, overkan sama 
Boengboeng, dan Boengboeng kasih 
yoorzet, bal kena-keper meleset, cor 
ner- Corner diambil, serimmage ter 
djadi lagi, dimoeka goal Tasik, Soe- 
gondo kasihkan bal sama Latief, 
Latief ke A. Lia, A Lia kasih temba 
kan jang keras, Oenan tangkap itoe 
bal dengan melontjat, Bal ketangan, 
kembali lagi ke” Latief, bisa bikin 
vry, dan kirimkan satos tembakan 
lagi. Bal ketangkap lagi sama Oenan. 
Saben-saben Oenan dapat tangkap bal, 
sabensaben tepoek tangan dan soerak 
tidak berhentinja, : 

Boengboeng dapat bola, bawa lari 
toeroet pinggir, kasih voorzet dimoe 
ka goal, tapi Soegondo kalah tjepat 
sama Oenan, jg pergoenakan tondjo 
kannja. Tapi bal tidak djaoeh djatoeh 
nja, diboeroe sama Soegondo, over- 
kan sama Latif, kembalikan sama 
Soegondo jg kasih kop itoe bal, ma 
soek, Gosl pertama sajang tidak dja 
di, karena Soegondo berdiri offside. 

Karena desakan 'teroes meneroes, 
maoe ta” mace Tasik kehabisan tenaga 

Boengboeng kasih voorzet, bal dja 
toeh dimoeka goal Tasik. Soegondo 
dan A. Lia bersama sama memboeroe, 
Oenan melonfjat, tosmboekan sama 
Soegondo, djatoeh, Bal masoek Oenan 
terpaksa digotong keloear, kaki kram. 
Keper diganti. 
Boengboeng dapat bal iagi, overkan 

sama A Lia, perdajakan bagian tengah 
dan liwatinja, keper:. Tasik goegoep 
A - kasih massek- dengan enak 
2 — 

Sampai boebaran, stand tidak berc 
bah, tetap 2—0 boeat: Bandoeng. 

, ne RB non 

VOETBAL DI BATAVIA 

Peasehtournooi VI). . 

Pertandingan pertandingan Passch- 
tournooi VIJ. hari pertama, ja'ni Setia 
lawan Setiaki berkcsoedahan dengan 
1—0 boeat kemenangan Setia. 

Hari kedoea,- Malay Club jawan 
Tjahja Kwitang berkesoedahan dengan 
2—0 boeat Malay Club, 

Hari ketiga Malay Club lawan Ke- 
roekoenan berkesoedahan dengan 2—5 
boeat kemenangan Keroekoenan, 

— Os 

Competitie V, B. 0. 

Competitie V, B.O, pada bari Sab- 
toe, jaitoe SV BB lawan TNH ber- 
kesoedahan 4—1 boesat kemenangan 
SV BB, waktoe mengasostand 2—0, 

m— (9 ——— 

Pertandingan Hwa Nan, 

Hwa Nan Wedstriji, Betawi — Peka- 
longan -berkesoedahan dengan 2—0 
boeat Betawi, . 

c—i —. 

VOETBAL DI BANDOENG 

Jubileumwedstrijden Sidolig 

Pada hari Djoemahat, Sabtoe dan 

leumwedstrijden dari Sidolig Big. 

-Kesoedahannja ada seperti berikoet : 

Sidolig — Uni 4—2 
Vios. — Uni : 0—1 
Vios — Sidolig 221 

Dalam pertandingan Vios— Uni te 
lah disediakan bekers, jaitoe Vios da 
pat , Tegalsarie-beker“ dan Uni dapat 
Vermeys & Oo. beker. 

Perhatian penonton ada loear biasa, 
atas kedatangannja Vios dari Batavia   2—2, 

di Bandoerg, 
Ta “ se In 

    

Minggoe jl telah dilandjoetkan Jubi- 

KENA Ai 2 NE RP rn ek PA Aek 
AA BEA ENAM AE AAN RL   

4 

     



    

   
   

        

     
       

   

    

Hak 

Ini malem penghabisan 

Mempertoendjoekkan film Cabaret besar boeatan British-Lign 

Columbia penoeh dengan tenaga2 jang masjhoer. 

      

    
1. 

  

man 

SL ANNA LEE — JOHN MILLS 
    

    

  

HOTEL YOERA BATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2 

“Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

didalam kota Betawi. 2 Mel ANU 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weltevreden, Tara BR 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

ngan harga pantas. pe s 
Perkara tarief boleh berdamai. Tempat bersih Jan rawatan 

memoeaskan, 

105 Weltevreden  —  Batavia-Ceutrum. 

Menoenggoe dengan hormat 
' De Directie 

  

  

Hae Ka Aa dara ang a 

e Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

'boenga, diroemah pondok, dilaoetan........ dll. 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:     

NEMA PALACE | 

     

         

    

TERNAK AAL BAAK IRRN AKA |. 

  

Fot 
ena PREMAN 

  

  
    

  

0-4 kali pakai. 

aa! , THE SUN" Senen 127 Batan, : 

| Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 

| Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 

kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

Multifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 ocekoeran bisa di- 

- ambil semoea badan.” 
Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek       
  

   

  

   

      

   

  

   

  

   

    

    

  

   

   
    

   

    

  

| oprar Besar 

00... MISS ENDA. 
“19 Djeroek manis 

.... Krontjong Rohana 
132 Halimoen Preanger 

| Pasar Barie bij nacht 

| 1021 Boenga Preanger 

1015 Tjo en de moderne Jengd 

”1008 Awas toean djangan keliroe || 29 

| Kita tarik per 'Rembours en 

“par ISO 
PLAAT LAGOE MELAJOE at 

ig LIM JAN BOEN 
1012 Krontjong Ideaal 

— Kramat Karem 

1013 De Vriendschap. 

2 JOHN ISEGER Populair Varia 
1023 Awas toean djangan saj | miss SITI MOEDJENAH 

. Memberi Tjinta | : 
| 1016 Gelang Aer mata 

“Hip-hip Hoera 

ZONDER NJANJI 

Indonesia Raja 
Serenade Populair 

Stam: john Iseger kamp: 32 | 

Afscheid van een koloniaal       Afscheid van een kolonist 

: 10 plaat melajoe, nomer terseboet diatas & 8 platen Eropeesch kita 

kirim 8 matjem. Totaal 18 platen a. F 750. : 
dapet ONGKOS VRI). 
Memoedjiken dengan hormat 

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

CHERIBON : 

“OBRAL BESAR 

'Isemangat dagang,   
  

        

   
   

    

    
     

        

      

    

  

   
     

  

  

: pat tag 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

II .BOKRMI-POETERA"' 

  

      

DJOKJAKARTA 1912—1937 

    

“Ambtenaren! 
'Tahoen 1938 soedah dateng. 

Salarisherziening akan keloear. s5 
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 
ngan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setja- 
ra productief, : 
— Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 

dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 
sanggoep memberi pertolongan pada kita. 2 

  

— Insjaflah! Pergoenakanlah tambahan salaris itoe boeat 
| verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian. H5 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETE- 

| RA“ sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari - 
— kemoedian. / : 

. Mintalah prospectus. 
Inspectie DJAWA-BARAT. 

III Inspecteur: R.P.S. GONDHOKOESOEMO Nasaulaan 65 Bandoeng 

- Adj: Insp: NJONOPRAWOTO Pasebanweg 3 Batavia-C. 
»...B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

5 SOEMARD)JO Garoet. 
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Ini malem 

pengabisan 

      
WARNER ! 

DICK POWELL 3 

,GOLD DIG 

  

   

       

         
       

        
      

     
    
    

    

         
             

      

  

ROS poenja film jang locar biasa ramenja. 

sI AIL BREAK” 

(Pemboenoehan dalem pendjara) 

Moelai hari Kemis 21 April "38 

dalem 

GERS OF 1937“ 

CENTRAAL-HOTEL 

  

t/o Station S. S. Telefoon No. 295 

SOEKABOEMI 
  

  

JOAN BLONDELL   
   
  
MANA 

TOBAN32 dan NJONJA2 

Djangan Poetoes Asa 

' Koendjoenginlah pada: 

PROF. 
S.S. 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 loear, 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. 
  

  

  
HANDELSSCHOOL 

DJAGAMONJET No. 14 
—9O— 

Terima moerid tammat dari 
H.ILS, atau Schakel 

Oewang sekolah  moelai 
dari f 6.— seboelan. 

Boekoe programma beleh 
diminta dengan gratis. 

H.I.S. & SCHAKEL 
Kadjiweg 48 — Djagamonjet 14 

—a Yg — 

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 

        
  

  

  

    

  

,Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 

in den Islam" door Joesoef Wibisono 

verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 

DANGAN prijs f 0,56 Inci. portokosten. 

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
IVAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 

mandangan per siuk f 0.94 incl. por- 
'tokosten. 

DITJARI beberapa pemoeda jang ber- 
boeat mendjoeal 

barang2 jang populair keroemahan. 

|Borg f 10.— Harapan bagoes. Dididik 
doeloe. 

“Dateng sendiri pada: 
Industrie , SOEKANAGARA" 
Tanah Abang Heuvel 12-14 
  

Voor ,TYPEN“ gaat mennaar: 

Gathmyr Institute, 10 Ilir Palembang. 
Menanggoeng tocan oentoek mendjadi 
TYPIST jang pandai dalam tempo 1—6 

| Iboelan. Jang tidak madjoe dalam exa- 
men, boleh beladjar teroes, gratis!!! 

PAGI - SORE MALAM 
  

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 Abonnement boeat 
'boelanan. Sedia tempat speciaal boeat 
pesta of Vergadering. 

IN DE KOST Boleh ditempatkan 2 
orang anak sekolah boeat kota Palem- 

bang. Pendjagaan roemah dan pela- 

djaran sekolah ditanggoeng menjenang- 
kan. Tempat tinggal bersih dan oedara 

| Ibaik. Tanja keterangan pada Hassan 
Delais, goeroe H. I. 5, Juliana, Tjandi-       

  

tg 

   

  

balang 24 ilir Palembang. Pembajaran 

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 

wardi per biik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

  

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
f0.90 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. LI. 
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 Systeem) Molenvliet Oost 
No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban 
hari sampai 
lamanja 1—4 boelan sadja. 
  

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, 
  

DIDJOEAL  Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f 60.— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap   2 | boleh berdamai, 

  

tiap waktoe, 

mendapat DIPLOMA, 

FALSH GORDON 
No, 1 Penerbangan ke bintang ,MO- 
NGO“ No. 2 Perkelahian jang sela- 
loe ngeri. No. 3 Flash Gordon terle- 
pas dari bahajz. No. 4 Boedak-boedak 
dan balatentara radja siloeman (ba- 

roe terbit). Harga satoe boekoe 15 ct) 

kalau tocan pesan 4 boekoe (djilid, 
toean hanja bajar 55 ct. Pesanlah se- 
karang djoega, tjeritanja rame dan 
loetjoe. Bisa didapat di Adm. Peman- | 
dangan. 

Oentoek memperingati oesia 2 ta- 
hoen, moerid-moerid baroe jang ma- 
soek dalam boelan April, Mei, Juni 
1938 dapat bebas wang sekolah 200 

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

sKOMERING” Molenvliet West 57 
Batavia-C. Membetoelkan dan men - 
djoeal segala merk schrijimachines 
2de handsch. Mintalah lebih djelas 
keterangan pada: 

Beheerder. 
Sjawal. 

  

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

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. Y 

ANAK SEKOLAH fjari indekosl paca 
familie jang baik-baik di sekitar Kebon 
Sirih. Soerat soeraf pada ini soeraf kabar 

PAATJE DRIESSEN Tjililitan ini bo£ 
lan ada trima tetamoe, di Toko , BER- 
KAH Grooteweg 44 Buitenzorg, tang- 

  

    gal 24, 25, dan 26. 

 



   
      
      

  

  

ndangan 

  

Tarief 

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

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

administratie, 1 

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

Petodjo-llir No. 25 
  

Rebo 20 April 1938 Lembaran: kedoea 
  

        

   
    

        
     

  

Yasa 

Talam Senen, adalah malam, pene | 
imaan dari Congres jang dipimpin 

3 Ta -- Tn ndar di Nata. 
0. Di moeka gedoeng congres nam - 

0... pak lampoe2 listrik berkelipan. 
0.0. Dari sore moela soeara gamelan | 
soedah tidak ada berhentinja. Pada 

— bagian dalam dari roeangan tempat 
tetamoe soedah siap dihiasi dengan 

| slingers (pita) jang berwarna koening 
dan hidjau. Hanja sajang bahwa lam 
'poe2 tidak dihiasi sehingga sangat 

. goendoel nampaknja. Koersi2 soedah 
teratoer rapih dan dimoeka sekalise 

. belah kiri, nampak satoe medja jang 
diberi tanda ,,Gereserveerd voor PE- 

      

  

   

  

MANDANGAN.” : 
Dalam hati kita kemoedian lahir 

kata: sHidoep dan langsoenglah se 
gala sesoeatoe oesaha dari Pagoejoe 
ban Pasoendan dan Pasoendan | 
Istri!” : & 
Djam 8roeangan soedah penoeh se 

sak dengan poeteri dan poetera toea 
dan moeda dengan bermatjam mode 
dan paras moeka. Sebagian besar a- 
dalah oetoesan2, sedang diantaranja 

" adalah beberapa autoriteiten di. Soe 
kaboemi sebagai: Regent dan Raden 
Ajoe berserta anaknja, Ass. Resident 

cor , 

dan Controleur Wd. Regent Patih | 
Tasikmalaja, Dr. Marzoeki, Dr. Wa 
woroentoe, Dr. Verdoorn, Arps, Di- 
rectrice Pr. Juliana school, Mr. Amir 
Sjarifoedin dan njonjanja dan Maka 
Hwydark Aa PB ST SEE 

Dengan singkat pemandangan Ia 
loe mendjadi serba sedap dan segar 
di mata dan di hati. Kemoedian kita 
poenja photograaf jang djoega senga 
dja datang dari Betawi ke Soekaboe 

0 Di, segera membikin opname jg ma | 
na hasilnja adalah seperti-kita sadjif 
kan mi mu ae, 

ie 

Aan 'B. Pasoendan 'dan Pasi dalam malam receptie. 

- Akil Mevr, E. Poeradiredja R. Otto Iskandar di Nata, Ijos Wiriaatmadja 
4 3 Achmad Atmadja, Soeparman PA 

    
     

     

setelah waktoenja tiba, maka HB. 

scoendan dan Voorzits'er Pasi soe- 

“dan toean Otto Iskandar di Nata 

  

boenoeh diri dikira 
bepergian 

enoelis : 5 
'i tertanggal 12 ini 

senjana | Boemidja- 
h majit seorang 
a Bok Kampen 

ing roepanja menggau 
gan iapoenja selendang 

£ 

      

      

   
pohon alannja is 
Orang t inj: 

tahoenja famili 
tahoean boenoeh | ! 
kemari, Daan akun Ona 2 mana 

Keterangan dari abliwaris, si mati 
kena penjakit panas. Pee an 

  

     

  

3 : Satoe receptie 'jang berhasil bagoes 

  
| doedoek berdjedjer diatas podi- | 

  

dasoendan 
3 

nata dan di hati 
  

'memboeat pidato dengan pendek a- 
kan tetapi djelas, segala sesoeatoenja 

Iimemoeaskan telinga dan hati. 
'Semcea tetamoe dan oetoesan diha 

Itoerkan salam dan bahagia, kepada 
“pers jg. pada waktoe itoe malam ha- 
nja hadhir ,,Sipatahoenan” dan kita. 
disampa'kan terima kasih dengan se 

gala siaran didalam sk. kita tentang 

'sesoeatoenja dari congres Pasoendan 

jg. ke 23. 5 
Kepada Regent disampaikan teri - 

ma kasih atas soembangan gamelan 
kepada Raden Ajoe dan jurieleden a 

Itas bantosannja- dalam : tentoonstel- 
ling Pasi. Toko Noegraha kepoenja- 

an t. H. Soelaiman poen menerima te 

rimah kasihnja Pasoendan atas ban - 

tcean tentang pendirian2 (gebouwen) 

dan psrab-tan medja dan korsi. Kepa 

da Gemeente jg. memberikan air de 

ngan. pertjoema -dan kepada bebera- 

pa badan dan orang2 lainnja jg. soe- 

—-Beratlah rasanja, saja sebagai seo- 

rang jang memangkoe hadjat terha 

dap perajaan ini.— kata lagi toean 

Voorz:itter HB, sehingga moengkin 

terdjadi sesoeatoe kealpaan atau ke- 

chilafan. Oleh karena itoe, maka ma 

af jang diharapkan dari siapa poen 

djoega jg. marasa ta' keseboet nama 
'nja, padahal besar djasanja terhadap 
'congres ini, begitoepoen terhadap ke- 

'salahan dan kechilifan atas djalannja 
pertoendjoekan dari perhimpoenan 

Moendinglaja dan anak2 moerid se- 
kolah Pasoendan pada malam tsb. 

Demikianlah Voorzitter HB. Pa-— 
soendan menjoedahi pidatonja, se   

gera menjoesoel. - 

Pasoendan dan Pasi. 

. Djagoeng boeat Djepang 

Kini Djepang menjerboe dalam pa 
” Isar djagoeng, Kelak tgl. 20hari boe- 

lan ipi kapal “Nagoya Maru“ akan 
membawa 1800 ton dari Banjoewangi. 
| Aneta mentjatat, maka bagi tahoen 
ini tidak ada surplus bagi export. 

Dalam '37 Djepang membeli 130.000 
ton, tetapi disebabkan oleh alasan2 
financieel, sekoenjoeng2 Djepang hen 

itoe djoega, oentoek mana djoega ti 
dak tjoekoep persediaan. 

—O— 

: Berita-berita Post 

Moelai pada tg 19 April 1938 (kema 
kiar (ren) bijkantoor-bijkantoor Belawan, 

FBindjei dan Sigli dan moelai pada 
tg 1 Mei ja.d, bijkantoor Padangpan- 
|ldjang dan Sawahloento diganti dengan   LL -gan : ' 2 

3 

dah sama menderma kepada congresj- 

'Imanakan letaknja oeang derma itoe? 

