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wa, baik dari bangsa asing, maoepoen
dari bangsa kita sendiri, Jang menge
- nasi bangsa Indonesia dengan sepintas
| laloe memang betoel perkataan itoe,
karena djoemlah persekoetdean sema

tjam itoe soedah lebih dari doea poe

loeh lima,

«

organisatie penghidoepan kita,

timboelnja beberapa

per

assurantie djiwa pada wak

jang achir-achir ini kita samboet

dengan kegembiraan. Di Solo oempa
manja baroe sadja didirikan assuran-

tie djiwa, jang dinamakan Onderlinge
Levensverzekerings maatschappij ,In
donesia".
Baroe baroe ini di Mataram atas
oesaha t.t. BRM,
Soebono, R, Moh,

Oesman,R M. Soerjowidagdo dan masih banjak lagi, jang semoeanja
nal dikalangan

masjarakat

terke-

Mataram,

—..
Gidirikan perkoempoelan ,Guena Pra—— Iaja”, jang toedjoeannja tidak beda

)

Gengan

lain lain

xantie

djiwa.

persekoetoean

Perloe

ditjatat

assu-

poela,

bahwat, Wiwoho, anggota College vap
Gedelegeerden dari Volksraad, djoega

doedoek

dalam

poelan tsb.

:
—

Menoeroet

pengoeroes

ma'loemat

perkoem-

23

perkoempoe

Inspektoer

—-Menjimpan

oeang adalah salah satoe

ini

WI.

4 telef. WI, 2620

10

cent

segera akan dikirim ke Palesti-

haroes senan-

wakil inspektoer “po-

Kepala

desa
kita

tidak ditangkap

Dimitroff tidak

apa-apa.

Moskou—Transocean
Kabar angin tentang
diri Dimitroff dibantah
bahwa berita itoe tidak
sekali.
LEYak

Pa

:
penangkapan
dengan opisil,
berdasar sama

lasiden dalam permintaan diri
Geelkerken dan Dansembourg
— Dari Den Haag dikabarkan oleh A
neta,

harga

separtai

Kapel sEmefald" hendak
daratkan marine di Haifa
perarg
Kapal
Haifa — Reuter:
“Emerald” soedah sampai di Haifa
djam

3,30 dan

barangkali

akan

mendaratkan anak kapalnja pada hari
,Repulse” akan menggantikan
,Emerald”

daerah

Permintaan

diri didalam 'jg berioe

roet.toeroet. Sesoedah rapat itoe maka
diadakan demonstrasi diloear station.

Tetapi
polisi
orang

laloe

terdjadi insiden, hingga

toeroet tjampoer tangan, Ada
jg mendapat loeka enteng.

berwadjib berhoeboeng dengan kekoe
soetan wang landrente jg dilakoekan
olehnja.

Pemandangan

seorang

handelsagent

Amerika

rang

da.

Djoem'at

Perantjis Tiongkok

minta

keterangan

Amerika

ngan

da
de

HindiaBelan

Toean
Donald W. Smith dengan
isterinja nanti tanggal 9 Juli jad. a
kan meninggalkan negeri ini berang

kat kembali ke Amerika lagi. Beliau

Soal kepoelauan Paracel antara

bassadeur itoe

gang

di Haifa, kalau kapal

apa

menjimpan

adalah seorang
merika Serikat
landa. Sebagai

handelsagent dari A
dinegeri Hindia Be
gantinja jalah toean

Edward Dow wnd handelsagent
Amerika Serikat.
Toean Smith berpendapatan
perhoeboengan dagang antara
Ika

dan

pak

desa) di Limbangan

sewa

f

15.-setahoen,

Moelai

si penjewa terseboet ma

nama

pak Tarhat. Tapi achir

Pokok pangkal kedjadian itoe seba

Hindia

Belanda

makin

Sjahdan

roemah)

pak

ada

Karmat

(jang

memadjoekar

poenja

perkara

penagihan sewah roemah itoe bagian
setengah th. 1937. Dihadapan Raaddistrict disini si penjewa tsb. moeng
kir (tidak berasa sewa) roemahnja itoe

pak Karmat (eischer). Bahkan jang
sewa adalah pak Tarhat. Maka lantas
si Tarbat disoempah dan menerangkan betoel ia sendiri jang telah me-

njewa roemahnja

pak

Karmat.

Dari

sebab itoe si eischer dikalahkan
dalam penagihan atas dirinja itoe entjik
Oleh karens kepala desa (koewoe)|A
tsb telah membikin ketekoran wang
Achirnja orang madjoekan perkara
gai berikoet

desa, ta" ada lain

pindjaman

oentoek

menoetoep ketekoran itoe pada peudoe
doek pendoedoek desa, Hal ini berha
sil tetapi orang orang desa itoe soe
roeh memboeat perdjandjian beroepa

Sedikit
Dalam

dan

minggoe iang laloe ini

,,Pe

mandangan“
agak terlampau sampai
nja pada sidang pembatja, sehingga

dimadjoekan tidak sedikit pengadoean

pada kita, Disini perloe diterangkan,
bahwa kesemoeanja
itoe disebabkan
oleh pemasangan snelpers baroe merk:
KBuropa
5, Frankenthal,
jang telah

memakan waktoe kl 2 minggoe. Moelai

kemaren

snelpers baroe itoe

seperti diboektikan
bawah “ini.