Itidak bersama soeaminja), Entah apa 
“Isebabnja, sekarang tinggal 

“Ipatan kita, menilik doedoeknja seba 

Itahosi, bahwa hasil jang teroetama ba 

. Ikelapa.Pendapatan pendjoealan kelapa 
.Itiap tiap boelan, dapat dipergoenakan 

dang verslag pertoendjoekan akan se 

Amin dan hidoeplah Pagoejoeban 

gi | Aneta mewartakan dari Banjoewa-| 
9 Ingi, bahwa perhatian export djagoeng 

Ike Eropah sekoenjoeng2 berkoerang. 

dak melebihi guantum jang demikian 

Moelai pada tg I9 April 1938 
waktoe pekerdjaan - pekerdjaan 
(diensttijden) Belawan dan Bindjei 
dirobah mendjadi : 

Poekoel 9 pagi. hingga poekoel | 
'siang, dan poekoel 3 3ore hingga poe 
koel 5 sore, sedangkan diensttijden 
Sigli, Padangpandjang dan Sawah- 
loento tidak dirobab. 

An) TOT 
SOEMPIOEH 

Pembantoe Kroja menoelis 2 

PPTS. 
(Dalam ini sk. beberapa hari jg la 

loe telah diberitakan, bahwa Persatoe 

djajakoesoema akan berconferentie di 
Bandjar. 5 EN 

Begitoelah PPTStjb Soempioeh ki 
ni sedang hiboek bekerdja mengatoer 
persediaan oentoek wakilnja jg akan 
mengoendjoengi conferentie, 

Menoeroet keterangan jg kita dapat 
tjabang Soempioeh mengirimkan 3 
setoesan, dan 3 pemoeda poela jang 
memperhatikan gerakan itoe akan 
ikoet ke Bandjar. Oetoesan2 itoe djoe 
ga akan mempertoendjoekkan boeab 
pekerdjaan tangan dari tjabangnja 
Djoega akan bermain 'Tjatoer, Bad- 
minton, dan tari klara, 

Moga moga berbasil baik. 

KBI 
Nanti pada tgl. 21 menghadap 22 

j-a.d, KBI, akan mengadakan api oeng 
goen oentoek memperingati hari lahir 
nja R.A. Kartini, bertempat dihala- 
man-pergoeroean Taman Siswa, 

Sementara pandoe akan dilantik se 
bagai pemimpin. 

PK O, (Penolong kesengsaraan oe- 
: —.moem) 

Boelan jl. di Soempioeh telah di 
berdirikan comite , Penolong kesengsa 
raan oemoem“ Entah p.k.o. itoe ada 
lah bagian dari Moehammadijah, kita 
beloem dapat keterangan. Lijst derma 
telah di idarkan! Basjak pendoedoek 
jang menderma, Akan tetapi hingga 
sekarang tak kedengaran apa apa, Di- 

moga moga comite memperhatikan. 

Dimanakah pengoeroesnja ? 
Salah satoe pergoeroean partic: Ba 

rose baroe ini telah didiami oleh salah 
satoe Goeroe moeda jang beloem ber- 
isteri. Kemoedian berdiam poela me 
noesoel seorang Goeroe poetri jang 
djoega tidak bersosami, (kabarnja soe 
dah pernah bersoeami, dan tinggal! 
beroemah bersama orang toeanja, tapi 

beroemah 
di pergoeroean, dimana, roemah per- 
goeroean itoe telah berdiam seorang 
Goeroe pemoeda: Sepandjang penda- 

gai Goeroe. teroetama dilihat dengan 
katja mata Islam, maka itoe tidaklah 
seharoesnja. 

Harga kelapa toeroen 
Sebagaimana oemoem telah menge- 

gai ra'jat didesa desa, adalah boeab 

oentoek keperloean sehari hari. 
Akan tetapi sekarang harga kelapa 

jang kebanjakan dibeli oleh pembeli2 
Tionghoa hanja harga f 0,80 dan pa 
ling tinggi f 0,90 saban 100 boetir, 
maka tidak heran ra'jat didesa desa 
banjak mengeloeh. 

Moesim klacht & 

Dalam s.k. ini kita telah menoelis 
bahwa Loerah didesa Watoeagoeng on 
derdistr, Tambak, di klacht oleh se- 
(orang pensioenan milt: Rawoeh, tapi 
sampai sekarang beloem ada poetoe- 
sannja. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka ba 
roe2 'ini Rawoeh telah menghadap 
sendiri kehadapan Kangdjeng Boepati 
Poerwokerto, karena: klachtnja menoe 
roet pendapstannja adalah beralasan 
jaitoe: Loerah menarik oeang padjag 
toenggakan dari th 1938 t/m 1934 

Sedang itoe moestir ja oleh pemerin 
tah soedah dibebaskan. Menarik padi 
djanggolan kepada or4:ng jg moestinja 
tidak dikenakan djanggolan dll.nja jg 
dimana peratoeran negeri tidak ada. 

Sekarang moentjoel  poela Loerah 
didesa Kamoeljan sedang -diklacht, 
dan orang pegawai desa jg disangka 
tjampoer dalam itoe fklacht sekarang 
soedah dilepas, 

an Pemoeda Taman Siswa daerah Wi Lherikoet: 

— Pada malam Sabtoenja tentoonstel 
ling tsb soedah diboeka oleh HB. Pa 
si dengan mendapat perhatian ba 
goes dari kaoem poeteri. Diantaranja 
nampak njonja regent Soekaboemi 
dengan njonja2 Europa dan Tiong - 
hoa. 5 

 Sesoedah selesai pidato, maka pita 
jg. malang dipintoe oleh raden ajoe 
Regent digoenting jg. selandjoetnja 
memimpin jurie oentoek memberikan 
prijs2 atas barang2 jg. didjadikan ten 
toonstelling, sedang pemandangan pa 

da ketika itoe adalah seperti gambar   

Njonja regent adalah 

lah seperti tertjatat ini. 

Fraaihandw erken. 
| Prijs No-1.— Buitenzorg. 

Gambar diatas adalah sebagian 

Goegoeran tanah desa Tjintamanik 

Boemidjawa 

Pembantoe menoelis : 
Menjamboeng perkabaran tg 1 April 

'38, dari hal goegoeran tanah sebagai 
tsb diatas, maka menoeroet keterangan 
dari peperiksaannja Geologischendienst 
seperti berikoet : 

1 Dari sebab danau itoe letaknja le 
bih tinggi dari pada-doekosh Koeha- 
ngapoe tsb, maka boleh djadi menga 
lirnja air menrobos didalamnja tanah 
jg kebetoelan dibawahnja itoe doekoeh, 
Lama kelamaan dari aliran air itoe, 

tanah jang ada dibawah mendjadi 
loemnoer. Dari ini, soedah tentoe ta 
nah jg ada diatasnja tidak bisa tahan 
dan mendjadikan petjahnja. 

2. Goenoeng jang ada diatasnja itoe 
danau, oleh karena dibawahnja men 
djadi loempoer, lantas ia toeroet goe- 
'goer djoega, jang ini mengadakan 
sosara jang mengerikan telinga, 

Koeboeran jang ada di itoe pedoe 
koehan, sama petjah dan ambles, ada 
satoe djisim(lijk) masih baroe, jang ke 
lihatan badannja sebelah atas. 

Djika orang berdiri sedikit Jama di 
itoe tempat, tiada tahan dari hawanja 
jang-tidak enak. Keadaannja sekarang     At 
masih beloem perloe dioemor akan. 

  

  

Tentoonstelling Pasi 

Prijs No. 2.— Soreang, 

Nuttighandwerken 
Prijs No. 1— Buitenzorg. 
Prijs No.2— Tasikmalaja. 

Kleurcombin atie. 

Pri No1.— Soekaboemi. 
Prijs No.2— Djat.negara(Mr. Corne 

lis) 

Economischehandwerken 
Prijs No1— Bandoeng:. 
Pris No 2—Tjibadak. 

Sesoedah itoe roeangan restaurant 
mendapat perkoendjoengan jang ra - 

  

jang pegang tacch 

Adapoen prijs2 jg. deberfkan ada-| mai sekali, sedang dari langit toeroen 

air sebagai tepoeng. Diantara teta - 
moe2 terlihat djoega beberapa poetri 

Tionghoa. 

  
dari tentoonstelling terseboet. 

Moeda Katholiek 

»Antara“ mengabarkan, bahwa pada 
hari Minggoe 17 April jl pemoeda2 jg 
bergaboeng dalam  perkoempoelan 
»Moeda-Katholiek“ di Mataram telah 
mengadakan pertoendjoekan tonil ber 
tempat dispeelloods Broederan. Tonil 
itoe mengambil lakon ,,Widji sedjati 
kang ora mati“. Besok paginja diada 
kan perlombaan lari, sepak raga, bad 
minton dll, bertempat ditanah lapang 
Kota Baroe, 

»Persatoean Peroesahaan Batik 
Boemipoetera di Mataram". 

»Antara“ mengabarkan, bahwa Per 
satoean Peroesahaan Batik Boemipoe 
tera di Mataram soedah dapat mem- 
bentoek pengoeroesnja jang soesoenan 
pja hampir seperti th. doeloe jaitoe : 

Directeur t MA Zakarsie 
Ketoea t M Djajengskarso 
Penoelis t Saebani 
Bendahari t H Moehadie 
Pembantoe t Djamingoen. 

Toko cooperatienja bersama dengan 
madjallahpja  ,Blentjong PPBBP" 
tetap didjalankan dan dikeloearkan.   
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s|di Kamer negeri Beland 

|dari penghidoepan kita akan tetapi . 

(kesempitan semata-mata. —| | Saja kira, hadlirin jang terhormat 
— Idisini dari satoe persatoenja jang we 
Iogeuai soal Economie bangsa Indone 
Isis, karena saja pertjaja bahwa ma- 
Ising2 hadlirin akan tentoe mer 

  

“Inja sendiri. Djika orang tidak maoe 
— Imerasai, itoe ada lain perkara. 

. Jakan mendjelaskan kepada semoea pe 
“ Ingoendjoeng rapat ini, tentang garis 

 Iperbatian dari hadlirin oe 

Idengarnja dengan fikiran j: 

Idioesahaka 

dingkan dalam ssk Belanda, Melajoe 

5 | bitjaraan “dalam Volksraad, dimana T. 

- | Saja pernah oendjoek, bagaimana 

tara | ractijk seringsering mendfadi alat 

|lam saja poenja toelisau ssk. tadi, ada 
» s : Ilah menghendaki sesoeatoe perobaban 

Imendjelaskan hal itoe dengan lebih 

Idalam Volkeraad soedah dibitjarakan. 

| Perempoean dan. masjarakat jang akan 
Idibentangkan oleh Njonja Emma Pve 

Iradiredja, Voorzitter HB Pasi, 

j Pesaing dalam pergaoelan hidoep kita 

a-| bersama. 1 “sap 
“II Boskankah roemah tangga kita di 

» diisi oleh seorang lelaki belaka zonder 

Hah anak tjoetjoe kita sendiri jg lahir 

Ii Hadiirin! | 

e-|dus djoega dalam keadaan sebagai kita 
- |sekarang. 7 

I- Njonja Koma Poeradiredja adalah 
|seoran angka 

t|fatsal ini, Sebagai satoe perabitjara jg 

, Takantmembitjarakan machloek sebang 

                                                

    

  

   

  

        

   

          

    
   

          

   

   
   

        

    

   

      

   

           

     

   
   
   

          

   

  

   

   

      

   
    
   

    

  

   
   

    

   

nda, MN, Kr pi 

Tetapi, vergadering jang terhormat, 
itoe boekan mengenai kesoeboeran 

».... kemelaratan, kemiskinan dan 

ta' perloe lagi saja koepas lebih loeas 

Toean Soetardjo akan memberikan 

garisnja Economie dari bangsa kita 
jatas mana saja harapkan sepenoehnja 

   
    
     

  

- 

  3 

| Lepas dari pida itoe,saja berkejaki 
nan bahwa, djika tidak dari sekarang 

soal penghidoepan bangsa itoe moelai 
'diatoer, disoesoen dan difikirkan serta 

di n dengan sekoeat daa ber 
nistjaja nantinja orang 

sa semangkin pahit, kalau 
r 5 bilang mendjadi ka- 

P5 
adalah soal Theeres- 
“dibitjarakan olek T. 

inata, Voorzitter HB Pa 

   

Soal ini, rapat jth, pernah saja roen 

dan Soenda jg achirnja mendjadi pem 

Otto sendiri toeroet mengeloearkan 

boeah fikirannja. ) 

orang akan bisa bekerdja bersama? di 
intara mereka orang kampoeng jang 

Imempoenjai keboen teh dengan me-| 
reka kaoem fabriek dengan mengemoe 

itoe memoeaskan dari kesebelah 
hak, jalah- fihak jg mempoenjai ke 

boen teh. Diantaranja lahirnja boekoe 
'boekoe pendjoealan poetjoek jg dalam 

oentoek disewakan kepada kaoem teng 
koelak jg sama sekali tidak ane 
njai sebatang pohon teh.” 
— Bagaimana djoega, maksoed saja da 

ang baik dari kesemoeanja fihak 
ang laloe dinamai: ,, Compromiestelsel 

oeradiradja", na 

“Rapat jang terhormat! 
Saja kira, Toean Otto nanti akan 

   

|sempoerna dan bagaimana soal ini 

Rapat jang terhormat! 
Kemoedian sampailah kita pada: 

| Djoega soal ini. hadlirin dan rapat 
jang terhormat, adalah soal jang sangat 

'katakan tidak sempoerna, kalau hanja 

lada peremposannia dan atau sebalik- 

'nja dari itoe ? Boekankah  osntoek 
mendapat toeroenan jg nantinja haroes 

meneroeskan pekerdjaan kita ini ada 

ja dari pada seorang iboe? 

Soal perempoean ad alah satoe bagian 

jg maha penting dalam masjarakat dan 
dalam riwajas. Boekan sadja dinegeri 
ita ini, akan tetapi dalam sedoenia 

'goal itoe, bahkan meminta perhatian 

x tra dalam masjarakat jg bidoep, 

Rapat jang terhormat ! 

poeteri jg akan menerangkan 

| Kedjaksaan s» 

12. japalah memperbat 

kakan djoega dari Kingma jg tidak| 

emoemnja. Oleh karenanja, maka ta | 
'bolehlah kita membelakangkan soal) 

  

        

edah menoendjoek kan se 
poetjoek soerat rekest kepada Padoeka 
tt: Resident, Boepati dan Burgemeester 

jang boenjinja seperti tsb. dibawah ini: 
Dengan segala hormat, 

Kami pendoedoek gang HIS Kebon 
baroe, Kedjaksan mengoendjoekkau se 
poetjoek soerat r # Ini, mohon de- 
ngau sangat agar soepaja Padoeka soedi 

atikan hal halnja ke 
beratan jg kami hoendjoekkan sebagai 

    

ildibawah ini: 
a. sesoedahnja kampoeng Pekala- 

ngan terbakar, maka kebanjakan orang 
orang perempoean jang mendjalankan 
mendjoeal dirinja dari kampoeng ter 
seboet pindah dikampoeng gang HIS 
Kebonbaroe, Kedjaksan. Sedang di 
kampoeng gang HIS sendiri sebeloem 
oja mendapat tambahan pindahan 
orang-orang terseboet soedah banjak 
jang berdjalan tidak senonoh. 

b. ini bal boeat pendoedoek gang 
i| HIS ada keberatan dari sebab itoe ten 
toelambat laoen tjonto-tjonto jg tidak 
senonoh itoe 'menoelar kepada anak 
anak gadis jang pada waktoe ini se- 
dang beladjar disekolah rendah maoe 
poen di Mulo, djoega kami rasa bisa 
mendjadikan koesoetnja orang beroe 
mah tangga, 
"€C. kalau 'hal-hal ini tidak dengan 

g.|segera dilenjapkan oleh kekoeasaan 
Pemerintah Agoeng, nistjajahalorang2 
jang akan mendjalankan kedjahatap 
(maling) dengan moedah dari sebab 
1toe pendjahat2 melindoeng (men? m- 
pel) pada koepoe-koepoe malam jang 
sesoedabnja pk 7 malam semoea ber 

HIS. 
Boek-boek jg ada di gang HIS. di 

anggap oleh koepoe2 malam sebagai 
satoe tempat jg tjoekoep oentoek mem 
boeat damai jg akan didjalankan oleh 

nja, ea 
d. Kami pendoedoek gang HIS 

moehsen dengan sangat soepaja Pa- 
doeka soedi apalah memberi perintah 
kepada jang wadjih mengerdjakan 
hal ini goena ketentraman dan kea- 
manan gang HIS terseboet, 

Sebeloempja dan sesoedahnja pen 
doedoek gang HIS, matoer beriboe 
riboe terima kasih goena hal terseboet 
diatas. 

Teriring dengan kehormatan 
dan kerendahan, 

Kami pendoedoek gang 
2 He 

Demikianlah boenji rekest pendoe 
doek gg. HIS! Bagaimanakah sam 
boetan kita? Kita merasa senang dan 
mendjoendjoeng tinggi tindakan pen: 
doedoek gg, HIS. Inilah adalah satoe 
kesedaran dan bangoennja semangat 
memperhatikan keadaan oemoem," 
Lambat laoen ,imasa bodo asal awak 
dewek slamet“ akan hilang moesna. 