politie

atas

dirinja pak Tarhat ialah

telah soempah palsoe.
Dari itoe pada hari Selasa jg baroe

laloe

Landraad

disini

telah periksa

dan
poetoeskan
menghoekoem pak
Tarhat empat boelan pendjara, sebab
terang sekali ia telah soempah palsoe.
Dan sewaktoe itoe djoega teroes ia
dimasoekkan kedalam boei.
Kabarnja ini perkara akan berekor
pandjang djoega, nanti kita beritakan
lagi.

keterangan

Snelpers

2-59

Perhoeboengan

jang pertama ini soedah tiba di Haifa, Dan kapal. ,Repulse“
ini barang

Indramajoe me

poela ditjap boeat pembajaran padjak
Landrente th 1938 menoeroet sebagai
mana peratoeran di Reg Indramajoe.

dan

Jeruzale m—Reuter:
Didengar kabar, bahwa kapal perang
»Repulse“ akan mengganti kapsl pe

kali akan datang pada hari
pagi.
-

mewartakan:

sebeloem mereka berangkat ke

sendja,

,Emerald“

Landrente.

ganti pembajaran wang padjak land
rente, oentoek sedjoemlah wang pin
djaman itoe ditoelis diatas kwitantie

Geelkerken

Indonesia.

Aam :

di kota Tegal
roemahrja

terang ?

Dansem

bahwa

bourg dari NSB telah minta diri pada
malam hari dari orang orang kawannja

men

pada

(politie

tahoen 1937.
Kemoedian

noeroet berita jang disampaikan kepa
da kita, kini dalam pemeriksaan jang

djalan ia mentjari

Dimitroff

menjewa

regentschap
Brebes,
jaitoe boeat di
goeuakan
sebagai
goedang, dengan

menggelapkan

A tas padjak

begrooting masdjid

diri.

tiasa diberi kesempatan oentoek ber- maksoed Perantjis dengan mendoedoeki
tosimboeh dan haroes dibesar-besarkan, kepoelauan itoe oleh polisi Anam,

agar soepaja kesenangan

kepada

dengan pistolnja, tetapi tidak bisa karena pistolnja melekat, hingga orangnja

sasa

telah

itoe jalah ditoedoeh telah memakai se
bagian dari roemah itoe jang telah di
sewakan.
Daiam oeroesan ini si pe
ujewa padjoekan 2 orang saksi, jalah
saudaranja sandiri dan seorang Indo

o/d. Lohbener

lisi.
Tetapi ia bisa menghindarkan diri dari letoesan bom jang dilemparkan
kepada moebilnja diloear hotel , Galillee“ di Nazareth, Harrington Laurence,
jalah nama inspektoer polisi terssboet hendak menembak pelempar bomnja
bisa melarikan

perkara demikian :

djoekan klacht atas dirinja si Karmat

Pembantoe

7 Juli ada antjaman kembali

palsoe

nja
penocedoehan ini telah tertolak
oleh Landraad Brebes, sebab koerang

Jeruzalem-Reuter :

tgl.

soempah

A. beroemah

Karmat

Seorang kepala desa di Arahan Lor

djalan oentoek hidoep hemat dan
Paris-Reuter :
:
economisch. Menilik djoemlahnja peAmbassadeur
Tiongkok
memberi
njimpan osang bangsa Indonesia di tahoekan kepada menteri Bonnet, bah
Postepasrbank maka kita bisa katakan, wa Tiongkok masih mempoenjai ke
jang bangsa kita senang menjimpan koeasaan atas kepoelauan Paracel Aw
seang, Kesenangan

sini

di Kobe

polisi diantjam poela

Disampingnja bermaksoed assursntie Meninggikan tarief penoempang oen
toek Oostenrijke Sporen
Gjiwa maka seperti biasa perkoem
poelan itoe djoega mengandjoerkan
New York—Aneta:
dan memelihara keinginan anggota
»Internationaal Commerce Commisanggotanja oentoek menjimpan oeang sion” telah mengizinkan oentoek me
- dan mengeempoelkan modal oentoek ninggikan tarief penoempang oentoek
mendirikan peroesahaan2.
djalan kereta api didaerah Timoer.
|.

Belanda

bataljon Inggeris dengan

na dari Mesir.

lan itoe maka 'tampaklah kepada kita, Kapal

sempatan sepenoehnja kepada orang
Indonesia jang tidak begitoe banjak
..
penghasilannja. Oeang sokengan di
. tentoekan antara f10— dan f1000,—
Oeang ioeran sedikit dikitnja 4 sen
saban boelan. Teranglah kiranja, jang
- Goena-Pralaja" itoe perloe sekali boe
. af peri penghidoepan kita.

Entjik

nesier

Doea boeah

bahwa,perkoempoelan
itoe memberi ke

—

telf. No, 1810

ringkas sadja kita wartakan

doedoeknja

Inggeris dikirim dari Mesir ke Palestina

Pada

. tahoen,)

|

Perkara

Dengan opisil telah ditentoekan djoemlah koerban koerban keriboetan
makin lama makin bertambah (saban
keriboetan kemarin seperti berikoet:
1600 djiwa tambahnja 15 tiap-tiap ta
orang Arab, 6 orang Jahoedi telah mati: 92 orang Arab dan 11
' “hoen, djadi 40.000.000 djiwa tambah orang21 Jahoedi
mendapat loeka loeka.
inja 15X40.000 — 600.000 tiap tiap

sekoetoean

WI.

lossenummer
Dengan

Londen-Reuter :

2. Djoemlah djiwa orang Indonesia

Dari itoe

Harga

Inspektoer polisi hampir tewas
- Tidak ada korban

bangsa kita boetoeh kepada segala oesaha jang dapat
menjempoernakan

|.

8 Juli 1938

Inggeris mengirim tentera Mesir
ke Palestina

|. Penghidoepan- kita makin lama
makin teratoer dan dengan sendirinja

|.

Djoem'at

lembar

Akan tetapi djika kita mengingat
kepada doea factor sadja djoemlah itoe
sama sekali tidak tjoekoep goena me
menoehi keboetoehan dan keperlosan
penghidoepan kita. Doea fector itoe
Bataljon
dalah:

toe

Administratie

No, 1440

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri

Peristiwa penting Negeri Loearan

Di Indonesia ini soedah banjak
djoemlah persekoetoean assurantie dji

£

-

telefoon

ka

Oleh Wisnoe

|

Redactie

TABRANI

Laan Kadiman

| ASSURANTIE DJIWA.

5

M.

Batavia - Centrum

— Tahoen

P'
200
—..
—

Directeur-Hoofdredacteur

dipoetar,

letter
Pendek

baroe
kata:

kita

woedjoedan soerat
donesia modern !

menoedjoe

kabar

harian

per
In-

Kesemoeanja itoe adalah hasil dari
besarnja perhatian masjarakat kepada
»Pemandangan", Moga moga perha

tian

terseboet

tetap

dan

bertambah.

kewadjibannja

(menoeng-

Dan djika diantara pentjinta , Peman
dangan“ didapati jang masih beloere
memenoehi

oleh ,/gambar di gak) diharap deugan hormat tetapi
sangat, soepaja disiplin dalam memba

dari

bahwa
Ameri
lama

makin baik. Initerboekti dari handels
statistieken dari
Amerika dalam
ta
hoen 1936. Disitoe ternjata bahwaHin
dia Belanda termasoek dalam 10 ne
geri jg mendjadi leveranciers
jg ter
penting dari Amerika .

Dalam
telah

da

th

1937

membeli

sampai

Amerika Serikat

barang

harga

Hindia-Belan

110.000.000 doli.

atau
kl 200 djoeta roepiah dan ba
rang masoek dinegeri ini asal dari Ame

Boneet mendjawab, bahwa Peran rika djoega menoendjoekkan baik, Ma
tjis mengirimkan orang-orang dan bs lahan dalam tahoen jl. barang masoek
rang-barang kepoelau itoe adalah tjoe dari Amerika lebih -besar djika diban
oentoek keperloean memelihara dingkan dengan negeri lain terketjoe
Tentang modal bangsa kita masih ma
Galam kepintjangan. Orang Indonesia mertjoe soear-soear dan metereologisch ali Djepang dan Nederland,
3
:
secemoemnja
beloem
mengerti apa statioo.
'Toean Smith berpendapatan bahwa
Sedang polisi dikirim kesitoe ada perdagangan antara dosa negeri ini
artinja modal itoe. Kapitaalvorming |

cosang mendjadi tabiat

bangsa

Indo-

nesia,

|

|.

|.

masih

djaoeh dari sempoerna.

Dengan

adanja perkoempoelan2 se

lah oentoek mendjaga mereka itoe.
Djadi mengirim orang orang kesitoe
adalah meloeloe oeutoek memberi ban

|.

perti ,Goena Pralaja” di Majaram itoe toean kepada pelajaran didaerah jang
maka perekonomian bangsa kita akan berbahaja. Tidak lain dan tidak boekan
lebih teratoer dari pada sekarang ini. melainkan oentsek menoendjoekkan
Maka dari itoe kita tidak akan melebih hormat kita kepada segala kapal dari
lebihi djika berdirinja perkoempoelan Beloeroeh bangsa.
assurantie djiwa dari bangsakita sendiri
Dalam bentjana di Kobe tak ada
itoe kita samboet dengan kegirangan,

|

Lebih

banjak

lebih

baik,

Harapan kita: moga

moga

p

poelan itoe hidoep soeboer!

|

Ea

Sm
&,

8

" “yg

”

9

koerban

Belanda

dalam hari kelak akan mendjadi baik
teroetama berhoeboeng dengan kabar
kabar baik tentang perdagangan di
Amerika dalam minggoe terachir ini,
(Aneta).
Bak Ol Sama

Sulthan
Sulthan
poeteranja

Deli
telah

Fl

Deli di Genus.
bersama doea orang
tiba di Genua dengan

disamboet oleh John dan de Goeyen
dan
P,W. Janssen tjoetjoe Delipionier
perkoem
Aneta, bahwa memteri oeroesan loear jg akan menoentoen tamoe agoeng itoe
negeri menerangkan, bahwa dalam ben nanti diseloeroeh Eropah. Mereka itoe
tjana alam di Kobe itoe tak terdapat akan tinggal oentoek beberapa waktoe
seorang Belanda poen jang mendjadi sadja di Riviera dan sesoedah itoe akan
menoedjoe ke Paris, | Anetal.
koerban,
:
s
Dari

Den

Haag

dikabarkan

oleh

Lain

dari

pada

itoe,

goena

lebih jar itoe dipegang tegoeh.
Karena hanja dengan ' disiplin-pem
bajaran jg tegoeh, kita”dapat imewoe
letters baroe kompleet. Djadi koerang djoetkan soerat kabar harian modern
lebih 2'/, boelan lagi (sebab haroes jg teratoer rapi! Dari itoe seroean ki
dipesan dari Amsterdam, sedang snel- ta: gotong-rojong menoedisp
sk. hari
pers tadi dari Djerman) ,, Pemanda- an lodonesia modern d
arti sebaik
ngan“ akan mengoendjoengi para pem baik kata |Adjaklah teman teman toean
menjempoernakan ketjantikan ,,Peman
dangan”, maka hari ini telah dipesan

batja dalam
pakaian baroe.
Djoega
tjara mengisinja akan mendapat per
obahan besar, lebih tjotjok pada aliran
zaman,
jang mengehendaki hangat,

actueel, ringkas, kompleet, bermatjam
matjam,

memoeaskan,

mendjadi

langganan|!