. Djadi kita setoedjo: 100pCt dengan 
pembasmian pelatjoeran di gg, HIS. 
itoe, waktoe kita menoelis tentang P 

IP PPA, Tjirebon kita telah madjoekan, 
bahwa satoe P 4 A. itoe berdaja apa| 
spa, djika tiap-tiap golongan ta' soedi 
menjokong maksoed P4 A. itoe, Soe- 
ara Pemandangan dapat perhatian! 
Pendoedoek gg. HIS. memberikan 

'tjontol Kita dapat katakan: Van gg, 
HIS, begint de victoriel 
. Hanja ada satoe soal perloekita di 
sini kemoekakan, Soal itoe kita telah 
dapatkan dari beberapa orang dari 
gg, itoe djoega. Betoel apa jang akan 
kita kemoekakan, seolah olah mena- 
warkan tindakan baik pendoedoek 
gg. HIS. itoe. 
“Akan tetapi kita jakin, bihwa 
pendoedoek g.g. HIS ta' akan ca 
lah tampa dengan toelisan kita koto- 
ran2 Gg. HIS. akan dibasmi oleh pen 
doedoeknja, Pelatjoeran, waling dih3 
rappja soepaja moesva! Kita disini 
ingatkan kepada pendoedoek gg. HIS, 
bahwa soeatoe cuvel gg. HIS jang soe 
Idah diberitahoekan, kepada kita, per- 
loe djoega dibasmi ja'ni: main. 
“Dalam kita bertindak akan membas 

|mi kedjelekan, sedapat moengkin ta' 
'bolehlah kita menimboelkan perasaan : 

  

pada tempatnja oentoek orang ikoetkan 

pidatonja jg maha penting ini. 
Kemoedian olehnja dipersilahkan t. 

Soetardjo, jg pada hari itoe akan me- 
landjoetkan perdjalananpja ke Soera- 
baia, oentoek memboeat pidato tentang: 
Economie (Pidatonja dimoeat besok),       Isanja. Oleh karena itoe, maka memang   

sedia dipinggir-pinggir djalan gang 

bagaimana bentoek dan tjorak dariisi | 

2 x bsa ta u 

  

NIPPON 

  

Slompretan 39, 

SOERABAIA.   Senen 60.1 Tel. Wel. 1489. 

BATAVIA-CENTRUM, 

POMPA AIR 
Dengan gampang bisa digoenaken 

boeat segala keperloean. 

Kita ada sedia Monteur boeat pasang 

diatas soemoer, begiloe djoega boeat 

soemoer pantex. 

Sedia tjoekoep Onderdeelen- Prijs- 

couranf gratis, 

SHOKAI 
Doewet 33. 

SEMARANG.   
  

  

JANG DITERIMA : anak-anak 
sekolah W. 
school dan 

Entree : f2.— 

Ja, mereka hanja berani kepada ,jang 
ta' berdaja“ sadja, sedang kesalahan 

jang didjalankan oleh jang gagah per 
kasa mereka diamkan. Perasaan de 
mikian itoe djangan sampai timboel. 

Siapa berani membasmi, djangenlah 

bekerdja setenyah setengah! Main 

djoega adalah, maatschappelijk kwaad“ 
jang lekas menoelar kepada mereka 
jang berboedi lemah, djadi terhitoeng 

djoega pemoeda pemoeda kita jang 

masih bersekolah. g 

Siapa djago kita ? 

Penjelidikan tentang so'al itoe kita 

teroeekan. Kita soedah berhoeboengan 

dengan beberapa voormannen partij 

partij jang ada di Tjirebon. Ternjata 
bahwa pendengaran kita dahoeloe 

betoel, meskipoen perloe tambahan. 
Dari sslah seorang voorman Pasoen- 

dan kita telah mendengar, bahwa 

memang betoel pada sa'at ini Pasoen- 

dan beloem dapat (boleh) mengoe 
moemkan nama nama vandidaat2nja 

boeat Gemeenteraad. 
Candidaat candidaat Vaib tetap se 

bagaimana kita telah chabarkan ja 

ni tt Toekimoen dan adjunct Djaksa 
'Tjirebon. Parivdra akan mengandi- 

daaikan tt Soebal Poeradirdja dan t. 

Ambijah, (adjunet Lardbouwconsulent) 

Adapoela soeatoe groep jg ta' ber 

partij akan mengemoekakan t. Soe- 

marna, penggawai di Douane. 2 

Djadi verkiezing jg sekarang ini 

'akan lebih ramai dari jang soedah s0e 

dah. Kepada mereka jg mempoenjai 

perbatian ukan kedjadian itoe, kita 

sanggoepkan, akan memoeatkan cha 

bar tentang hal itoe, djika ada pero 

baban atau tambahan. Siapa tahoe 

moentjoel candidaat lagi ! 
—9 — 

BOGOR. 

Congres PKVI ke enam 

Malam resepsi. 

Malaman resepsi dari congres PKVI 
jang ke enam telah dilangsoengkan 

pada malam Djoem'at tgl 14-15 April 

"38 digedoeng Harso Darsono. Perha 

tian dari pendoedoek Bogor menggem- 
birakan. Bi 

Perkoempoelan-perkoempoelan jang 

mengirimkan wakilnja tertjatat Ind 

Artsen Bond, Moebammadijah, Isteri 

Sedar, Parindra, Aisjiah, Gerindo, Pem. 
Moehammadijah. JOP, Beringin, Per 

sis, Pendis, PPST, LSO, KBI, Soerya 
Wirawan, VOB, Harso Darsono, PKO 
Moehammiadjjab. 

Wakil pers dan polisipoen compleet. 
Tjabang tjabang PKVI jg mengirim 

kan oetoesannja dari Semarang, Soe- 

rabaja, Magelang, Bandoeng, Serang, 

Betawi, Tasikmalaja, Lawang,. Pema- 

lang, Palembang, Grogol dan Bugor. 

Pk. 8,45 resepsi diboeka oleh ketoea 

Hoofdcomite t. Winata dengan oetjapan 
selamat kepada sekalian jg hadlir. Di 

oetjapkan poela terima kasih kepada 

penjokong penjokong jg telah mem- 
bantoe akan djadinja congres tsb, Laloe 

dibatjakan telegrammen dan soerat 806 
rat pemberian selamat dari perh. perb. 
jg tak dapat mengirimkan wakilnja. 

Kemoedian pimpinan oleh ketoea 

Hocficomite diserahkan “kepada Ke- 

toea Pengoeroes Besar PKVI t. Roes- 
lan Wongsokoesoemo, 

Sesoedah pengoetjapan terima kasin 
disampaikan kepada sekalian jg hadlir, 
laloe pimpinan memoelai pidatonja   meriwajatkan dengan ringkas tentang 

    

NATIONALE HANDELSSCHOOL 
JOGJAKARTA. 

Besluit No. 12/10 “ 
Peladjaran oentoek DAGANG dan ADMINISTRATIF. 

Berdiri moelai Juli 1932 

Moelai sekarang menerima moerid baroe. 

  

bangsa Asia, jang loeloes dari 
L.O, (H.LS., H.C.S, Schakel- 
sesamanja, 

OEANG SEKOLAH $ 4.— seboelan 

PROSPECTUS GRATIS! !! 
Atas permintaan disediakan kosthuis. 

Wassalam 

DIRECTEUR 

  

Rd. Ms. Soejoenoes 
Aris 

Specialist penjakit zenuw 
Praktijk Oemoem 

djam bitjara : 5 — 6.30 sore 

Matramanweg 123 Telf. Mr.-Corn. 330       

doenia PKVI dan beberapa nasihat 
kepada kaoem verplegers, 

Setelah pidato ketoea dihabisi, laloe 
disamboeng dengan pertoendjoekan 
toneel sampai djaoeh malam, 

PKVI Bogor 

Soesoenan pengoeroes 
“Dengan kepindahannja doea orang 

bestuursieden, maka soesoenan pengoe 
roes PK VI tjb Bogor seperti berikoet: 

t 5 Winata ketoea 
t Warma pencelis |. 
t-. Soedirman penoelis Il, 
N Rasmi bendahari. 
tt Wagiman, Oekar, Nj. Widoeri 

dan Nj Soedijih pembantoe. 

Congres Persatoean Islam Keempat 

Malaman receptie— 
Perhatian besar—pi- 
dato t. H. Zamzam ke 
toea P.B. Persis, 

Malahan receptie dari congres Persi 
dan Persistri telah dilangsoengkan pa 
da malam Minggoe jbl. dd. 16-17 April 
,38 digedoeng Harso Darsono. 

Perhatian sangat besar, maoepoen 
dari kzoem ibos baikpoen dari kaoem 
bapak. Wakil2 perkoempoelan, wakil 
pers dan wakil pemerintah lengkap. 

Adviseur Inlandsche Zaken diwakili 
oleh dr. de Vries. 

Perloe disini ditjatat, bahwa perha 
tian dari kaoem intelectueel sangat 
koerang. 

Receptie ini diramaikan oleh muz'ek 
Al Irsjad dengan soeling combinatienja. 

Diserambi moeka dipertoendjoekkan 
hasil keradjinan tangan dari Persisteri 
jg mendapat banjak perhatian. 

Pk. 8 receptie diboeka oleh ketoes 
Hoofdcomite t, Soetjipto dengan cetja 

' pan selamat datang kepada jg hadlir. 

men jg diterima, 
Sesoedah pimpinan Receptie dipas 

rahkan kepada Pengoeroes besar, ma 
ka dengsn biasa Toean H, Zamzam 
selakoe Ketoea besar, melangsoengkan 
rapatnja dan oleh karena beliau akan 
menerangkan Riwajat Persis maka 
pimpinan dipegang oleh toean M. 
Natsir w. Katoea P.B, : 

moeka, oentoek memoelai. pidatonja. 

Assalamoe'alaikoem w.w. 

Toean2 dan poetri2 jg terhormat. 
Atas namanja perkoempoelan kita 

»Persatoean Islam“ dan segenap baba 
gianZuja, Persatoean isteri dan Pendi 
dikan Islam, kami mengoetjapkan se 
lamat datang dan membilang banjak 
terima kasih, kepada sekalian tamoe2, 
wakil Pemerintah, dan wakil wakil 
perhimpoenan, jang telah mempedi 
hatkan perbatian kepada receptie kita 
ini, kepada wakil wakil Pers jang kita 
harapkan poela akan memperloeaskan 
terdengarnja soeara jang akan dioetjap 
kan dalam congres kita jg” ke—4 ini.   
Laloe dibatjakan soerat2 dan telegram 

Laloe Toeau H. Zimzam tampilke 
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   toe Tiongkok. 

“'Linayi' aijampid Dkinpa:    

Menoeroet Makloemat Djepang jg 
Djepang soedah berhasil merampa 
artillene dan setelah melakoe an     

e Ogan 'beloem 

.- a ai ington, 20 Kpar (Router, : 
« ai ja'ni Summer Welter menerangkan, b States Departement melitu- 

—. pabkan ena Ka layan niat Ck hendak mencetoep pin, 

Peiping, 20 April (Reuter). : 

| kota I 
serangan dori Sang 

  

sin Natar oeroesan 'Loear Ne 

disiark n tata malam tadi, tentara 
oyi segenapnja, setelah perang     

Djelannja penjerangan Djepang di Lingyi 
     Hanko RI 

Kewarin pagi 
ngan maha besar ke 
didekat Ling yi, 
kan oleh kira kira 

Tidak lawa antaranja, | 
ke benteng benteng Tionghoa 

  

b soeka 2 

  

. Tjaranja penjerargan 

   

Tenti 

pril (Traneccean). 

nga 
Sal dilakoekan banan peloeroe artillerie j 

20 bosah meriam jang sangat besar besar, 

meriam meriam itos mengarahkan tembakannja 
a dikota Ling-yi sendiri, sehingga timboellah 

beberapa banjak kebakaran Pena: Dah 2 LN 

    jepang moelai melakoekan penjera 
pembentengan tentara Vionghoa 

g dilakoe 
  

- 

Dengan koekoeh djoega £ barisan artillrie Pnotag terbantoe oleh ang 

3, melakoekan eranganoja. 

5 kata Na un Siperintahkan menghantjoer-leboerkan 

pen-bentengan?2 Tionghoa serta kota Ling-yi pioeae 

   

     
    

    

  

   
   

     

    

     

  

   
    

      

   
    

Pertaroengan. ana matian dipintoe 
: gerbang 

Hank ow, 20 April Rentan 
| Pertaroengar pertoewpaben darah 
3 sepgat hebat telah terdjadi didja 

“lan djalan raja didalam, dioetara dan 

'Gipintoe gerbang barat dari kota Ling 
— Yi, dimana pibak Tionghoa dengau ne 

| kat nekatan sekali mentjoba wati ma 
tian mengbalaukan dari kota 
itoe. 2 

banjak 

   

  

2 “Sotelah melakoekan beb IN 
— penjerangan ke psmbentengan- 

p embentengan Pa diloear gor 
ng barat Ling-yi, maka api meriam 

meriam Djepang dipoesatkan mengaj 

rah satoe toedjoeau kepada pintoe pia? 

ta tsb. 
Achiroja Madani kb tebal itoe| 

  

kan2 ketjil Djepavg menjerboe keda 
| lam, dan menifoba mendapat kedoe 

|. deekan koekoeh dikota bagian ocetara. 
—. Tentara Tionghoa, jang meroepakan | 

pembela Livgyi, dengan lekas mentjo/ 
ba menoetoep kembali lobang dalam 
dinding itoe, 1 teroes-teroesan me 
reka itoe sambil menjerang dengan 
perantaraan bajonet" kepada barisan 
barisan jang menjerboe itoe, sebeloem 

AG lebih banjak lagi orang Pepana bisa 
| masoek kedalam, 

Kebatnja pembEikin p'hak Tionghoa 

Oleh karena pada saat itoe menge- 
roesan kota Lingyi sendiri, ma 

' “pemakan, pasoekan Tionghoa de 

ngan hebat melakoekan penjerangav 
  

eri jang masoek itoe. 

Bzntoean dari loear kota 

asoekan pasoekan Tionghoa jang 
disebelah selatan kota Lingyi me 

obros poela kedalam oentoek ikoet 
! tabankan kota. 

  

' Kekoeatiran 

n kalangan militer Tionghoa 
t koeatir terbadapkeadaan 

jipta dimedan perang Ling- 
tapi welaupoen demikian, 
tjaja, bahwa tentara Tiong 

    
   

  

   

    

    

   

      

   
   

  

      

rangan Djepa' g sangat hebatnja. 
Selain dari pada itoe, mereka ber| 

an, kalau sekiranja Djepang 
| merampas kota itoe, maka pa 

12 Tionghoa soedah bersiap leng 
| sel roebnja oentoek memboeka 

berlipat lipat ganda besar 
2 1. 

ng pindah Bewalapi kiri. 
IpergosnakEn taktik ge 
paka pimpinan perang 
eos dah (ten 

jang Selai 
- soengai Yi-ri, den akan mana 

& mereka mentjoba: Tenjeoop sajop ka 
A3 pan Djepang Denata barat- aoet | 

pena yi. 5 H3 2 

toe gerbang barat dan ootara dari ko poe 

' tembors djoega dibahagian dekat pin! 
' toe2 sebelah oetara, dari mana pasoej 

an kepada tentara jang me 

“hoa dapat bertahan diri, meskipoen se) 

Mean. Perdjandjian 

Balabantoen Tionghoa bau membela Ling-yi 

(serangan Tiongkok di Han chwang 

Pasoekan2 Djepang jg dipertempat 
5 kan di Tri-ning sekarang suedah ber 
ada di Hau-cbwang, jg letaknja ditep 
soetara Kanaal Besar oentoek ikoet me 
lakoekan penjerangan kepada pemben 
teogan2 Tionghoa disebelah timoer— 
laoet Han-chwang. 

Pertarcengan oentoek Han- chwang 
Pagi tadi moelai terbit pertaroe 

ngan hebat antara pasoexan2 Tiong- 
hoa dengan pasoeskau2 Djepang goena 
bereboetan kota Han-chwang, 

Koerang lebih 1000 orang dari bala 
saga Djspang dari Tsi-van fu de 

Gjalan naik kereta api soedah 
ela tiba di Nau-cha0o, 8 km. sebelah 

(selatan Teng-hsieu, 

Pa Djembatan2 dihanfjoerkan oleh 
pihak Tionghoa 

“Barisanbarisan oedara Tionghoa di 
sini menghantjoer leboerkan djemba 
tan djembatan kereta api, soepaja ter 
tjegablah datangoja persediaan perse 
(diaan serta balabantoean dimedan Dje 
pang di Shantoeng selatan. 

Djepang jang dalam kepoengan 
terpvekoel: 

Hankow, 20 April (Transocean). 
Keadaan dimedan perang dekat Yi- 
Hsien pagi tadi roepanja tidak ada 

peroebahan soeatoe apa. Pertjobaan2 
tentara Djepang jang terkepoeng oen 
toek meneradjang kepoengan Tionghoa 

menoerpet berita Tionghoa— bisa ter 
poekoel. 

Djepang terantjam bahsja serangan 
dari belakang. 

Hankow, 20 April (Transccean). 
Salah satoe tjabang dari balaban- 

Itoean Tionghoa, jang datang goena 
| membantoe mewbela bahagian Ling- 
yi jang terantjam, berbasil bisa mener 
djaog garis barisan Djepang dimedan 

mereka ini sekarang dengan moedah 
bisa menjerang Djepang dari belakang, 

Orang menganggap masih sangsi, 
(dapatkah atau tidak pibak Djepang 
mempertahankan pembentengau2nja 
dibahagian jang soedah mereka doe- 
doeki, 

Verdrag Siam—Djepang 
Tidak mengandoeng ra- 
hasia, 

Londen, 19 April (Aneta Havas) 
Menoeroet Correspondent dari soerai 
kabar Daily Telegraph di Bang 
kok minister Siam Oercesan loear ne- 
geri telah menerangkan dalam inter 
viewoja, bahwa perdjandjian Siam de 
ngan Djepang jg baroe2 ini bermak 
'soed oentoek mendjelaskan .kekoeasa 
keradjaan Siam didalam negeri,sendiri. 

Minister itoe berkata: « Perdjandjian 
'itoe tidak mengandoeng rahasia sama 
sekali. Kami tidak ada memberi con- 
cessie dan tidak poela mengikat per 

Jajandjian »pa2 dengan . Djepang jang 
'mewadjibkan kami mesti bersifat to- 
long menolong kepada dia. Dalam tb 
jg silam kami telah memperboeat 12 

tai jalah   

. salah Dalan dar 

jg soedah2, 

perang Ling-yi bagian barat, sehingga | 

     jangan? jg per 
nah diperboeat ole radjaan Siam, 
dan tidak poela banjak Aania dari 

    

  

  

    

  

   

Oesaha mi 
Tientsin,I9A : 

Kedengaran kabar, banwa soedah di 
poetoeskan oentoek mendirikan satoe 
maskapai boeat 'mendjoesl minjak 
tauah dipasar Tiongkok Oetara dengan 
wempoeajai pokok 20 djoeta yen. 