: 2

boeat Toean,

banjak

ita

boeat
.

DIREKSI

Peringatan

perang tioekoep

PERS, JOURNALISTIEK
MASJARAKAT

Setehoen.

Berhosboeng
bahwa

perang

dengan

peringatav

Djepang
—

Tiongkok

Toean

tjoekoep setahoen (7
Juli), oentoek
mana orang orang Tionghoa kemaren

—“Oedjian Volksonderwijzers. .
Mereka

jang loeloes dalam oedjian

Volksonderwijzors
ialah:

di Bogor

10 orang,
:

Hoesen, Atja, Adang, Saleh, Misbab,
Bajo, Soekarta, Sarbini, Kadi.
Tidak loeloes 4 orang, toelis pem

- bantoe

kita.

daging,

sore

pasar

Senen

seakan

“takan, bahwa telah diterima derma
“goena vereeniging terseboet dari t. Lie
f 15, dari toean
Tian Tjo di Seang
Tjiong Men Seng Bat: C. 1e botol si

rop merk Tan Tat Hin, dari t Tan
Soen Tjay Bnemiajoe selakoe kiriman

dari

dan

medja.

Bok's Chemische Wasscher ij, Pantjoran
Bat: C. 2 blik -creoline,

maka

akan

digerebek

(tahoe),

sedang

pedjagal2

Oentoek

hari

8 diadakan rapatj oleh: Sons Dja
karta, bertempat di Studio VORO
Kramat 96. Adapoen
gai berikoet:

soetisna,

Tentang
Akan

Soos

Djakarta.

membangoen
malam

tg 8 Juli

comite.
1938

djam

agendanja

3. Hal2

lain

—

Oo

ini

5

dibitjarakap.

lain dan

—

malam

sekali
orang2

dan

malam

arti

demikianpoen poela Cbar|

flm

jang baik

malam dengan oetjapan pemboekaan.
Sesoedah itoe sebagai
penjamboetan

lam

gedoeng

dimoelai

djam

para tetamoe laloe dinjanjikan

»Salam Bahagia”
permainan bindi
dan sesoedahnja
anak dan toneel
adjaib.

Waktoe

Seteroesnja diadakan
(knots) dengan api
itoe permainan anak
tentang ,,Batoe jang
:

diadakan

pauze, hadlirio

diberi kesempatan
buffet jg disediakan

bis psuze,

lagoe

maka

oentoek pergi ke
oleh PPTS, Ha-

kepada

anak anak

jg beberapa bari jl telah menang da
lam perlombaan dibagikan bermatjam

matjam hadiah,

Setelah itoe laloe di

pertoendjoekkan beberapa leloetjon jg
menertawakan semoea hadlirin.
'Toneel tsh diteroeskan dan sebagai pe
noetoep dinjanjikan lagoe Taman Sis

wa.

Kirakira djam 10 pertoendjoekan
soedah selesai dan dengan senang dan

gembira bati anak anak poclang keroe
mshnja

masing masing.

Disini

dikatakan,

dapat

bahwa

boe

at kinderopvoering
malam itoe
slaagd sekali Permainan vlot dan

ge
per

hiasan sederhana, akan tetapi bagoes
Diatas toneel tampaklah bendera TS.
sedang berkibar kibar.
Moedab moedahan malam itoe men
djadi peringatau dari moerid moerid
TS. Kemajoran senemoemnja.

aj

kal bali
Toean

De

Oueljoe

Diganti

2

oleht.Tupa-

IN bob“O.

Diantara 4 orang

kandidat Gemeen

teraad Bogor jang akan dimadjoekan
oleh Parindra Bogor ada terdapat nu
manja t. de Gueljoe. Belakangan pem
bantoe kita mendapat kabar,
bahwa
toean tsb. meaolak atas kandidatuur
itoe (waktoe ledenvergadering toean

malam

akan

ini jang

moelai

nanti

Rechtsreglement
nah Seberang.

Ta

djaoeh dan

disitoe.

“akan

diadakan

toe-ondangan

ditam

djoekan

Adapoen

kendaraan

verordening

jang ditetapkan oleh Regentschapsraad
Grobogan, bernama ,verordening bagi
meroebah
verordeninvg
mengenakan
dan memoengoet padjak kendaraan de
pgan nama voertuigenbelasting"
Padjak kereta-angin di
Blitar
Telah dipersetoedjoei varordening

jaag ditetapkan

oleh

Stadsgemsente

rsad Blitar dengan titel ,verordening
bagi meroebah verordening bagi meugenakan dan memoengoet padjak ken
dacaan dan kereta angin dalam Staad

gemeente Blitar“.
Opcenten

padjak

penghasilan.
Telah dipersetoedjoei, verordening
di jang ditetapkan oleh Gemeenteraad

Singkat

sserat-ondangan

Rd. Toemengzoeng
dan

itoe

perhatian dari
dan golongan,
kaoem pergera
sosila, ekonomi

kepada

kebidjaksanaan gewestelijkhoofden, mi

salnja dengan mengadakan kesempatan
orang menghadap bagi melahirkan doa'
atsupoen dengan resepsi.

gi di Betawi, Dr, Ir. JP Spruyt, sekarang beroepsasistent pada sekolah tsb.
—0—

Penerbangan

4

Bewijzen

van

vrj

ver-

voer.
Telah dirobah reglement bagi mem
berikan bewijzan van

ke Priok bagi meng-

hadiri vlootrevue.

PK — AFM

Dikabarkan oleh Aneta, bahwa kapal
terbang PK—AFM
pada tg1l.7 Juli

djokerto Spoorwegwij dan
Madvera
Stoomtram Mij. seperti dahoeloe dite
tapkan dalanx Beslit 29 November '32

djam 1,25 tel-h terbang dari Oloncurry.
dan djam 5,50 telah tiba mendarat di No, 22 (Bijblad pada Stbld No. 12933).
Port

Darwin.
Za

Nationale Feestdag

PK — AFO dari Tjililitan ke
Den Passar

Kepoetoesan

Pada hari Kemis siang telah terbang
dari Tjililitan kapal terbang PK—AFO

dan pada
Passar.

malamnja

berada

di Den

Tjokronegaran

Mengadan perajaan
tjoekoepltahoen,

Berhoeboeng dengan tjoekoep oesia
1 tb. pendirian diatas, maka In-

stituut itoe akan menga akan perajaan
dengan diadakan
beroepa2 pertoen
djoekan, antara lain lain: Gymnastiek,

Tooneel Djawa, Belanda dan Melajoe,
pentjak permainan anak2 dll lagi.
Perajaan tsb, akan dilangsoengkan

bertempat
Petamboeran

Juli (Saptoe

Menoeroet berita opisil dari Bogor,
Pemerintah mengambil
kepoetoesan
bahwa kelak pada tanggal 6 Septem

ber 1938, ja'ni hari oepatjara peringa

Instituut

nja

opisil.

digedoeng
19

Instituut

besok

malam

Minggoe)

moelai djam 8 petang,

Djati

pada tgl 9/10

dan di

tan Sei Baginda
memegang
tapoek
Keradjaan tjoekoep 40 tahven, hari
Itoe djoega haroes didjadikan ,natio
male fsestdag“.
Baintooan
pembesar
pembesar geredja diminta djoega boe
at keperloean tanggal 5 malam, seper
ti djoega dinegeri Belanda, bagi mela
koekan godsiienst oefening.

Raden

toeroe

ini. mennoenggoe
dewasa,

Ajoe

kepada

Negeri dan

Sekianlah

boepati ini di

Pemerintah,

apa jg dikenang kenang

kau oleh rakjat Tasikmalaja pada wak
toe sekarang
Rakjat Tasikmalaja inejaf atas ke
doedoekan kerakjatannja. Rakjat Tasik
malaja jg mobonkan keadilan dan ka
moerahan hati dari Pemerintah mohon
kan anvegerah jg ama: berfuedah se

kali bagi rakjatdan reg Tasikmalaja ia
lah

menghargai

Buaitenzorg

kedatangan Patibdari

dalam

Kaboepaten Tasik

malsja oentoek mendjadi bapanja dari
Tasikmalaja.
Ra'jat Tasikmalaja tidak ketinggalan mendo'akan siang dan malam, se
raja menadah tangannja kehadapan
hadlirat Illahi, Allah Jang Maha Koe
asa, agarlah Ilhamnja Allah memberi
tempat kepada
pembesar2 negeri,
soepaja digerakkan, Patih Buitenzorg

ga Wiradipoetra), patih Bogor jang ha
roes diangkat mendjadi regent Tasik
malaja :

' Pveteranja Raden Adipati Wirahadi

djadi Regent

meninggal doenia baroe

bij de Demonstratievelden
roeh Midden Java.

sampai

serahkan kedada
orang lain, karena
orang
tsea beliau amat bidjaksana

Disini ada baiknja, djika kita me
njadjikan koetipan dari boeah pena
pembantoe kita Realist dalam ,Pe
mandangan tg. 19 Mei 1937 lembaran
kedoea, jang berkepala: ,Regent Tasikmalaja wafat, Siapa jang akan ganti
kan
beliau? Rakjat Tasikmalaja me
menoenggoe Boepatinja. Toeroenan Ta
sikmalaja jang haroes didjadikan regent Tasikmalaja“. Disitoe Realist anta
ra lain lain telah menoelis (djadi pda
tg 19 Mei “37: jaitoe setelah beliau
memadjoekan oesoel, soepsja Rd. Rang

ajahandanja

pekerdjaan

Tasikmalaja.

13 tahoen oemoernja..
Ketika beroemoer 21 tahoen dan pa
da itoe ada angkatan R-gent oentoek

zoen dimana tjoekoep djoemlah pasoe
kannja akan dikeloearkan barisaa oen

xk
ok nk

Sekian

di Gvemoe

Realist !

Djadi
terang, oeraian ,Pemandatoek berbaris mengelilingi kota, se:
ngan”
mendapat
succes, tjotjok dengan
Kini beliau mendjabat pangkat Pa
daug ditempat artillerie dilepaskan
poetoesan
jang
diambil
oleh Pemeren
tembakan kehormatan, seperti kedja tih dari Buitenzorg, Nama beliau boe tah !
kan
sadja
di
Buiterzsrg
masjhoer,
te
dian pada Hari Maulidnja Seri Bagin
da

djoega.