Pokok oentoek vesaha teb skau di 
keloearkan oleh Japan Oil Faderation, 
Manchuria Petruleum Cowpary dan 
Korea Petrcleum Compary. 

Didalam district Peiprug—Tientsio 
telah dipakai wivjak tanah tiap tiap 
boelan 200.000 peti, sebagian besar 
dari pada itoe didatangkan dari lvear 
negeri. 

| Na Domei). 

   

  

  

Spanjol 
PERANG SAUDAR4 DI SPANJOL. 

Provincie Cestellon djatoeh ketangan 
Nasional sten 

Salamamca, 19 April (Aneta- 
Transocean), Balatentara Nasionsi jg 
wmenjerang disebelah Selatan» dari Soe 
ngai Koro, kemarin meneroeskan per 
djalanannja sambil membawa kemena 
pgannja ke provincie Casteilon. Moc 
sot hoja dapat dikajabkan, sesoedahnjs 
wereka dengan tidak berhasil mentje 
ba menolak barisan serdadoe nasional, 
Balatentara nasionalis sekarang menge 
djar barisan repoeblik jaug lagi mela 
rikan diri 

Barisan Galisia kaoem legioen, bri- 
gade Navar, seperti soedah dikabarkan 
teleh memasoeki bagian loear dari kota 
Tortosa, sesoedabnja mendoedoeki kam 
poeng-kampoeng Santa Barbara dan 
Amposta. Selama penjerangan dari 
ksoem nasionalis ini soedah banjak 
orang jang ditawan, 

Barisan serdados Navarre madjoe 
poela kepegoenoengan Pyrenee &a dan 
mengambil beberspa teupat jang ter 
penting, sesoedah 'merocboehkan se 
rangan dari pihak repoeblik. : 
Dimedan p-perangan Guadalajara 

penjerangan dari' kadem nasionalis 
soedah dikalahkan. : 

Kapal-kapal oedara dari kaoem ne 
sionalis melemparkan 800 ton bom 
ketempat peuj mpanan alat alat pe 
rang dari pemerintah di Cartagena, 
— Kawat jang belakangan mengatakan, 
bahwa balateatara nasionalis kemarin 
pagi meneroeskan perdjalanannja ke 
prov. Tarragona dan Castellon, 

Menoeroet berita dari medan perang. 
bahwa kaocoem nasionelis telah dapat 
menjeberangi soengai Ebro dalam ling 
koengan Tortosa dan djoegr dapat me 
ngehitngi balatentara repoebliek dise 
beleh Octara dan Timoer. 

Djoemlahnja kaoem repoeblik jg soe 
dah dipeadjarakan sampai kemarin 
malam ada 1500 orang orang. 

- Dalam provincie Castellon barisan 
dari kaoem nasionalis terkemoeka sne 
dah sampai dikota Albocader, jg letak 
oja kl. 80 KM, dari sebelah Timoer 
dari kota Terucl dan 50 KM pada se 
belah Ostara dari kota Castellon, 

Disebelah Timoernja dari pegoenoe 
ngan Alcala soedah kedjadian pertem 
poeran jg hebat, dimana barisan repoe 
bliek dengan sekoeatnja mentjoba me 
naban penjerangan dari kaoem nasio- 
nalisten. 

Serangan waktoe malam 

Perintah dari Minis 
terie EZ. 

Waktoe di Bare-lona ada serangan 
malam dari oedara, maka banjak jg 

21 orang jg lueka. 
Banjak keroesakan jg terdjadi. Ber 

hoeboeng dengan itoe maka Ministerie 
Econ, Znkeu memberi perintah soe 
'(paja semoea restaurant dan waroeng 
waroeng ditoetoep pada djam 9 malam, 

—.i( 

Raementa 
. Penangkapan masih teroes 

Komplotan roesia. 
“Dari Boekares dikabarkan, bahwa 
pembesar pembesar disana telah men 
dapatkan beberapa tempat roesia oen 
toek menjimpan sendjata. Tempat? 
itoe terdapat di roewab2 dari anggau 
ta anggeuta komplotan roesja jg dila 
rang oleh pemerintah. Penangkapan 
disegeusp tempat masih dilakoekan 
teroes, Soeratsoerat kabar disana se 

vi oleh Codreanu, jang isinja Menjoe 
roeh memboenoech pemimpin2 politiek, 
diantarapja anggauta2 Ksbinet. Ra'jat 
marah sebab Farcisme Romenie seka 
reog dianggep tidak ada lagi, 

  mati dan loeka. 12 orang jg mati dan | 

moea memoeat soerat jg ditanda tanga| 

Moelai pada hari malam Sabtoe 15 
April jl. sampai malam Senen 8 A- 
pril, telah dilangsvengan conferentie 
tsb dengan penoeh perhatian loear bi 

asa. 

Malam Receptie : 
Bertempat di gedong  Sociteit 

»Phoenix” di koendjoengi segenap 
oetoesan Moehammadijah sedaerah 
Djawa-Barat dan segenap perhimpoe 
pan di Rangkasbitoeng jang mengi- 
rimkan wakilnja oentoek menjaksi - 
kan. 

Djam 8 presis bom tanda pemboe- 
kaan di boenjikan orang, diikoetftba 
risan taptoe kepandoean HW. mema- 
Ikai obor dengan tamboer dan trom.- 
petnja diboenjikan, soenggoeh me- 

nambahkan semangat dan gembira 
djalann'a Conferent:e itoe. 

Sebeloem dimoelai, terlebih dahoe 

loe Panembromo dari anak2 Jatim de 

Conterentie Moehammadijah 
daerah Djawa-Barat 

Ke V di Rangkasbitoeng. 
  

tangkan ,,Koeadjiban pemoeda terha 
dap masjarakat M.D.” , dengan pan- 
djang hal ini dioeraikan, setungga ter 
masuek betoel pada pendengarnja,di 
sambceng oetoesan dari Chiribon de- 
ngan oeraiannja ,,Peredaran hoe- 
kvem agama Islam dengan tad,am 
dan tandas pembitjara ini, memben- 

tangkan hoekcem2 Islam semendjak 
Nabi Besar Moehammad s.a.w. se- 
hingga kini, peredaran mana ditoe- 
toerkan satoe per satoe sehingga poe- 
R3 terang dan moedah dimengerti 
apa salahnja oemat Islam sekarang 
dengan hoekoem2, dari pokoknja. 

Pembitjara ke 5 t. Moh. Tajib dari 
Ko.ningan dengan agenda »Memper 

tinggi oemmat Islam” pembitjara ini 
sangat hebat dan litjin, setjara weten 

schap agenda ini dioeraikan, sehing- 
ga segenap pen-engarnja sangat poe 

asnja, beliau terkenal seorang pembi-   ngan soeara jg. menarik hati diperde 

  

terlibah po tanah Banten jg 
ngat terkenal dengan koeatnja Se 
megang ke Islamannja. Lebih djaoeh 
di oetarakan oetjapan terima-kasih ke 
pada segenap penjokong, teroetama 
pendoedoek Rangkasbitoeng,boekan 
sadja keoeangan jg. memang sangat 
penting, bahkan tenaga dil sebagai- 
nja. Sehingg a Conferentie j jg. begitoe 
hebat itoe jg. boleh djadi baroc per- 
tama kali oentoek di Rangkas, tida 
meestahil akan mendapat keoentoe- 
ngan loear biasa, teroetama keoentoe 
ngan pesatnja perserikatan M.D. di 
Rangkasb:toeng choessesnja, dan se- 
Iceroeh Banten seoemosmnja. 

Setelah kata pendahoeloean dari fi 
hak CVO dihabisi, Conferentie di se- 
rahkan kepada Consol Hoofdbestuur 
daerah Djawa-Barat selakos pimpi- 
nan Conferent:e, dengan oeraiannja 
jg. sangat menarik dan pandjang le- 
bar diberi pemandangan2 keadaan 
Perser.katan M.D. seloeroeh Indone- 
sia, sangat menanmbahkan keheba- 
tannja dalam resepsie tsb sesoedah i 
toe diberikan kesempatan segenap ce 
toesan jg. soeka memberikan kata 
pembahagia kepada Reseptie. Boz- 
kan sadja.kaoem lelaki jg. toeroet ber 
bitjara, akan tetapi kaoem Iboe jang 
membawa a.n. perserikatannja mem: 
berikan kata pembahagia. Djam 10 
malam Resept:e Conferent:e dihabisi 

Berbareng itoe malam djoega, os- 
toesan M.D. moelai membikin sidang 
nja tertoetoep bertempat di Medan 
Conferentie, dan Aisjiah membikin si 
dangnja di Soc:tsit ,,Phoenix”. Begi- 
toe poela Pemcedanja djoega ta' ke- 
tinggalan, mereka memebikin sida 
ngan2nja tertoetoep di Erna Insti 
tuut. 

Adapoen kaocm Oalaraa nja. seti- 
ap pagi selama Conferentie membi - 

  

Ikin sidangnja di Pasosndan-school, 
tiap2 pagi dimoelai sesoedah sembah 
jang Soeboeh. A 

Pada hari Sabtoenja Aisjiah ber- 
tempat di Medan Conferentie membi 
kin openbaar, berdoejsen doejoen ka 
oem poeteri di »skasbitoeng me - 
ngoendjoengi. 

Dan pada kari Mina openbaar 
Moehammadijah di langsoerigkan,pe- 
'noeh di medan conferentie, dan ba - 

   

jg. sama mendengarkan, Djam 9 moe! 
lai atas pimpinannja t. Tachril dan 
Cipers lahkan KH. Gozali Toesi mem 
bikin chotlbach Iptitach, setelah itoe   di persilahkan t. Karibin memben - 

njak jang di djalan2 losar roeanganj: 

  
Oelama-oelama dan sebahagian Zoe'ama Maehammadijab sedaerah Dja- 

wa-Barat jang sedang habis membikin sidang Ladjnah Tardjih. 

    

       

angat loetjoe ternjata s€- 
Ingarnja di waktoe itoe tia 

1g. uda tertawa sekali 
0e, pemb.tjaraannja sangat 

Cuperhatikan. 

   Pemb tjara penge 
sana anak bantsr 
koep terxenal pen 
GI xr.angan, ternjata" 
mengg-mpaskan dengan pian 
D. di tanoen mi, dengan uiboekakan 

moenyjoelnja beberapa groep M.D. 
Jj£. moenjvel didaerah rriangan. Le 

bih langjuei belu membentangkan 
ke Moenammagjjahan dengan terang 
di gambarkan, sening:a mengerti si 

pencengar, apakah toedjoean uan 
maksueinja psrscrikatan itoe. Djam 
telah mencendjoekan poekoel 1, me- 
ngingat wakroe jg. siangnya djam 3 
akan membikin sidang tertoetoep la- 
g1, tnaka rapat jg. hebat dan gemoira 

                

itoe di habisi sekian sadja. 
Malam Senen diadakan rapat ter: 

toctocp combinaze Moehammadijah 
Aisj.ah (terpisah tempatnja) uan re- 
moedanja, beitempai di meian Con - 
ferentie rapat di pimpin oleh Consul 
Sendiri, dalam rapat tsb. ketjyoeali 
menguelangi kepoetoesan2 selama ra- 
pat4nja, pven diberikan nasenat2 jg 
burgoena kepada Perserikatan M.U. 
Choesoesnja, dan seloeroeh oemmat 
Isiain Gemoemnja, rapat penocetoep i- 
ni sebagi perpisanan, memberi kesem 
patan gvena inaaf-memaaikan antara 
satos Gan lannja selama conferentie 

Pemanuanjg fih selama conterentie 
jg. menarik “Mah adanja Tentoonstel 
ling dipertofhdjoekkan hasil oesaha 
nja kaosm M.D. dan Aisjiah, seperti 
tencenan dari Koemngan, kitab-ki - 
tab haudwciken dari berbagai2 tem- 
pat oieh Aisjiah, keraujinan tangan, 
emping tangk:l dari Labcehan, batik 

batik dari beberapa tempat, poen To- 
ko Djawa-Tengah djoega toeroet 
memp-rtcendjorkkan barang2nja jg 
menarik perhat-an, dan jg pal.ng la - 
koe jalah Dodoi-Garoet dari St. Mar- 
lnah di Garoet. Di antaranja pendoe 

dcek Rangkasb:toeng ada jg sangat 
menjcsai sebab belsem mengoendjoe 
ngi tentoonsteliing soedah keboeroe 
boebaran. 

Pagi hari Senennja semcea octoesan 
meninggalkan keta Rangkasbitoeng 
dengas gembira, poelang ke masing2 
tempatnya, dan d.antaranja ada djoe- 
ga jg. membikin exkoersi ke Banten. 

Mcedah2an con.eren.is jg. penting 
itoe membawa perbaikan ocmat Is- 

lam, tercetama daerah Banten seoe- 
mocmnja. Amin. 

          

  
  

 



  

   

an Na 2 "3 Kragan lama of baroe, lelaki2 of prempoean, 

  

  

   

  

ana ada ragi 
ji bariada djadi 

    
mbeli, f 1. 15 pendjoeal. 

Te a ret:: sedia kemaren ada djadi 

sn 21", sampai 21, harga ini hari 
ada jembekan, Sheerg dari 20 sampa" 
RO fa. Crepe: dari 201/, sampai 201, ote 
per Yg kg. 

SN di Batavia 

: :: Nan er 100 Kg. 
' Ketan Ta Sen 3 DT 

— Slip B palon: dagagnn 4 Bae 

    

      

boeat HN gi ioega f£ 112!,5 hargal 
ini hari boeat lev. April/Jani f 1,12”, 

| Jaya Std Sheets 20”/,. Jaya Sid Crepe) 

"Har 3 beres | HELP D aa sandagar aa 

» 8091, 2 

  

  

MIE VLAG va 
—.. Jom ts PALACE 

  

“Ini malem 

dan malem 

  

: brikoetnja 
Sawah Besar —  Bat.-C. : 

-DICK POWELL : JOAN BLONDELL 
dalem 

s$GOLD DIGGERS OF 1937" 
lang commissie Kommatbaroewee 

leh Hooper, Maa 39 | pinggir .jatan Tram 
arg diroemah Tobat WP M Jantan Telf. 536 —: : Mr.-Cornelis — (Java) 

16 oleh Weltevreden. Hi Tai d AP ai 
Ne isa menjenang an dengan lekas da 
Saptoe 23 April. penjakit bisa mangobatin segala roe- 

“Lelang perceel Vendutiekantoor Bat.Ipah penjakit. Dalam of loear, biar 

    

  

     

       

    

     
       

      

    

   

  

      
    

  

    
    
      
    
    
    
     

  

   

      

    
    
    
     

    

     
    

    
    

  

    
    

perdjandjian sampei baik, 

Abone s.k, Pemandangan dapat kor- 

ting 10 present. Djam bitjara dari 

1 ay Kan Lammers- 8 pagi sam ga 2 malam. 

an Pa . 2 er 

      

    

  

  

  ME ENAN PAD PBNU ARENA BNN 

DROGISTERIJ »,PON'TEJOL 
Kali Baroe Oost 15 t/o N. Station Senen  —  Telf. 4705 WI. 
“Bersedia matjam-matjam patent medicijn dan chemicalien, mem 
beri advies dan pertoeloengan mengobatin dengan djandjian 

(volgens afsp:) Pasar K.W. anal Assistent Lia laborant 
Dokter von Pajzs. 

  

  

      
   

orloge jang 

PM saderbana. tapi 

Midiempol. Satoe 

horloge jang in- 

dah  boeat  tiap- 

tiap hari. Bikinan 

Zwitserland jang 

koeat betoel. Amai 

rendah harganja. 

TAWIZA 
CYLINDER HORLOGES 

BSE IMP. HAGEMEYER £.CO SHANDEL MV. N.V. ESA       

      

   

        

   

          

   

                

   

: BELAUA F " 
  

  

OBRAL BEsAR OBRAL BESAR 
18 pi: a F 7,50 

PLAAT LAGOE MELAJOE 

MISS  ENDA. LIM JAN BOEN 

19 Pa Tanah 1012 Krontjong Ideaal 

132 Halimoen Preanger Kintan ten 
-Pasar Barie bij nacht 1013 De Vriendschap 

JOHN ISEGER Populair Varia 

1 AN Maka Keran MISS SITI MOEDJENAH 
2 NEGRI TEBIM,TERNJATA 1021 Boenga Preanger 1016 Gelang Aer mata 

MEMOEASKAN, Stam: fohn Iseger kamp: '32 | Hip-hip Hoera 
1015 Tjo en de moderne Jeugd 

Afscheid van een koloniaal 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 7 50. 