Dari pihak kas

Negeri

akan

dike

loearkan oeang bagi perhiasan dan pe

tapi di kaboepaten Tasikmalaja poen
ra'jat seringkali menoenggoe kedata
ngan
beliau tak lain dan tak boekan,
karena
rakjat masih
ingat kepada
ajahanda belisu jang almarhoem itoe.
Penoeh djasanja terhadap rakjat Jan
pemerintah,
Rd, Rg, Wiradipoetra sekarang soe

pekerdja jang termasoek Werklieden
reglement 1934 boeat hari hari liboer

Post

itoe haroes diberi oepahnja.
—(y
—

Sabtoe

PENOETOEPAN POST
Post oedara

Sabtoe
oedara

ke Bali

Selatan

9 Juli akan ditostoep post
melaloei

S'baja ke Den

Pasar

(Bali Selatan) dengan Knilm. Pengam
bilan soerat2 jg penghabisan oentoek
aang.

Oia

1. Menoeroet

Rt Herman

Disitoe akan 'ikoet serta pihak pa
soekan darat dan oedara dengen pesa
wat pesawatnja. Di berbagai2 garni- Tasikmalaja beliau mendjabit Manteri

vervoer kepada

ambtenar2 BB melaloei djalan djalan
kereta api SJS, 8CS, OJS, SDS, Mo

Tjiamis.

kata:

Koerang adil pangkat

Wiradipoetra

ningrat
ada seorang lagi jg beloem
Pasoekan?2 Weltevreden akan dibaris diangkat djadi Regent. jaitoe Patih
kan dihadapan Istana Wali Negeri,
se dari Buitevzorg. Kita akan kisahkan
dang soedah itoe Wali Negsri sendiri perdjalanannja' beliau. Pada waktoe

nerangan boeut gedoeng gedoeng Ne@ tidak hadlir). Sebagai gantinja
madjoekan t. A. CO. Tupamahu
Kan: Padang dengan titel , verordening bagi geri,
Kacemboeroehharili- toor Hoofd dari DVG, di Betawi teta meroebah verordening oentosk menge
nakan-opeenten atas hoofdsom sarslag
pi bereemah di Bogor.
boer haroes
menerima
padjak penghasilan negeri didalam
gadjinja. Gemeente Padang“
:
Lector Sekolah Tabib Tinggi
Achirnja ditetapkan, soepaja kaoem
Menosroet Beslit tgl, 30 Juni diang
kat mendjadi Iector Sekolah Tabib Ting

mempoenjai sdr jg soe

nan belisu ada hak menerima djaba
tan Regent. 2. Tentang didikan beliau
soedah lebih daripada tjoekoep.3. Me
libat bertoeroenannja Boepati Soeka
poera dan berhoeboeng tidak mempos
njai anak lakilaki buleh mendjabat

tentang matjamnja peraja-

akan berkenan

lelaki,

narja, Regent

Kebon

menjerahkan

Raden Ajoe
sebeloemnja

dah djadi Regent jalah toean RT Soe

itoe.

Pemerintah

anak

Patih B gor

maoegpoen vak danagamadsb-nja,

an,
Padjak

poenjai

pi

dige

olek t M. Tabrani

misan

Rege Wiratanoeningrat wafat, mevoe

akan dimoelsi djam

patoet mendapat
segala lapisan
teristimewa dari
kan, baik politik,

saudara

Wiratanoeningrat

roet chabar, telah berkata kata mohon
kan dapat diganti dengan RI. Herman.
——Inilah dapat dilangsoengkan achirnja
karena Patih B»gor, djika diangkat
djadi Regent Tasikmalaja, tentoelah
achirpja R. Herman dapat menggauti
kan ajahuja karena Patih tidak mem

Masjarakat jang soedah tjer
das (ontwikkeld), moelai tjerdas
memboetoehi pers jang teratoer.
Dari itoe pidato jang akan dima

Plaatselijken

Dipersetoedjoei djoega

Dan

anak

Adipati

stukken

hari

Djoem'at djam

oedara

ke Palembang,

moer dan

Barat,

post

Soematera

Tapanoeli,

9

ke

Kepada

Perang hebat dalam roemah

Asia

Juli akan ditoetoep past

Ajah

Ti-

Atjeh,

loear negeri sebelah barat Sabang, oen
toek penoempang dan anak kapal dari

Sabtoe
oedara

Di

dan

Barat,

Prlembang,
Tapanoeli,

Atjeb,

memerloekan

hal jaog demikian itoe.

Anak-anak sekolah tanggal 6,7 dan
8 September liboer.

rat soerat jg penghabisan oentoek aan
geteekende stukken dan soerat snerat

biasa djam doea siang.

J

Oa

Indo

Trmosr
Penang,

serang

waning

S8 S

Pondok

Ban

masing2

dapatloeka

iboenja diasoengkan
loekanja

ke OBZ

ajah

dan

karena

berat,

Kedjadian ini agaknja mendjadi tjer,
min tentang hidoep beroemah tangga
tidak akoer.
“
3.
|

Ani, demikian nama perempoean
ig mendjadi korban itoe dau Sai ran

poenja

sosami

pekerdjaan machi

nist,
'Soeami isteri ini dalam beberapa ha

Tiongkok,| ri jg achir roepanja telah berselisih, de
kapal jang berlajar poelang ,Slamat“ Hongkong, Tiongkok, Djepang, Phi- mikian perselisihan itoe pagi tadi ma
Kepoelauan Hawaii, sing masing
Pengambilan soerat2 jang
pengha lipina. Guam,
hendak
melampiaskan
bisan oentoek aanget.
stukkken hari Amerika Tengah, Canada, Kepoelauan perasaannja.
Djoem'at djam 6 sore, hulpbricven- Antillen Ketjil, India, Afghanistan,
Ma'loem - perempoean jg oemoem
bussen Djoem'at malam djam 12,30. Iran, Irak, Syria, Turki, Balkan, Afdan soerat Soerat biasa (kantoorbus) iika, Eurcpa dan Amerika dengan nja gampang terlepas kata2nja jg ter
Pada hari itoe semoea departement Sabtoe pagi djam 6,30
»Emoe", Kapal terbang ini tidak mem landjoer sebaliknja sisoeami poen koe
dan segala kantor-kantor jang ada di
poenjai hoeboengan dengan kapal jg rang sabar.
Post oedara ke Koepang
bawahannja ditoetoep sembea, demi
berlajar poelang, jaitoe ,Slamat”, Pe
Perkelahian
moeloet telah membi
Saptoe
9 Juli akan ditoetoep pest oe ngambilan soerat2 jg penghabisan oen
kian djoega halnja dengan does hari
kemoedian daripada hari itoe, itoe dara ke S'baja, Bima dan Koepang toek sang. stukken pada djam 8,30 kin gempar dalam roemah itoe,malah
poen kalau pesta setempat-tempat itoe dengan .,@Gintas“. Pengambilan soe pagi dan kantoorbus djam €,45 pagi. membikin kagetnja tetangganja, ee
Singapoera,

Siam,

Soem.

Blnk

anak

akan ditoetoep post ia

9 Juli
ke

iboedi

doeng Tn Abang pagi tadi telah ter
djadi perkara darab, ajab, ibne dan

(kantoorbus) djam 2 siang.
ke Nederland

dan

. Olehanaknja

soerat soerat jg pengha

Post oedara

Wiradipoe

hatoerkan
selamat.
Moga moga be
liau dalam djabatan jang baroe itoe
akan memenoehi pengharapan ra'jat
Tasikmalaja seloeroehnja,
seperti te
lah diloekiskan dalam , Pemandangan”
tg 19 Mei '37 itoel «

oedara ke Asia (ketjoeali Djepang). Phi
lipina, Tiongkok. Amerika Tengah,
Afrika (ketjoeali Amerika Selatan dan
Timeer)
Banka,
Risuw, Palembang
Djambi, Soematera Timoer, Tapanoeli
dan Atjeh dengan k-pal, Op ten Nooarts

Pengambilan

Toemenggoeng

s

tra dan Raden Ajoe, disini kita meng

6 san oentoek aang, stukken pada djam
ma 1,30 siang dan soerat soerat biasa

sore, hulpbrievenbussen Djoem'at
lam djam 12 30 dan kantoorbus Sabtoe pagi djam 6.
Post oedara ke Medan
Sabtoe 9 Juli akan ditoetoep

4

Dan beliau sendiri tidak mempoenjai
seorang poetera,semoeanja perempoean

makin

,Harso Darsono”,

dan

Rd.

djadi kenang kenangan
Wiratanoeningrat, jalah

dja, agent ,Pemandangan“ di
Kebondjae, Bogor. Djoega dari
loear Bogor bolen meminta kar

Gadjiamtenar
daerah
koeltoer
Pada Beslit Goebernemen telah di
setoedjoei ,verordening jang menga
toer gadji amtenar daerah Koeltoer di
Poelau Soematera Pesisir Timoer, se

oleh

Rapat

di Bui

marhoem.

oem atau kepada t. Soemar-

B. B. L. 1938,

Raad

dari

pers bagi

dengar

ke Laudbouwschool

adegdaha,

boleh diminta dengan pertjoema
(selama masih ada) kepada t.
Soedarma, Tjiwaringin Ka-

Pada Beslit Goebernemen ditetapkan
soeatoe ordonansi bagi meroebah lebih
djaeeh atas oendang oendang pengadi
lan (rechtsreglement) tanah Seberang

ditetapkan

....

dan noesa,
kesempatan
oentoek me
dan memin

banjak,

dja&6 20 daa

Beberapa ketentoean cendang2

perti

dan

Boekankah ,, Peman

itoe tak

Makin

9 pagi.

tersebost.

San

Dioebah
lebih
bah BBL 1938.

karang soedah 16 tahoen lamanja men
djabat pangkat Patih,
Beliau menikah dengan RA Radja
pamerat, poeterinja Rd Adipati Wira

seloeroehrja

dangan“ jang tempo
hari memadjoe
kan nama Rd. Rangga
Wiradipoetra
itoe selakoe candidaat pertama boeat
diangkat mendjadi boepati Tasikmalaja ?

R. Sam

datwunja.
baik !
dong

dipertoendjoekkan didaBiosconp

dan kedoedoekan

b ani, :s:1l berkenaan

les Biyer. Maka dari itoe saksikanlah

7,30

Pertoendjoekan

Tasikmalaja

ta keterangan kepada t. M. Ta-

Greta Garbo adalah nama seorang bin
tang film jg tak asing lagi bagi pe-/
den

doeng dan

pemberian

kemadjoeau bangsa
Hadirin mempoenjai
jang seloeas loeasnja
madjoekan pertanjaan

Setelah tammat dari sekolah Belan
beliau masoek ke Osvia di Ban

sikmalaja dengan mendapat titel dja
batan Toemenggoeng. Berita ini boe-

»Pemandangan”.

Soetjipto dan Sostrisno,

tak boekan:

patih

boepati Ta- da,

bali

tenzorg. Ketika beliau djadi Ass -Wekan sahadja menggirangkan jang ber dana, beliau meneroeskan peladjaran
sangkoetan, akan tetapi djoega ra'jat nja ke Bestuurs:chool dan sampai se -—

BE Hardja

Mr.