Kita tarik per Rembours en dapet ONGKOS VRI).  - 

Memoedjiken dengan hormat 

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

CHERIBON 
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kang "ai Lapan ini, beb 
an jg liwat di kampoeng Tjempara 
Sari (kampoeng jang baroedidirikan| 
Tjempaka Poetih) terdjadi bentjana: 
dimana roemahnja toean Wiriosen - 

Korban angin terto | 
Ng EN 1 

  

     

    
   

    

    
    

     

  

    
      

      

    

    
       

tono terhemboes hingga roboh. ISaijid) dapat bekerdja dengan 
“Segera oleh pendoedoek jg sangat Jsctis sek kemadj hasjar 

' boeah badan comite penolong, de-| PN | 
ngan toean Prawirosoekarto sebaga kami ini boekan semata 
ketoea dan toean Si 

.. Pekerdji 

    edarmo seba 

€ 1 comite ini ialah m     

   

Kini roemah it 
— gak lagi, lengkap 
“berkah pertolo: 

   
    

  

ur erdjaan soedah sej 
i, maka kemarin diroemah itoe 

djoega dilakoekan pertemoean, goena | 
mem mbikin verantwoording serta mem: 
boebarkan comite. 

saha sesoetji ini patoet 

    

      
    
   

   
          

  

    

  
    

  

— Pengoeroes menoelis 
—. Memperma'loemkan, | 

'roes Moehammadijah 
Jah menerima pemberian Z 

   

  

| perantaraannja postwisel banjaknjaf1,| 
25 dari NV BiC.— dengan diboeboehi| 
sedikit perkataan jg maksoednja wang) 
“tsb oentoek membantoe onkos bhg. tsb)     

    

'goena menjiarkan Igama Islam. 
|“ Atas pengiriman diatas kami a.n.   pengonroes' insngSeiagkan ips banyak 
terima kasih, moedab 

   

  

edab2an — kewadji 
ban jg diamalkan itoe diterima cleh 
Alleh, dan mendjadi amalan jg So 

Tindakan seroepa itoe, soengge 
djarang terdjadi, akan tetapi moedah 
mendjadi pertjontoan kepada oemmat 

Islam jg lain, teroetama pada masa ini 

perlos sekali penjiaran Islam haroes 

perkoeat, soedah barang tentoe, peri 
mempergoenakan boekan sadja tenaga 
dan fikiran, bahkan tentang keoeangan 
poen mendjadi sjarat poela akan me 
langsoengkan hadjatnja. £ 

Kemoedian kami ser oekan, siapa lagi 
akan mentjonto? 3, Pe 

  

Rapat Comite 1 Soera “| 

00 Di Mr-Cornelis, 
Pada tanggal 15 boelan ini Pengoe 

roes Comite 1 Soera telah mengadakan 

rapat pengoeroes dan djoega dikoen 
djoengi oleh pembantoe pambantoe, 
perlos membitjarakan — perhitoengan ps 
oscang jang keloear dan jang masoek 
dan djoega tentang pekerdjaan2 jang) 

akan dilakoekan oleh Comite tentang 

mas'alah 1 Soera..« - 
Perhitoengan oeang terdapat seperti 

dibawah ini: | 2 
Djoemlah oeang jang maso 

Oeang jang dikeloearkai 

Oentoek wajang koelit 

ai MA 
Sewa gamelan, niaga 
dan wajang 
Oentoek ker 
djamoean 
Penerangan 
Mierafoom 4 naa 
Sewa loods dan koersi 
Divansen asorg 

   

  

    

   

0 Sada daa 
. Perhitoengan ini disahkan oleh rapat 

dan telah ditanda tanga : 

tosan Tjokreprawiro, Mangoensoewito, 
Soekelan dan Soemadi. 

i sa Agan —— Ba B5, 2 Si 2 

Partij Pemoeda Arab (Hizboel 
.. Sjab Pn 

(000 Kemanak santoek 

  

reka? 

| Menoeroet ingatan dan #epongeta|: 
- 

hoean kami bahwa sedari dibang 

  

   
      
     

  

n - fmati sadjakah perhimpoevan ini, kare 
— Ina tidak sekali kali terdengar lagi di 
'Iwaktoe belakangan ini sosara soeara 

penoeh »Hizboel Sjabab" tetap hidoep, 
Idan kami pertjaja setimboelnja toeli 
san ini tentoe mereka akan mendjadi 

Ieia Centrum Lahore jg berdiam di 

IMalang, beberapa bari berselang bera 

clehj: 

2 ma.      

— Ikoepaja kitab itoe terbit selambat lam 

  

     

   

   

  

      

   

    
   

  

    
      

   pat nja2 jg dermawan, hanja dengan dja 
   
   

'Irahan toean2 dan njonja2 serta pe 

. 'Ingoeroes Perpoestakaan Nasional teri 
klma kasihnja kepada Hoofiredactie da 

| ,Siang Po“,I£ 

  

   

    
     

   

         
         

   

   
    

    

     

   
    
   

  

Ja 6 boelan, hanja 
pengadang rapat 

&  oentoek propaganda) 
, tetapi sedari waktoe itoe 

| akan sekarang tak pernah 
“kita mendapat dengar tentang 

didalam vereenigingnja 

jara Algemeen lelen 
ering. Djika kenjataan terdapat 
elemahan bekerdja dari kala| 

estuurnja, soenggoeh kita amat 

sesalkan oleh karena sajang sekali sebaj 

gai perhimpoenan satoe satoenja di 
kota ini jang terhitoeng dari pada 
kacem Ba'falwi (golongan pemoeda 

      

                

   

  

  

  dari pada bati jang sirik, 
kan sebaliknja anggaplah soeara 
adalah datangnja dari pada terhem 

pendapatan 
keragoe ragoean akan hidoep atau 

dan actie mereka, Tetapi dibalik dari 
pada itoe kita menaroeh kepertjajaan 

“dari pjenjaknja, Kalau demi 
joekoerlah ! (A.) 

Jaa ag 

Gerakan Ahmadyah Indonesia 

»Antara“ mendapat kabar bahwa t. 

jojosoegito" Voo1z Pedoman 
AT erakan Ahmadyah Indone- 

  

  

      

   
    

  

da di Djakarta mewbitjarakan bebera 

pa perkara jg mengenai kepentingan 

   

    

  

   
    

   

  

   
   

   
   

pergerakannja-dengent- Mor boss ———— 2 Ia : 

vice Voorzitter, Gedong jg baroe sej Congres IEV 

lesai didirikan di Gg Kesehatan di . 
oenginja, gedong mana sedikit| 2 

toe lagi akan diboeka bagi oe-| Pada ha 
  

bentoek ssboeah perpoestakaan teroe 
tama jg mengenai pengetahoean aga 

“Pendidikan pemoeda2 teroetam 
   

    

  

     

     

    

       

jgm senoentoet ilmoe dalam | | wa-Barat menerangkan, bahwa'tjabang 

berbahasa Belanda menda perhati Betawi menjelesaikan perselisiban ter 

lan pemimpin Ahmadyah ini. Djoega seboet dengan keloear dari kring Dja 
  

diperhatikan oleh beliau penjiar 
Koeran bahasa Belanda oleh 

  

      Pake 

tiarkan 
: 

batoja dalam bl. Juli jad ini, sebingj' 
'ga dimaksoed lebih dahoeloe siap da 

i terdjadinja congres GAI dalam bi. 
Juli. jad. ini di Solo, Dari Djakarta 
t. Djojosoegito berangkat ke Solo oen| 
toek memimpin pleno-vergadering Pe 

man Besar GAL Fa 
Ana “0 an LA 

— Perpoestakaan Nasional 

Antara“ mengabarkan. bahwa 
Perpoestakaan Nasional jg 
(bertempat di Kramat 174, pada tg |! 

  

       
   

    

Igota, pada rapat mana telah dioe- 
'moemkan jaarverslag,  Keringkasan 

Ipoestakaan Nasional sekarang telah 
mempoenjai kiraZ 2400 boekoe. Ini 
berarti socatoe kemadjoean jg besar, 
setengah tahoen jl. waktoe Perpoesta 
kaan didirikan, badan itoe baroe mem 

P ari badan badan toean2 dan njo 

lian ini pengoeroes PN mengoetjap: 
Ikan terima kasih banjak atas kemoe 

jngoeroes jg bermoerah hati itoo, 

— Disini speciaal dioetjapkan oleh pe   sk ,Keng Po", 
a Timoer“, ,Pemandangan", 

Soeara. Oemoem“ dan ,Darmo Kon- 
Ido", jg dengan pertjoema selama 2 

terseboet jang | 29 

   

    

'Pemboekaan oleh pemimpin 

'Irah barganja dipersilahkan datang di 

moem, dimana disediakan tempatsem|soedah diadakan men 

bahjang, tempat batj1 membatja kitab2 IEV diboeka lagi denga 

dan madjallah, Bsrangsoer2 akan di frapat tertoetoep. 

antara tjabang Betawi dengan kring 
Djawa-Barat Ketoea IEV kring Dja 

Al|wa-Barat, sehingga sekarang so'al ter 
@ur'an |seboet tidak perloe lagi diremboek. 

fonds dan pertjitakan kitab baroe ,De| 'Ketoea Congres memberi keterangan 
— IReligie van den Islam“ Diich: 'mengapa soal perselisihan itoe haroes 

» 

“ langgap soedah selesai begitoe sadja, 
ISedikitnja baroes diadakan pembitja- 
'Iraan tentang hal itoe. 

April jl telah mengadakan rapat 'ang| 

verslag itoe menerangkan, bahwa Per| 

-|perselisinan itoe akan disimpan oleh 

sm ltawi dan Meester Cornelis jang ber 
Ihoeboengan rapat dengan perselisihan 

.Ier menjerang nama baik dari Persa- 

  

   
tib Benkoelen 

hara menoelis : 
goe ddo.. 10 April 
'bertempat2  dige- 

3 Benkoelen, te- 
Openbare verga 

ng Benkoeslen. ig 
rang laki2 perem 

in oleh nionia S. 
akil ketoea da- 

elan jang terseboet. Di 
| beberapa wakil pe 
“pers, dan wakil 

   

     
   

   

  

   

  

    

   
    

   

    
   

aboer dan. Soeara 
| dl kota Benkoelen 

dan wakil perkoempoelan memberi- 
kan namania masing2 severti: P.I.M 
Bapeaia baha Isteri, Taman Sis 
wa, Parindra, B. Oeber, O.K.Fa 
timiah Aisiiah, dan M.D. 

  

    

    

   

  

   
   

       

      

Menerangkan banjak terima kasih 
ataS kedatangan hadirin, dan oleh ka 
rena hoedjan, maka vergadering te- 
lat dari djam 9 dimoelaikan, sebagai 
mana jang tertera diprogramma, dan 
maminta anak2 dibawah cemoer tida 
diizinkan menghadiri. Djam 105m 
mce'ai penimpin menzrangkan, telah 
7 boelan lamanja P4 A berdiri baroe 
lah sekarang, mendapat perobahan se 
dikit pesat dalam masjarakat, dan me 
minta terima kasih kepada t. Ibhara 
jang menoelis dalam satoe artikel s.k. 
PENABOER jang berkepalakan kea 
daan Mesoem Kota Benkoelen. 

Soedah itoe pimpinan mengizinkan 
t. Dr. Soegiri, ja'itoe sebagai ketoea 

  

rat kabarnja pada Perpuestakaan. Be 
gitoepoen kepada Redactie Pahs:an, 
di Solo, Poedjangga Baros, Indonesis 
Raja, di Djakarta dan Persindo di 
Amsterdam, pengoeroes membilang 
banjak terima kasih. 

Selandjoetnja “diterangkan disini : 
orang jg haoes akan batjaan jg mor 

gedong Perpoestakaan Kramat 174 
Bt.C,'diboeka sabar hari moelai pk. 5 

Dengan bajaran 15 sen satoe boe 
lan, pemindjam boleh memindjam 5 
boekoe selama satoe boelan itoe" 

  

sampai 9,30 sore, ketjoeali hari Ming 

'goesdan hari jg dimoeliakan.   
    

   
| Jang dibitjarakan, ialah perselisihan 

diremboek atau 
Congres, 

Banjak pendakwaan jang dikemoe 
kakan. Djika ini benar, maka soedah 

dipostoeskan oleh 

selajaknja kalau diremboek, dan djika 

tidak benar haroeslah diperdamaikan 
“ Djadi soal terseboet tidak boleh di 

Sesoedah itoe wakil dari Kring mem 
'beri keterangan tentang sebab-sebab 
nja perselisihan itoe. 

Wakil dari Betawi minta soepaja 
erat dakwaan kepada tjabang Beta 

wi dibatjakan, tetapi Ketoea dari 
kring menjatakan keberatannja. 

Ketoea Congres menerangkan, bab 
wa soerat dakwaan terseboet tidak 
'akan dibitjarakan dan menarik kesim 
poelan, bahwa soerat dakwaan itoe 
ditarik kembali, sehingga  tjabang 
kembali kepada kedoedoekan jg lama 
artinja tjabang Bstaw? dalam so'al 
perselisihan itoe mendapat nama baik. 
Djoega diberi tahoekan, bahwa so'al 

Hoofdbestuur. aa 
Perselisihan antara tjabing Be 

kring Betawi akan diselidiki sendiri 
oleh Hoofdbestuur sesoedah Congres, 
Poetcesan terhadap perselisihan ini 
ada ditangan Hoofdbestuur tsb. 

Kemoedian sebagai garis2 besar di 
poetoeskan, tidak boleh tiap-tiap IEV 

toean |Verbond|, dari pemimpinnja, 
dan IEV ers lainnja, . 
“Dengar  erkataar, maocepoen de 

.L. Dan pengoemoeman di 
jah tjabang haroes didja 

pai ada jang mendjadi     

  

ga djangan 8 
permoelaan d   setengaht h. ini memberikan soe 

  

dari perkoempoelan itoe oentoek ber- 
bitjara. . 
Spreker:I. Tosan Dr. Soegiri me 
nerangkan maksoednja P4 A boekan 
nja akan meroesakkan moreel seseo- 
rang, melainkan sebaliknja dari itoe. 
Dan memberi cursus oecmoem ten- 
tangan penjakit jang akan "meroesak 
kan bibit toeroenan manoesia serta 
TBC dengan sedalam2nja. Oleh kare 

na hoedjan sangat lebat, 'pembitjara- 
an hampir ta' kedengaran lagi, t. Dr. 
Soegiri permisi sebentar sebagai pau 
z6, Menoenggos hoedjan sedikit reda 

Djam 11,15 m dimoelai 'lagi me 
nambah dan memperloeaskan ketera 

| ngan jang dioceraikan tadi itoe. 

Spreker II. Toean Samaoen Ba - 
kry, tetapi beliau lagi diloear kota, 
maka diganti dengan toean A.Malik. 

Toean A.Malik menerangkan tja- 
ra dan bagaimana perempocan i- 
toe, semendjak dari Nabi Adam sw. 
sampai waktoe ini, dan banjak kete- 
rangan keterangan jang beralasan 

Hadhis dan Firman. 

Toean A.Malik memberi sebagai 

tjermin perbandingan jang sedalam 

dalamnja terhadap perempoecan2 jg 
vrijjomgang jang tidak dikehendaki 
oleh Agama Islam, dan diberi lagi 
beberapa pepatah pepatah. 

Spreker III. Toean A.Khahar jai- 

toe Hoofdred. dari s.k, Penaboer Ben 

koelen menerangkan semasa 7bl. jg 
laloe beliau masih di Betawi, sepoe- 

langnja dari sana didapatinja di Ben 

koelen telah berdiri poela P4.A. de 

ngan banjak terima kasih dioetjap - 

kan, serta membilangkan, dapatlah 

nanti hendaknja perobahan jang loe 
ar biasa, terhadap keadaan Benkoe 

len terdirinja P4.A. ini. 

Dan lagi memberi perbandingan 
dan indjeksi jang memoeasi serta de 

ngan djalan jang begini rasanja da - 

patlah mentjapai maksoed P4.A. tja- 
bang Benkoelen. 

Sesoedah itoe t.A, Khahar meng- 
habisi pembitjaraannja, dan lantas 
pimpinan mengoetjapkan terima ka- 
sih kepada spreker, dan kepada seka 
lian hadhirin. ma : 

Vergadering ditoetoep. dengan sela 
mat djam 1.15. Pa 

an G— 

SOERAKARTA 

Sekaten di Soerakarta 

Reizand corr. kita menoelis : 
Keramaian Sekaten jg diadakan tiap- 

tiap tahoen di Soerakarta, oentoek 
menghormat Mauloedinnabi, telah hi- 
boek dikerdjakan. Sekaten pada th ini 

akan tambah kesompoernaannja de- 

ngan penglihatan jg bermanfaat oen- 
toek cemoem, 

Keramaian dimoelai tg 5 sampai I2 
Mei 1938 keramaian itoe tidak dipoe 
ngoet oeang 1 sen psen. 

pay, 

Sekolah tinggi Islan” 

initiatief tocan Dr. sebimar, 
telah menbentoek badan persiapan pen 
dirian terseboet jang di bantoe oleh 
R. Moeljadi Djojomartono consul 17 
B. Moehammadijah dan PK RMT. 

Mr, Wongsonagaro pembesar pemerin 
tahan Soerakarta afi BB dan Justi- 
tie, Ada lagi lain lain bangsawan jg 
bo mengoeatkan pendirian terse- 

oet, 

Akan poelang kembali Doenia poe 
teri Islam mendjadi goembira 

Mendengar kabar jang boleh di per 
tjaja pemimpin poeteri Islam njonja 
Entrie Sardjono jang terkenal dalam 
daerah Soerakarta, jang selama 3 ta 
hoen berhoehoeng dengan pekerdjaan 
nja sebagai Gouv, vroedvrouw dipin 
dah ke Poerbolinggo, pada perraoe 
laan boelan Mei akan kembali beker 
dja di daerah Soerakarta djoega seba 
gai Gouv, vroedvrouw. 

Beliau dalam daerah Soerakartatidak 
asing poela sebagai pemimpin Islam 
dan sebagai Gouv. vroedvruw jg me- 
ngabdi rakjat. Ketiks beliau ada di Wo 
nogiri dalam 6 th. soedah memelihara 
362 orang kaoem iboe jg beranak dan 
selama di Poerbolinggo soedah lebih 
dari 150 orang selama 3 th, jg ditoe- 
loeng dengan pertjoema. Menoeroet ka 
bar, di Poerholinggo, beliau dengan 
soesah pajah memimpin 3 consultatie 
Bureaux sampai dapat kemadjoean jg 
pesat. 

Conferentie Daerah Moehammadij h 

Menoeroet kabar conferentie Moe- 
hammadijah dserah Soerakarta akan 
bertempat di Klaten. 

Perobahan besar dalam NIS 

Dari fihak jang boleh dipertjaja ma 
ka t, Ir, Boukelman pembesar NIS, 
di Semarang pergi ke Bandoeng oen- 
toek memadjoekan voorstel pada toean 
Ir, Willebrand pembesar dari Depar- 
tement V, en W, afi, Spoortoez cht, 
bahwa djalan spoor Djokja — Solo, 
Sola — Semarang, Semarang —- Soera- 
baja Pasartoerie (via Gambringan) 
akan dipertjepatkan sampai 120 KM 
dalam 1 djam,   i perselisihan. 
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DJOKJAKARTA 

Korban nachttrein 

Pendjaga gardoe dekat halte Ma- 
'goewa bernama Abjar, ketika mendja 
lankan dienstnja tertidoer di dekat 
rail. Ketika kereta malam laloe disi- 
toe beloemlah bangoen, tentoe sadja 
Ahjar tergilas oleh nachttrein dan ka 
kinja jang satoe hilang, dan barang- 

kali bloedarmoede Abhjar menghem- 
boeskan napasnja jang penghabisan, 

Sekaten 

Ta' ketinggalan di Djokjapoen ba 
baroe hiboek menjelesaikan keramai 
an sekaten, Banjaklah soedah tent2 
jg didirikan. Sedang jg berkepenting 
an poen soedah moelai berkemas2. 

—O — 

KOETOARDJO 

Akan tambah kekoeatan 

Toesan H, Ziwawi Hasim pemimpin 
Moebhammadijah jg terkenal di Makas 
ser dan Banjoemas akan pindah ke 
Koetoardjo, 
Dengan kepindahan t,.tsb tentoe sadja 

MD Koetoardjoe dapat tambah kekoe 
atan. 

Tjabang NSB baroe 

Dengan oesaha pemimpin oemoem 
dari Normaalscholierenbend di Koeto- 
ardjo, dapatlah di Poerworedjo berdiri 
sosatoe tjab. vakvereeniging N S B, de 
ngan 14 orang leden. T. Padmosoekotjo 
voorzitter Toean Martojo Secretaris, T. 
Hono Penningmeester, Tt. Samsoeri, 
SA. Soedarmo commissarissen, 

CONGRES BAP DI SEMARANG 

Malam resepsi dikoendjoengi koe 
rang lebih 2000 orang 

Oleh : Speciale Medewerker. 

Pada hari Siptoe kita berangkat dari 
Betawi. Djoeroe-moedi kita mengoetoes 

BAP jg ketoedjoe di Semarang, Sesam 
“painis dikota itoe tampak oleh kita 

ratoesan 'cCongressisisn, sebab boekan 
sadja BAP mengadakan congres VAIB 
PAI dli. perhimwpoenan mengadakan 
djoega congresnja dikota tsb. 

Masoek hotel. keloear hotel, sesoe- 
dahnja beberapa hotel kita masoek, 
baroelah kita dapat kamar oentoek me 
nginap. Betoel2 Semarang dihoedjani 
dengan congres. 

»Toean dari mana, orang tanjakan 
kepada kita", 

»Dari Batavia, disoeroeh oleh djoe 
roemoedi kita mengoendjosengi cong 

resnja dimoe 

sepsie",       
     

  

“Presies pada ' (pk 
datang di St 3 kawan 

“Imengoendjoegi resepsie BAP, B'ekat se 
main eloknja, versieringnja, sederhana 
tetapi menarik hati betoel, boeat kita 

Koersi jg diadakan oleh BAP oen 

toek tetamoenja soedah didoedoeki oleh 
congressisten dan wakil2 perhimpoe 
nan Tetapi mengapakah beloem dimoe 
lai pada waktoenja ? 

Kita dengar menocenggoekan doeloe 
Congressisten Soerabaja. Oleh karena 
waktoenja soedah sampai, Voorz BAP 
afi Semarang, T. Salaman memboeka 
rapat dan membilang diperbanjak te 
rima kasih kepada hadlirin. Djoega be 
liau membijang terima kasih kepada 
autoriteiten jg hadlir itoe. Dengan 
pandjang lebar beliau mengoeraikan 
tentang adanja Congres di Semarang, 
dj»ega menerangkan segala keloeh ke 
sahnja kacem schrijver dan tentang ga 
dji Hoofdcommies dalam pemboekaan 
itoe, dan beliau mengharapkan, s0e 
paja BAP djadi perhimpoenan jg ter 
koeat di Indonesia. Sebab ternjatalah 
bahwa keadaan djoenilah anggota BAP 
bertarabah dengan tidak disangka2, te 
tapi haroeslah kita selamanja mempro 
pagandakan teroes meneroes BAP. 

Sesoedabnja itoe beliau memberi ke 
pada Voorz HB BAP seboeah Vaandel 
peringatan adanja congres ketoe 
djoe di Semarasg dengan oetjapan 
dalam bahasa Indonesia kepada T 
Bisalsky Saudara, dari saudara 
toea di Semarang dan dari BAP afd Se 
marang, saja memberikan kepada sdr, 
seboeah vaandel peringatan ta' lain soe 
paja mendjadikan p:ringatan atas ada 
nja congres di Semarang. ,T Bisalsky 
mendjawab : Terima kasih", 

Tepvek sorak tak terhingga? 
T Bisalsky, Voorz HB BAP moelai 

berpidato. 
Pokok pidatonja beliau adalah seba 

gai berikoet : 
A. BAP sekarang kelihatan kema 

djoeannja. Doeloe mempoenjai anggota 
banja 800 sekarang penghabisan th “37 
djoemlah angggotanja 4200, djadinja 
kenaikan KAP 4:5 pOt tetapi dalam 
th ini deugan adanja activiteit BAP 
mesti mendapatkan anggotanja 10 000, 

b. Dalam soal verkiezing beliau 
djoega mengoeraikan dengan pandjang 
lebar, dan berpendapatan, bahwa BAP 
haroes memakai kesempatan ini, agar 
soepaja BAP merpoenjai wakil  djoe 
ga dalam openbare Colleges, Wakil2   

  

kita oentoek mengoendjoengi congres —— 5.5. 

  

            

  

   

     



  

   
     

    
    
    

    
   
   

     
   

    

    

      

  

    

    

  

      

   
   
     

    
    

    
    
    

   

   
   

   

   
    

  

.. 

  

  

' BAP tentoe adan dapat mengoerai- 

| gauta BAP dapat menanjakan segala 

   
kan pandjang lebar ten'ang nasibnja 
dari anggautanja, sebab tentoe wakil 
nja dalam raden itoe ta' akan meloe 
pakan semoea keperloean dalam col- 
leges boeat anggauta BAP. 

—.€&. Sekarang BAP mempoenjai fonds 
gebouw sendiri, dan setiap waktoe ang 

roepa hal-hal jang berhoeboengan de 
ngan nasibnja dan lain-lainnja. 

Boekan sadja itoe djoega BAP teri 
ma beberapa vakbladen dan soerat cha 
bar harian dengan tidak membajar se 
sen poen oentoek leestafelnja, seperti 
Pemandangan dan sebaliknja 
BAP haroes membalas boedi kepada 
Soerat chabar itoe. Soerat chabar Be- 

— landa jang mengirimkau gratis, Alge- 
meen Handelsblad, dan de Koerier, 
djoega doeloe Volksstem. 6 

d. Teroes beliau mengoeraikau ten 
tang organisatie BAP, Perhimpoenan 
BAP mempoenjai dasar Horizontaal, 
djadi siapa sadja jang bekerdja dalam 
administratie haroes ada di BAP kata 
beliau, dan beliau bilang, djikalau da 
lam organisatie ada doea bagian seper 
ti kaoem techniek dengan kaoem ad. 
ministratie itoe sebetoelnja oentoek ke 
pentingan anggautanja, diadakan di 
Indonesia speciaal bagian techniek dan 
jang lain satoe verbond speciaal oen 
toek administratie, Dengan adanja vak 
organisatie tjampoer adoek, me- 
noeroet beliau itoe tidak begitoe baik. 

Banjak vakoraganisatie mendjadikan 
achirnja actie jang lemab. 

e. Beliau membilang lagi, bahwa 
peratoeran gadji jang sekarang itoe ta” 
mengingatkan kepada toeroenan dari 
kaoem ambtenaar. Seorang Comimies 
djika mempoenjai anak oempamanja 
kanja sampai dapat angkatan oempa 
manja Iste Klerk, dan anak seorang 
Klerk, djoeroe-toelis, disebabkan gadji 
merosot dan oeang sekolah kata terla 
loe tinggi. 

Teroes beliau mengeritiek bahwa di 
Indonesia masih koerang pergoeroean 
jang sempoerna, dan seperti kita kata 
kan tadi, osang sekolahnja terlampau 

“tinggi, djikalau dibandingkan dengan 
gadjinja kaoem ambtevaar jang .sela 
manja dikoerang-koerangkan sadja. 

Teroes Heliau sebagai penoetoep 
memberi tahoekan djoega ini hanja 
kenang-kenangai nja disebabkan orang 
particulier, djoega terhadap gadjinja 
dan lain-lainnja ada wisselwerking, 
maka itoe achirnja boleh djadi BAP 
itoe dapat diseboetkan , Burgerlijke 
Administratieve- Partij", anna 

Dengan perkataan jang mengarah 
poela dalam perbaikan gadji soepaja 
kaoem ambtenaar itoe dapat gadji jg 
adil, beliau boeka congres BAP jang 
ketoedjoe. 

Pidato beliau dapat samboetan dari 
Congres, Sa Te 

Setelah habis beliau kerbitiara tocan 
Moehd. Soekriz sin tampil kemoe 

“Ka mengadakan resume dari pidato 
beliau. : 

T. Moehd, Soekri Hoesin bilang 
memang pada waktoe sekarang haroes 
BAP mempoenjai wakil dalam regent 
schapsraden, Gemeenteraden, Provin- 
ciale Raden dan Volksraad, disebab- 
kan karena nasib ambtenaar adminis 
tratie lebih sempoerna dibela oleh 
wakilnja sendiri. Wakilnja ta'akan me 
loepakan segala keloeh-kesahnja ad- 
ministratief ambtenaar. Beliau berse- 
roe, soepaja anggota BAP inejaf dalam 
pemilihan jg akan datang. Haroes ki 
ta semoeanja bersatoe dalam pemili- 
han, seroean dari beliau kepada itoe. 
Soerat2 chabar jg soedah membela 

kita, seperti de Koerier, Algemeen 
Handelsblad dan Pemandangan haroes 
semoca anggota BAP membalas boe 
di, jaitoe dengan djalan berlangganan 
kepada soerat2 chabar itoe. 

Dalam soal organisatie memang da 
lam negeri kita itoe kebanjakan per 
himpoenan jg pakai vergelijking, per 
samaan sadja, Ada satoe groep mem 
bilang, kata beliau mengapakah kami 
diberi sebegitoe banjaknja, jang lain 
sebegitoe, padahal kami dapat didikan 
ini dan itoe, achirrja dengan adanja 
persamaan itoe doea2nja roegi, teroe 
tama oentoek anggotanja, roegi kan 

tongnja, Rapat tertawa. $ 
Ada lagi jg membilang mengapakah 

kami tidak boleh disamakan dengan 
groep itoe, tcch tidak ada bedanya, 
achirnja dipermainkan mereka semuea 
nja dengan adanja vergelijkingen jg 
tidak pada tempatnja. 

Beliau membilang haroes kita bersa 
toe oentoek mendjaga ini. 

Djoega beliau mempoenjai stand 
punt, dan mengambil misal kacem 
schrijvers, Haroeslah mereka itoe ber 
satoe dalam BAP, Ada jg membilang 
disebabkan kami bekerdja dalam dienst 
itoe kami tidak bersatoe dengan BAP 
tetapi kata beliau mereka loepa bahwa 
semoeanja itoe sama, djoeroetoelis. 
Meskipoen ada didalam dienst jtoe, 
beloem boleh diboeat pangkalan, dan 
perhitoengan, haroes semoea kaoem 
djseroetoelis bersatoe .dalam BAP. 
BAP itoe tempatnja semoea kaoem 
ecbrijvera, 

Djangan mengadakan bondjes ini 
dan itoe, djangan bersatoe kita koeat, 

'goeh aneh sekali perasaan Ki dan Nji 

ERA 

bertjerai kita djatoeh kata beliau. 
Beliau membilang djoega tentang 

pimpinan serekat-sekerdja, soepaja oe 
moem, teroetama kaoem vakorganisa 
tie tahoe, siapa jg haroes dipakainja, 
seorang jg tahoe seloek beloeknja ke 
adaan kaoem boeroeh. BAP memberi 
tahcekan hal ini sadja, 

Pidato beliau disamboet dengan 
gembira. 

Sehabisnja itoe dipersilahkan wakil 
afd, Batavia dan Buitenzorg mengoe 
raikan jg berhoeboengan dengan re 
sepsie itoe. Setelah wakil Buitenzorg 
berbitjara . datanglah dari Soerabaja 
130 congressisten dengan 4 autobussen, 
Karena mereka itoe kelihatan letih 
vourzitter Soerabaja membilang kepada 
hadlirin bahwa sebentar Soerabaja 
akan menghadliri djoega, haroes per 
gi doeloe oentoek menghilangkan letih. 

Segala roepa pidato dihabiskan dan 
diadakan tari golek dan tari Belanda, 

Presies pk. l resepsie itoe selesai 
dengan selamat.  Sesoenggoehnja 
geslaagd | 
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Perdjalanan Ki dan Nj. H. D. 
di daerah Lampoeng 

Pertoendjoekan T.S. pada hari 8/3 
April di TI. Betoeng, boekan msin 
banjaknja orang jg datang melihat 
Gedong. ,Centrum-Theater“ penoeh 
djedjal: tidak koerang dari 100 koer- 
si tambahan boeat loge dan klas I, Ka 
oem intellectuselen banjak jg mengoen 
djoengi. Banjak poela orang2 dari 
tempat jg djaoeh (Kotaboemi, Soeka- 
dana, "Gadongtataan, dll,) memerloe- 
kan datang, 

  

Ki Hadjar Dewantoro 
Toecan Ki Ismail, ketoea madjeli: 

Daerah Lampoeng memboeka peraja- 
an dengan memberi tahoe, bahwa pe 
rajaan itoe oentoek memperingati ber 
dirinja TS di Tel. Betoeng soedah & 
taboen lamanja, dan oentoek menghor 
mat datangnja Ki dan Nji H. Dewan! 
tara. Pertoendioekar, dilakoekan oleh 
moerid2 dari tjabang2 di Daerah Lam 
poeng bersama2: masing2 memberi 
nomor sendiri2. Jg patoet dipoedji ia 
lah njanjian, jg hampir semoea kara 
ngan sendiri dari goeroe TS. Ta 
lang Padang Ki Abd. Salam, jg djoe 
ga mengarang toneel jg bagoes benar. 
Semoea nomor dilakoekan dengan ra 
djin tjepat. Jg mengherankan jaitoe ta 
ri serimpi soembangan dari TS Ge 
dong Tataan, dilakoekan oleh 5 orang 
gadis Djawa Tari ILampoeng jg ter 
moeat didalam programma tidak dja 
di dipertoendjoekkan, kirena tiba2 
ada halangan, Tari piring djoega meng 
herankan bagoesnja, Muziek dari 
»Jong Java muziek club“ amat meng 
gembirakan perajaan, 

Pada tgi-ll April Ki dan Nj. H. D. 
dengan teroes dihantarkan oleh ketoea 
Daerah Lampcng dan TS, ialah Ki 
Ismail, meneroeskan perdjalanan ke 
Talang Padang,kirakira 85k.m. dja 
oehnja dari Telok Betoeng. Disitoe 
banjak poela orang orang datang ke 
pergoerosan oentoek menjamboet ke 
detangim ketoea TS dari Mataram 
itoe. Berdoejoen doejoen orang datang 
ja, malah banjak orang jg tidak me 
ojekolahkan anak ke T'S, djoega ingin 
berkenalan dergan Ki dan Nji H. D, 
Tidak sedikit orang orang datang'dari 
djaoeh. Keadaan ini aneh sekali, kara 
na TS Tslang Padang itoe teroes te 
roesan dapat rintangan dari fihak 
amtenar negeri, Ba toch rapat tidak 
perdoeli tidak takoet menjamboet ke 
datangan pemimpin oemoem dari T 
8 itoe, 

Pada malamnja diadakan rapat oen 
dangan, dimana KHD. berchotbah dan 
anak anak mempertoendjoekkan to- 
neel, njanjian, sport dli. Perhatian 
amat menjenangkan. " 

Tanggal 12 April berangkat ke Ge 
dong tataan, dimana pergoeroean 
TS. dibentoek sebagai pergoeroean 
»Djiwa tengah" Banjak sekali orang2 

kolonisatie, malah banjak loerah loerah 
dari kampong2 datang menjamboet ke 
datangan Ki dan Nji KHD. Soeng 

HD, tentoenja, sebab ditengah tengah 
Soematra Selatan mereka mendapat li 
hat ,een stukje Midden Java". Sekali   

mereka jg datang berkolonisasi dari 
Wates, Brosot, Bantoel dil, desa dari 
Mataram Jogjakarta, 

Pada malamnja rapat openbaar di 
»Pendopo T Siswa", jang soenggoeh2 
bersifat pendopo Djawa (roemah djo 
glo), hadiah dari orang orang pendoe 
doek Gedong Tataau kepada TS Da 
lam rapat itoe KHD. berpidato, dan 
laloe didjamoe dengau pertoendjoekan 
srimpi dan wajangwong, dibawah pim 
pinan seorang dari Jogja, bekas moerid 
»Krido Bekso Wiromos, 

Paginja melihat lihat kampong2 k o 
lonisatie, mitsalnja kampong Ba 
gelen, kp. Jogjakarta, kp Mataram dll. 
(Kebiasaannja orang kolonisasi itoe 
mengambil nama negeri aselinja oen 
toek menamakan kampongnja masing 
masing. 

Hari Rebo tg 13 April malam Ki 
dan Nji HD. didatangkan kedesa ko 
lonie Gading Redjo oeutoek disamboet 
dengan rapat openbegar dan ma 
kan besar“, Jang mengambil initiatief 
ialah fihak perhimpoenan ,,Al Isla- 
mijah“ dan ,Moehammsdijah'. Tidak 
sedikitlah KHD terkedjoet, oleh kare 
na beliau disitoe disamboet oleh 2 
orang bekas moeridnja, jalah tt, Soe- 
rachmat dan Aboeidah dari .Mataram 
jang sekarang mendjadi goeroe goeroe 
dari Islamijah school di Gadingredjo 
di kolonisatie di Lampong itoe, Oleb 
karena rapat itoe meloeloe oentoek 
orang orang Djawa, maka K HD. di 
minta berpidato dalam bahasa Djawa. 

Pada hari itoe patoet diperingati 
poela, bahwa Ki dan Nji H D dengan 
pengiring2nja dari Gedong Tataan, kl   

  an orang2 merasa gembira lebih lebih 

20 orang, berkoendjoeng pada Psan 
trennja Kjai HTolibdi Pering- 
sewoe. Kjai H Tolib adalah seorang 
goeroe jg amat terkenal diseloeroeh 
Lampoeng. Dengan peramah dan soe 
kahati sepenoehnja, ,,Kjai Pringsewoe 
itoe menerima ,,Kjai Taman Siswa". 
Beberapa bagian2 dan Pesantren, roe 
mah pondok, roeang pengadjaran dll. 
diperlihatkar- pada K HD. 

Pada tgl 14 April Ki dan Nji HD. 
meneroeskan perdjalanan ke Soeka 
dana. Lagi poela terlihat perhatian 
orazg, Gjoega jg boekan orang toea 
moerid, ban banjak dari desa2 jg dja 
ceh, terhadap tamce2 dari Mataram, 
Pada malamnja diadakan sr€ceptie “se 
tjara nasional, jaitoe ,kendoeri“, Pagi 
nja rapat openbaar, jg banjak sekali 
orang2 jg memperloekan datang. 

Tanggal 15 April teroes ke Tan- 
djoeng Karang,malamnjarecep 
tie dengan djamoean makan. Ba 
njak djoega orang2 disitos memerloe- 
kan datang. 

Hari boelan 18 April hari ini Ki 
dan Nji H menerseskan tourneenja 
ke Kalianda. pada: malamnja ra 
pat oendangan “paginja akan kem 
bali ke Telok Be | 5 

“ Ada tambahan dari programma per 
#islanan KH D., jaitoe pada bari 
Minggoe tgl !7 April atas oendangan 
kaoem Eintellectueelen dari Tg. Ka- 
rang dan Tk. Betoeng, 

K H.D. akan berchotbah digedong 
»Balai Pertemoean", 

  

  

  

Tortosa hampir dikepveng kacem 
pemberontak. 

Ulldocona, 18 April ( Havas) Pasoe 
kan kaoem pemberontak, djenderal 
Ga'frcia Valino, tadi pagi2 benar 
telah'menakloekkan Amposta, Masden 
verge, Santababara, Sekarang mereka 
soedah sampai didekat pintoe gerbang 
Tortosa, bingga tidak lama lagi bisa 
dikepoeng oleh mer eka. Lebih landjoet 
dikabarkan dari Burgoss, bahwa pe 
ojerangan atas Tortosa pembela2 Tor 
tosa tjoema mempoenjai djalan satoe 
oentoek keloear melaloei soengai Eb- 
ro, jaitoe djembatan di Tortosa sen 
diri. 

Soengai Ebro jg terletak ditengah- 
tengah Amposta dan Oberta sekarang 
mendjadi satoe ,loebang” tempat ser 
dadoe-serdadoe Pemerentah (beloem 
ketahoean djoemlahnja) dikepoeng. 

sus Oya 

Inggeris 
Moesjawarah Inggeris-Djerman? 

Londen, 18 April (Havas). Me 
noeroet kalangan? jg lajak dipertjaja 
premier Neville Chamberlain masih 
menimbang2 akan mengadakan moe 
sjawarah dengan Djerman dalam tem 
psk satoe boelan. Akan tetapi banjak 
diantara menteri-menteri jg tidak me 
njetoedjoei niatan premier itoe. Konon 
kabarnja premier menghendaki akan 
perbaikan perhceboengan antara Ing 
geris dan Djerman, Dan kalau hal ini 

  

Inggeris akan memboeat satoe perdjan 
djian dengan Djerman, seperti jang 
soedah terdjadi dengan Itali, 

Chamberlain akan berlaloe? 

Londen, 18 April (Tr, Ocean). 
Sepandjang: kata koresponden politik 
pada sk. ,E vening Standards 
premier Chamberlain berniat akan me 
ngoendoerkan diri sesoedah diadakan 
pemilihan oemoewm, jg barangkali akan 
diadakan pada permoelaan th. 1939. 

Lain dari pada itoe koresponden 
tsb. mengatakan, bahwa premier nan 
ti akan beroemoer 70 tahoen dalam 
tahoen 1939. 

Lebih landjoet dikatakan, bahwa 
waktoe melepaskan djabatannja itoe 
akan tergantoeng pada kesoelitan? de 
ngan loear negeri, artinja Chamberlain 
akan meletakkan djabatannja, apakala 
perdjandjian. Inggeris-Itali ditambah 
dengan perdjandjian Inggeris- Djerman 

Menoeroet koresponden itoe jg akan 
mendjadi ganti premi-r dikemoedian 
bari barangkali Sir John Simon jang 
beroesia 58 tahoen atau Inskip jang 
soedah beroemoer 52 tahoen. 

Perantjis sat 
Perdjandjian Perantjis Itali 

Parijs, 18 April (Reuter) Kala- 
ngan2pemerentah memberi keterangan 
bahwa kepergian wakil Perantjis ke Ita 
li pada tg 16 April dengan mengoen 
djoengi Graaf Gianoitoe adalah mem 
bawa beberapa insruksi dengan me- 
ngoesoelkan perdjandjiar baroe antara 
Perantjis dan Itali, oentoek membe- 
aoem wakil Perantjis Rome dalam bl, 
Mei jad. 

Dikabarkan poela, bahwa pemeren 
tah Itali beloem memberi djawaban 
atas oesoel itoe, 

Itali Aa 

Albertini djstoeh didekat Tripoli 

Dari Rome dikabarkan, bahwa Al- 
bertini jg akan mentjapai record pener 
bangan Kaap de Goede hoop |Afri 
ka Selatan) soedah djatoeh didekat 

   

  

tapi lebih dari seorang antara 4 pe 
noempang mendapat loeka, 

Wakil Perantjis 

Dari Rome dikabarkan, bahw) 
Wakil Perantjis Blondel, pada 
tgl. 19 April (hari kemaren ini Reda 
pelah mengoendjoengi Sraaf Ciano. se 
tagai soeatoe tindakan kedjoeroesan 
berdjandjian Itzli Perantjis, sematjam 
perdjandjian Itali —Inggeris. 

Albertini mendapat loeka 
lebih parah 

Dikabarkan dari Rome, bahwa kapsl 
terbang Albertini telah mendapat ke 
roesakan jg amat banjak. Oleh karena 
itoe tak dapat meneroeskan peuerba- 
ngannja. Lain dari pada itoe dikabar 
kan, bahwa Albertini sendiri telah 
mendapat loeka lebih parah daripada 
penoempang lainnja, 

0 GX 

Palestina 
Keriboetan di Palestina 

Dikabarkan dari Palestina oleh Ha 
vas, bahwa dalam hari Minggoe wak 
toe liboeran Paschen telah terdjadike 
riboetan2 dibeberapa tempat, hingga 
ada 50 orang jg meninggal. 

Dalam pada itoe lontjeng malam di 
boenjikan. 

  

PISO TJOEKOER 

    
IO biaji 

« 35 cent 
     NS Ne 

Boeat tioekoer jang lekas dan tida 
sakit Piso tjoekoer MINORA 
jang tadjem: la poenja wadja jang 

bagoes menanggoeng Toean satoe 

koelit aloes.   Tripoli. Tidak ada orang jg mati, te 
  

“ja 
ar 

Anggoer Darah Speciaal 

ANN TA Tali | 

Hoofd agent 

Taj Ho Tong 
Eng An Ho 

agent agent 
Eng Thajj Ho Soerabaja 

Eng Thajj Ho. 8olo 

Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjifatjap 

Ek Goan Tong Tasikms 
Nagpan 

Djin Sen Tong)  Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekals 
Tjie An Ho) “ngan 

Thaj An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
g0 

Eng Ho Tong Cheribon 

Thaij Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

) Batavia 

    

Sin Tjie An) 

Eng Hok An) Bogor 
Eng An Kongsie) Mr. 

  

  

Ada sedia roepa2 pelasan dan Jan 
saksikan dan roepa2 obat patent. 

| METE 

Dana 
: PASSARSENEN. HO 
PSA Aa   

Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) . Tanah 
Tong San Jok Fong abang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkashe 
toeng 

Ban Hok Soen Tangerang 

HARGA 

Botol besar f 3.- 

Botol kefjil #1.75 

Hwee, harga bersaingan, harap dateng 

  

Lekaslah mendjadi langganan 

H | HA Ak 

  

TERISI: 
CIVIL di Districts, - Regent 

dan notaris. 

HARGA ABONNEMENT : b 

Administratie   toh tidak akan bisa terdjadi, maka 

    

kepada madjalah jang sa- 

#8    

  

t 

Bahasa Belanda — Melajoe 

Tjonto2 soerat koeasa, rekest2 boeat mendjalanken perkara2 
schaps, - Residentiegerechten, Land: 

raad dan Raad van Justitie seteroesnja soerat2 di bawah tangan 

ocat 3 boelan F 1.50 dan seteroesnia 
selaloe F 1.50. Kiriman 50 cent tida” di tjatet mendjadi abonne, 
mesti paling sedikit pembajaran boeat tiga boelan dengen pem- 
bajaran dimoeka. (PROEFNUMMER TIDA DIKIRIM). 

Goenoeng Sahari 87 Batavia-Centrum. 

  

 



   
  

  

   

      

   
       

  

   
     
   
   

  

       

    

   

   

Than g hideu ijeun 
5 Koema' disampa keu 

N Hakaban    
— kabar tjritanja, emh masja allah.. 

Kn hatikoe seperti diiris2 koehinis Gem 

  

   

      

   

      

   

      

   

      

    

—.. biloe), saking sedihnja, 2 

  

     

  

          

  

  $ NN jang tanja | an banjak «jane ka-| 
7 nenen Liga saban Kas Kal 

5 Tebet. si Bal 
Nah baiklah Tana data ini s' 

i mesin. PS 

ering nineung ka Boeng Kamo| 
a. dipapajkeunana." Ke pa 

nggak ketemoe sama O- 

  

Ba angnja, kaloe soedah Lhat toelisan-| 
2 nja, soedah tjoekoep, dan ati eneng 

2: ““yadaa Lpoer. Tapi kalau nggak ada. 

Za ban Be jat sampein: Saga 

s5. 

—. Jwatjam daerah di Indonesia, ternjata | 
olah bahwa boekan sedikit poela orang | 
— Ikita Muslimien jg satoe tjita2 dengan | 

ve Gian dabihikian Islam, Akan tetapi 

Ireka jang datang kenegeri kita ini 

  

orang, sedja, 
il bati lantaran   

  

| ega Nasa “ar penjia 
madjallah dan kitab? jg tersiar 

h loeas dari lingkoengan negeri 
“| Bandoeng, malah sampai kepada ber 

kai i dan datanglah adjakan dan te- 
kita jang sehaloean, akan tetapi 

berdjaoehan tempat itoe, soepaja di- 
adakan satoe organisatie jg lebih loeas. 
-Permiutaan2 jang demikian permoe 

laanpja kami tidak lakoekan. 
Akan tetapi setelah kami terpaksa 

| melangkah kaki lebih djaveh menang 
kis Pa atas Agama ki 
ta baikpoen dari mereka jang 

  

  

   

atidek kenal dengan Islam, dan sera 
“logan serangan dan mengantjam ketika 
|kaoem Moeslimin dari segolongan me 

  

'Jaama Islam. Setelah tangkisan kami 
litoe baik dengan moenazarah dimwoeka   

  

| BANG BBDJAT : 

  

   

    

    

   
    
   

    

    

   

      

  

Kan Con, gres comite 
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6 BAL yng Pant “Hamodar 
o ja g telah memberi kesempatan | 

kita adakan rectptie di 
jang) 

1 ngelosarkan tenaga jang 
Kan sedikit melangsoengkan apa| 
-per! Ke amkoa Tanpa “ongeaki 

ada jang Mn Nana 
ek, asas dan tosdjoeaanjaj ' 

i ada baikoj kalau disini 
or aa gkan se 2 La 8 dari kaoem kita Moeslimin didalam 

        

  

merasa ii Hn an n gel. 

bat Nak aan kaoem kit 
itentang I'tigadnja, | 

, dan Te 

Ta jang lebih pesat, Albamdoelillah mem 

pat kami menolak permintaan2 j jang 

Itempat dari negeri kita ini, soepaja 

oJPcrsatoean Islam soedah mempoenjai 
. Itjabang tjabang ditanah Djawa, Soe| 
. Iwatera, Borngo dan Celebea. 

'Ididikan Islam, pereconomian fonds 

   

  

   

      

   
   
   

  

   

Inah ataupoen dengan penjiaran 

peroleh hasil jang baik, tidaklah da 

scenggoeh soenggoeh dari beberapa 

diadakan tjabang Persatocan Islam. 
Dewikianlah sampai sekarang ini 

'Poen soesoenannja kedalam, mang 

iadakan Persatoean Islam Isteri, Pen 

kematian dan Pemoeda, dll. 
SA Bae 

& Persatoean Islam berazas kopadd 
oer'an dan aa karena azas ini 

Ig 
        

  

  

    telah berwasiat kep: SA 1 
“oemmat Islam: Pn 

  

3 

galkan pada kamoe sesoeatoe, jang | 
— djika kamos berpegang padanja, ka 
moe tidak akan sesat selama lama: 

Ts dan Soenuah Rasoelnja. 
Toedjoean. : : 
Toedjoean Persatosan Islam Bp 

'menoentoet kesempoernaan berlakoerja 
Islam oentoek kepentingan doenia dan 
acherat. Sis aa 

. Oesaha oentoek mentjapai toodjoean 
'itoe islah: 
... Me 

santren2 dan sekolsh2. 

kg 

balighin dan goeroe2 agama, jg akan| 
eneroeskan pekerdjaan tabligh kita | 

Isoedah adakan satoe pesantren di Ban 
doeng, dibawah pimpinannja Toean 
A. Hassan. 
“Pesanteren tsb soedah beroewioer 

lebih doea tahoen, dan alhamdoelilah 
adalah tjoekoep mendapat perhatian 

   

    

|dan diloear poelau Djawa. 
— Sedang lagi dioesahakan : mengoeroes 

   ad es oektoek perempoean, jang | 
| moedah-moedahan dapat diboeka il 

Sjawal depan ini, 
chool Persis Isteril 
kepentingan: pendidikan 

     

   

  

   

  

   

salah seorang   Tenan itoe. 

mendapat per 

lam lapangan 

Itgl, 17 April “38 digedoeng Harso 

jg hadlir oeni 

eereselin: Rasoeloja Moeham | : 

'Sesoedahnja 'akoe telah mening Ea 

lada seorang toea dari Wetselaarweg 
   

— pja sesoedahkoe jaitoe kitab Allah 1g 

& telah melarikan dirinja, 

  

ngadakan dan mengooroes pel. 

Pesantren: Boeat mendidik moe 

an pendirianja satoe pesanteren Tang - 

SANA a perempoean jang berhoe-| 
ngan |boengan dengan roemah tangga, Per 

i Ban-|sis Isteri school mendirikan di Ban-|ferentie dari PBM TS akan dilang 
.. Idoeng satoe 'vak-school dengan ber 

dasar agama Islam: dibawah pimpinan|bertempat di kota Mataram, Goena 
Boeroe dari kalangan |mengatoer pekerdjaan ini diwadjibkan |. 

Persis Isteri disega jang abli dalam 

ang lm jang soedah 
amla pa Ekonomie, 

    

   
perati | 

aa jang 1 “Adalah tjoekoep 
hatian dari kaoem kita | 

baik didalam, ataupoen Giloear kala 
ngan Persis B 

    
    
    

langkah kita dal 
akan diteroeskan 

di tjabang jang lain seperti di Tjian- 
8 ha dsb. tempat dengan menjoesoel. 

  

(Akan disamboeng): 

    

Dilangsoeng sh hari Minggoe 

Darsono, Jang badlir sangat meng 
gewbirakan sehingga gedoeng HD. | 
penoeh sesak. 

Kita libat djoega wakil dari Adv.| 
V. Inl. Ziken dan: t, Sangadji dari 
Penjadar, 

Wakil wakil pers perkoempoelan2 
dan polisi leogkap. 

Pk, 9 rapat diboeka oleb t. Ahmad 
dari pengoeroes Besar Persis. 

Sesoedah dioetjapkan terima kasih 
kepada jg badlir den diadakan pem 
boekaan jg ringkas laloe dipersilahkan 
t, Sapari dari Mr. Cornelis oentoek 
membentangkan agenda pertama ialah 
tentang Pengaroeh Islam terhadap 
sekalian manoesia. Djelas diterangkan 
oleh pewbitjara tentang pengaroeh 
nja Islam" kepada oemat Allah dari 
zaman? jg tlah Kapal sekarang 
ini. 

Pembitjara aa t. Moh Ali mem 
bitjarakan t»vtang Nasib Agama Islam 
dengan oematnja. Oleh Spr, dibentang 
kan tentang nasibnja Islam dan cemat 
Islam dari abad doeloe kala ditanah2 
Islam. Dan dalam penoetoepvja dipapar 
kan poela tentang adal Jslam seka 
rang ini. 

Azas dan Lndjodan Persis dioeraikan 
oleh t. Abdoerachman moebaligh dari 
Bandoeng, 

Sebeloem 

ojaan t, Sangat 
4 kin “dapat diatoer lebih rapi dengan |sar Penjadar berpidato js monkanndaa 

memberi selamat kepada Persis dan di 
oetjapkan poela persetoedjoeannja ke 
pada gerakan Persatoean Islam. 

Kemoedian t. Hassan memberi dja 
waban kepada sekalian jg bertanja, 
dengan memoeaskan, 
sk setengah 1 rapat ditoetoep. 4 

Perawan hilang 

pa AN Ear oo iii panah 
. X mor. 

aman polisi kemarin doeloe telah 

: merapportkan anaknja jg perawan 
bernama Aisah beroemoer16 tahoen, 

| Menoeroet keterangan, anak pera 
'wan itoe soedah sering diminta orang 
oentoek didjadikan isteri. Dan hilang 
vja itoe sangat boleh djadi dibawa 
Ha banyal kepada kekasihnja. 

Djalan raja Solo-Grobogan soedah 
P rampoeng. 

,Antara" mengabarkan, bahwa pem 
Gina djalan raja antara Wongsona 
goro (Solo) dan Kedoengdjati (Grobo 
'gan) melaloei Repaking kini soedah 
selesai. Begitoepoen djalanan antara 
Wongeonagoro dan Telawa-Djoewangi 
jang oleh boschwezen djoega dibikin, 
selain djembatan djembatan telah me 

Idibajar oleh kas desa, jang akan di 
Jaan dari fonds 25 millioen, 

La 

h Mg ah 

#oiiterentie Persatoean Bekas 
Moerid Taman-Siswa. 

Di Mataram dalam boe 
lan Juni 1938. 

Antara” mengabarkan, bahwa con    
  

soengkan pada boelan Juni jad. ini 

   

  

tt. Sajoga, Moh, Tuuchid dan Hertog 
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2 
PENJAKITNJA ter- 
oesier poela olen 

  

     

  

  

   
   
    
   

  

   

        

ASPRO mengoesir penjakit didalam beberapa menit sadja 

Njonja merasa sehat kombali — djadi.njonja bisa tertawa poela. H 

Sae Te jang baik mengasih kagoembirahan — djadi berhati- 

hatilah. Sedia selamanja ASPRO, didalam. beberapa menit sadja f 

ia meringankan dan menjegah“bertanybah kerasnja penjakit. 

Tetapi teroetamar ASPRO menjegah bertambah kerasnja $ 

penjakit dan memelihara njonja dari pada banjak kasoesahan, 

tempo dan oeang. Apa poela di negeri: panas, dimana badan 

koerang koeat menahan, njonja moesti berhati-hati betoel. £ 

ASPRO adalah njonja- poenja penoeloeng pertama jang $ 

    

    

   

    
    

     
    

             

          

      
    
    
    
   
   

   
    
    
   

    

    
    

    

   

   
   

  

kali mengambil pertjobaan 
ASPRO dan telah meng 

jang paling baik. Boengko 

  

DI NEGERI PANAS ASPRO TELAH 
MEMPOENJAI BEBERAPA BANJAK 
PEMAKEI? JANG BERTERIMA - 
KASIH — itoelah orang? jang satoe 

pakerdjahannja jang memberi kase- 
lamatan. Ia orang selamanja be 
ASPRO sebagei penoeloeng pertama 

jang gampang dan bersih mengasih 
kasempatan oentpek toean selamanja 
bisa sedia beberapa tablet terlepas. 

ASPRO ADALAH SATOE 

Kepala 

Entjok 

Tida bisa tidoer 

dengan 

etahoei    Pilek 

      

      
    

rsedia 

Asabat 
esannja FU 

Koeping Tengg 
Datang boela       

  

  

  

  

  

Pinggang 

Demam panas 

Gigi Demam | 

Demam lima hari 

Oerat sjaraf 

TIDA MEMBAHAJAKAN DIANTOENG! 
TIDA MENDJADI APA? DIDALAM PEROET 

     
    
    
   
    

    

OBAT JANG 
BOLEH DIPERTIAJA DAN BAKERDIA BE 

VIEPAT OENTOEK PE NJAKIT: 

      
     
   

     

  

   
       

    
   

  

orokan 
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ag 5 tablet: 10 ct., b oeat 11 tablet: 20 ci., boeat 2 
          
  

  
  

seperti : 

ada terlaloe banjak koeat 

Importeur : . 
KRAMAT 

diseboetkan. 
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Gsenine machine electrisch merk ,,SPEEDIK“ 

Djoeal keperloean barang perkakas -ijsekoer jang model 
Korsi, Goenting, Piso, Lemari Katja, Boeat Simpan Perkakas 

Tjoekoer, Perkakas Bikin Panas Ajer Boeat Handoek dam 

baroe, 

BA AA BENSRUNA 

  

    
  

  

makan ongkos f 10.000, .Djoemlah i inil   Imengoeroeanja.   
    

  

    

   
   
   

Molenvliet oost 

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepake 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,TJAP DEWA“dI 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, “seperti: IDJO, POETI, K 
HAROEMNJA ada TJO 

Batavia-C 

(HAI - 
| 
:" 

   78 KOLENuL | 
| 
i 
|   

TJOK sekali Harganja m 

AL 

1018 31 TE WUL 

: BATAVIA-C. 
pak sya 

    

   
   

       

    

rin Fi Ez 

DIN | 
RCREAM) | 

    

   

        

   

LET oosI 5 

    

IN G enz. 
enoeroet djaman: 

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

&   Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oostno.73 Bat- C.-Tel.no.1019Bat 
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. Pembatjaan @oer'an de he 1 8.— - 

Hang Tk 2 ngan keterangannja oleh| 
      

        

  

    

    

   
   
   

   
    

     

    
   

     
   

  

    

    

  

   
     

    
     

    

   

    
    

: Renon”, Kn n San 6 30 
£. Soeardi gan vi list Bapa malam Berita sk. (Indonesia) 

Tn 33 » 

  

      

:  Shastahs Orkest 

— oleh toean st. Boestami | 

: malam Orkest Soematera 

PROGRAMMA VO.R.L. 
badar YDH. 7 golflengte 

“Kebo 20 na 

£ 4 TAS Berita s,k, (Soenda) 
8— Lagoe Krontjong 

IR 830 »  Ketjapi Orkest dari perb 
»Sinar Galih“, dinjanji| 

-kan oleh Nji Raden Djoe-| 
le, dan terpimpin oleh 

F3 t. Roehijat 
aa Tata - 2 12— , Toetoep 

3 — siang e Ara : & PE: x 
12.30 23 FP Lagoe Melajoe Seberang: Kemis 21 April 
IX Lagoe Soenda 5.— sore Kinderuurtje dari pergoe 
130 ». Lagoe 2 roean Mardi Santosa 
Ma an. Berkienti Naa 6,— ', Lagoe Hawaiian 

pakan sore aY 6 330 Berhenti 
30 35. Pem 7,— malam Berita s.k. (Indonesia) 

DN Ae aa - “Iran s Lagoe Gamboes 
An Bacaman 125 E Mengadji @oer'an oleh 

6,— . Lagoe t. Abdoerachman 
SA Aa an mai Sl Lagoe Toerki 
6.15 “Tapos Tionghoa e 830 ,, Lagoe Japan 

0 630: Membatja &k. S3 Lagoe Djawa 
(0 I— malam Lagoe Tionghoa 93X Lagoe Soenda 

115 ,  Lagoe Soenda 10.—.» Toetoep 

af 

g Sa 
Kiauw" 
Orkest Soematera ,, Peng 

— liboer Hati", dipimpin 

dengan njanjian 
Toetoep 
PMN 29 

Toetoep 

107, 53 Meter 

oral. 
ara Soenda 

Berhenti 

Lagoe Melajoe 

    
   

     
     
      
     
    
     
     
    
      
     
    
    
      
      

       
     

     

    

       
      
      
      
       

  

     

  

      

  

       

         
       
        

    
      
      
      

     

  

  

  

berapa 
poenja 

— karena 

ongkos 

tacen baroe taoe betoel 
banjaknja toean 
oeang simpanan 

karena memakai lampoe' 

PHILIPS. Ini lampoe pa- 

kai stroom sedikit, oleh 

mana toean bisa 

minta tarisf moerahan. Ini 

berarti banjak koerangan 
didalam satoe ta- 

oen. Lain dari pada itoe 

lampoe 

lebih awet dan terangnja 
lebih banjak. 

ada "APPS 
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a. Intermezzo 'Lagoe Arab) — Djawa Timoer Nan “ Lagoe aa teh Kemis, 21 April 2 » bana aa Ba 
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 PENJIARAN NIROM TIMOER Pa 1 11,— Lagoe gamelan 8 : FF nota 7,— malam Lagoe Orkest 

2 5 PE” p o L 
g” 5,— sore Lagoe gamelan Bra 30 . Toetoep et 2530 5 Vocaal 

Nak Barat Pan 2 Peladjaran pjanjian bagi : Aa 2 Pee nan 7,45g5 Pem. tentang loear nege 

Na terpimpin PROGRAMMA NIROM 1140 : Morgenwijding ri oleht. Dr. L. F, Jansen 
Naa “oleh t. Soediono K na 8.— “,  Lagoelague dari negeri 

2 Tn 6,— , Djam bagi anak? dan Penjiaran Barat — ee aa pa penenang Aan negeri djaoeh 

ebo20 April : e Pn soerat oleh ks Archipelz. 99 dari 11.00tsm 12.00| 1,20. , — Perkabaran 9,30 La Piano 
“sore Lagoe anak2 Tion Na set Manuk Perkakaran tang - He Jaua Tata j5 ha . Logan manek bia » Inelnip 

: — Njanjian Nji Iti Narem PA Pendjawabanatasrapport 108, Benua an Plat ana Ha : Meieap : : 
ss: Shagap. Krontjong dan | xapport dari pendengar | Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131| 5.— sore  Pemboekaan Kemis, 21 Apri: 

Ea de 5 Stamboei 120 , Dihoeboengkan dengan | dari 1.30 sampai 2.00 atas 25m. Soe- | 5.03 Selectie2 beranekawarna Ta 
G2 »  Lagoe Arab modern 5 SRI di Solo. Pidato oleh | rabaia TIT 126 $ 122, Mal : ” Nan ane I,— pagi Lagoeplaat2 grauf. 

6.40 ” | Lagoo Krontjong. zonder : —... toean Dr Saleh, disertai raba Megan anna Na 7.30 Perkabaran tentang Pers 
— njanjian 'lagoe gamelan 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186| 6.30 , Pn ". terambil “dari Dagblad 

aa malam Perkabaran '8— ,”  Teroesan siaran dari Soe : 13 Teng Mete Na R5. Mako pers Betawi 
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€ | mong oleh Tjatjak dan 830 ', — Gamboes Orkest. terpi Pe aan Mebel aaa . 2. Ata atas 9 ” 1 . - r re aa 5, — 80re . Pemboekaan tentang Loear Negeri Ka oon 
a ng Tiban Siman Studio | : pin Tn ocean S. Albar 5.03 »  Lagoe muziek oleh toean J.H. Ritman| 2:30 , oetoep 

OKU m5 T soerak” Ti botak de Lagoe Krontjong Gj— 5 Operette Hoofdredscteur Bata- 

| Orkest, terpimpin oleh Pe tk 640, Compositie viaasch Nieuwsblad 5.— sore Koor Don Kozakken me 

33 ti A. Albar Kemi is, 21 Apr il | T— malam Kwartet sa » Md org” 525 pn Weber dengan 

—.Ah— . Lagoe Wajang Djawa | 630 pagi ILagoe Tionghoa 1,20 .,. Concert An Pan ar 
9.35 Concert orkestnja 11,30 .,  Toetoep Oa Idem 1.50 ,  Kesoekaran bagi mendi » datuk D Hen 

Pa Ba TA Tostoep : dik, Pidato toean Dr &.| 258 , Na Ka aa Ge nb 615 Nah Perst bil aa PMN 29 “He sore Lagte Hindos dan Urdu! Janssen, kinderarts di Lot 3 Melandjoetkan Concer 6,45 erkabaran Pers terambil 

: : 1030 Lagoe Dansa dari Dagbladpers Betawi 
11,— Cursus Agama Islam ter| 520 ' Lagoe Opera Melajoe - : Bandoeng , Toet : 

-pimpin oleh t. Hadjil 550 »  Lagoe Arab 810,” Permainan t. Carel vd.|'-— » Na 7 lam Lagoe Anek Agoes Salim: 6,10 »  Lagoe Krontjong 5 B3! dan @ulagsian B.R. V. Ba2P, 1 Bekolahik BRV Kwin 
11.30 ,  Pembatjaan @oer'an 6.40 'Lagoe Arab modern 8.30 Lagoe Anekawarna : 55 5 Ob: Lagos Orkest : 
TIA u Dendang PADA I.— malam Perkabaran 850 ,  Kugenis Wellerson danj Batavia I 157,89 m. Batavia II 61, 9,30 2 PHOHI RELAY 
bank . Toetoep 715 ',,  Pendjawaban atas rap- Richard Scbmidberger 166m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka ara Iisuso last dalan 

" : Kemis 21 April — port-rapport dari penl 9,30 ',  Lagoe Hawaiian boemj 12,18 m, Nan Oporetai 8 
| TENIA dengar : . 9.58 ',  Koers A'dameche Beurs Rebo 20 April Tn Toetoep 

5. —4ore -Tjaloeng-Orkest, dipim| 7.20 Lagoe Arab 1001“, Vioolsoli : z : 
3 tan oleh toean R.| 7.30 ',,  Pembatjaan @oer'an de|10.390 , Pada Barnabas von Geczy| 5.— sore  Gymnastiek dengan : 

: An Poerewingta : ngan keterangannja Ll— , Toetoep - muziek NN 

Hlah bahwa dalam waktoe sepan- teniposan. Tetapi ampoenlah, dja- biasa jang hidoep setjara baharoe— Itoeran penoeh soesoenan piringan ta I 

     
    

    

   
   
    
   
    

   

|. Dengan tiada ber. isa sama sekali 
jtahoe-tahoe genaplah oemoerkoe 19 
tahoen. Djadi telah sekian bamangaa 

“koe hidoep didoenia ini! Ma 
: - berapa tahicen 3 akoe.di an    

  

w PN 

alam. Apakah kenang2an dapat 
- diana Aoehdon wa'lahoealam djoe 

Idjang itoe hanja kira kira tiga per 
Tempat sahadjalah akoe merasa kese 

“1 “Irik 
| menggambar dan meloekis 

  

“Inangan hidoep, jaitoe waktoe masih 
- Iketjil, waktoe bersekolah, waktoe ti 
ada haroes memikirkan mentjahari | m 
'Isjarat penghidoepan. Setelah akoe 

— | djatoeh dari kelas II Mulo, djatoeh: 
Ikoe boekan karena kebodohan atau 
kemalasankoe, melainkan...,.... ah 

|Isedih. hatikoe bila mengingat sebab 
Inja, hingga sa'at ini djoega akoe se 

—Inantiasa dalam genggaman soesah 
3 IHlagi sedih. 

4 Ketika akoe bergoeroe di sekokih 
z1 tiadalah peladjaran jang lebih mena 

daripada peladjaran hatikoe 
.Dalam 

hal ini akoe berani bergemboeng da 
da, berani akoe berkata, bahwa ta' 

g lada seorang kawankoe jang setara 
dengan dakoe. Dengan kepandaian- 
koe menggambar djoega akoe seka 
rang sedikit-sedikit dapat beroleh na 
fakah, “dapat membantoe iboekoe, da      

        
Jang njata Tn ketahoei ja at membiajai peladjaran adikkoc pe 

.djoeroe loekis” 
almarhoem Raden Saleh ataupoenal 
marhoem Mas Pirngadi, jang tjakap 
meloekiskan angan-angannja atau tji 
ta rasanja diatas kain belatjoe de 
ngan tjat minjak atau tjat air sehing 
ga dapat menarik perhatian dan me 
ngagoemkan beriboe-riboe orang jg 
mengerti arti kesenian gambar. Se- 
benarnja sedikit maloe akoe akan me 
ngatakan gambarankoe, karena loe- 

Ikisankoe ta” patoet ta' pada tempat - 
nja digantoengkan sebagai perhiasan 
bilik atau roemah orang jang mam- 
poe. Bentoeknja tiada baik dan ten- 
toe sadja harganjapoen terlaloe me- 
maloekan orang, hanjalah antara 15 
sen dengan 50 sen. Alas loekisankoe 
boekannja kain, melainkan sengkalan 
atau piringan tanah. Djika pembatja 
bertandang datang di kota tempat ke 
diamankoe, jalah kota Djokdjakarta 
dan pembatja masoek diroemah toe 
kang tjoekoer, atau diroemah orang   

ngan kiranja disangka bahwa akoe 
jang mahir seperti 

tetapi koerang mampoe-—- barangka 
li akan terdapat piringan loekisanter 
gantoeng di dinding Djika di bawah 
gambaran itoe tertoelis hoeroef S. 
itoelah boeah pekerdjaankoe. Djika 
pembatja  bertanja - siapa S5. 1 
toe, mereka nistjaja akan mendja 
wab dengan singkat ,,entah!” Me - 
mang namakoe tidak 'diketahoci be- 
nar oleh pendoedoek Djokdja, kare- 
na gambarankoe memang hanja di- 
pandangnja sebagai dagangan boe- 
kannja boeah kesenian gambar. Itoe 
poen benar djoega, koe-akoei djoega 
ta' akan koesangkal, karena memang 
demikian. 

Djoeroe loekis jang betoel jg telah 
patoet bergelar ,,artist atau kunste - 
naar atau ahli seni” nistjaja ada pa- 
danja seboeah. ,,studio atau atelier” 
jang penoeh kesenian,  serba- serbi 
menta adjoebkan barang siapa jang 
datang. Akoepoen ada djoega,, teta- 
pi boleh djadi serba serbi me maloe -   kan orang, karena kotor tidak bera - 

nah lagi gelap dan berbaoe tjat. Jang 
koeboeat studio itoe jalah pendopo 

masih ada, ajahkoe beloem mening- 
gal, tetapi sekarang tiada diroemah- 
koe, pendopo itoe sebagai tempat me 
nerima djamoe. djadi serba serbi ber 
sih lagi menjenangkan, koersi setelan 
dan medja marmarpoen tiada keting 
galan: akan tetapi sekarang beroe - 
bah. sifatnja mendjadi paberik gam - 
bar. Soenggoehpoen demikian tem 
pat itoe bagi dirikoe sebagai tempat 
jang penoeh rachmat, tempat jang 
bertoeah. karena tempat itoelah jang 
Ka ame onar rerat Esa sehari-ha 

Dengan senang hati, dengan tiada 
Toslo kesah, dari pagi hingga »e- 
tang 'akoe tinggal beker dja Gi tempat 
itoe. 

Akan" disamboeng   

roemahkoe Doeloe ketika ajahkoe: 
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