Wiradipoetra,

berdienst

29 tahoen, Tentang didikan jang
su toentoet sebagai berikoet,

tang soal pers, journalistiek dan
masjarakat, agar pergaoelan kita
lambat laoen lebih insjaf tentang

beril.

koetnja gedoeng Bioscoop''Alhambra”,

nonton

Darmin,

dah beroesia 49 tahoen dan

penerangan dan keterangan ten-

di Pasar Sawah Besar Bic. akan mem
pertoendjoekkan film jang mentjerite
Pertoendjoekan
rakan tentang
riwajatnja
N-poleon,
Malam Kemis jbl dihalaman pergoe ja'ni film , Marie Walewska" dengan
roean TS Kemajoran telah diadakan |Greta Garbo dan Charles Bryer (seba
pertoendjoekan ,f(opvoering) oleh mox gai Napsleon) sebagai ho firolnja.

roean tsb. Hadiirin jg banjak
itoe terdiri dari moerid2 dan
toeanja.

R

golongan dan aliran,
Maksoed pertemoean

Napoleon
Moelai

Rangga

Bogor diangkat mendjadi

Djadi. . . dari bermatjam-matjam

di

:

jg perloe

Mob. Darsa,

soedin,

1. Soal kepentingan Soos
2. Pembangoenan
komite jang
timbang perloe

tono,

seba

Wiradipoetra

Lebih dari satoe tahoen Tasikmalaja
tidak mempoenjai boepati. Dan baroe
kemaren moentjoel berita, bahwa Rd

memenoehi keinginan

sekitarnja, disini kita menjadjikan
sedikit keterangan tentang koen
djoengan djoeroemoedi kita besok
hari Minggoe tg 10 boelan ini
ke Bogor itoe.
Komite
Pembentoek
Pertemoean terdiri atas t.t. Mr, Sar-

Siswa

rid moerid sekolah rendah dari pergoe

pagi tg. 10
di ,Harso

beberapa pembatja di Bogor dan

itoe viij, tidak berdjoealan. (Aneta)
—0—
4

Gp ena
mma

anak2 Taman

'Toemenggoeng

Darsono“

oleh

babi

M Tabrani akan ber
pidato di Bogor

Minggoe
Juli 1938

kemaren

Glodok dan pasar

orang orang Tionghoa boeat beli taoge

Nanti

aa) daa

Jang Seng Ie
Dengan oetjapan diperbanjak terima
kasib, bestuur “Jang Seng Ie“ mewar

boelan 2 baal beras

tidak makan

doeloe

Post “Tasikmal aja

DAN

orang

poeteranja

jang perang -mooloet

itoe roepanja merasa maloe, laloe tjoba
menengahi soepaja berhenti

ni

Sa

de-

an setahoen
boenoeh

memboenoeh

soal| dalam rickshaw, hendak menoedjoe ke
soal
—.
Ipekerdjaannja dipaberik katoen Dje
“ Ipang dibagian barat daerah internasio

menda pat tembakan pistol

aa Pen entin
Perantjis Arseag

"| Skilwak

Djepang diempari bom

Henry,

tidak kena.

ang pendoedoek Kepoelauan Paar

(oleh

Perantjis.

, “Seboetir bom dilemparkan keskilwak
Djepang di Jessfieldroad, Tetapi tidak

entjana alam meroegikan 100

0.

djoeta yen

kena,

-

Dan seorang Tionghoa mati, 3

kio, 7 Juli (Vomei). Koerban- Orang loeka dalam pertempoeran jang
in Sepandjaog penoetoeran pem disebabkan karena
Hy :g» (jang termasoek djoega boenoeh itoe.
jaug disebabkan karena bandjir

108201) ) orb polisi adalah seperti
ke

PA

RL

2

2g

Ie

NT

ng mati, 1,399 loeka 430

a.

Paberik

ks

hi|

'sedang di Kobe: 252 wati, 1,313

pertjobaan

mem

:

Djepang dilempari

bom

poela

Banjak bom bom jg dilemparkan ke
paberik2 soetera 3 boeah dibagian ba

390 hilang, Dan lagi roemab

anjoet 1,815 boeah sedang jg roesak

rat

Bea
Sasana
w pada itoe keroegian materieel

100 djoeta yen.

soetera

-

daerah

internasional. Begitoe

la post post Djepang

poe

pada kedoea be

lab fihak djembatan disoengai ketjil
Soochow, jg memisahkan daerah inter

2

nasional itoe dari distrik Hongkong,
merajakan jg
masih didoedoeki oleh Djepang.
p€perang#n 1 tahoen

nboensehan sebagai

—
Shanghai, 7 Juli (Trans cean).

sberapa orang Tioagh »a patriot pa

|

Bank2 mendapat lemparan bom

telah merajakan 1 th lamanja
sngan Tiongkok Djepang, Pera | Bom2 itoe dilemparkan djoega ke
dilakoekan dengan melepas Yokohama speciale bank, Taiwan bank,
tembakan kepada orang 'Dan hoofikwartier politie Djepang di
jg pro Djepang dan Bund mendapat lemparan lemparan
2 Djepang bersama skil- bom poela,
sebagai pembalasan den k:
-

il Bendera setengah tiang didaerah
Internasional

| Garnizoen- didaerah internasional
dalam keadaan kalang kaboet.

| Detachement2 jg koeat mendjaga

tir pada djam 5 pagi didjelao raja

1, hingga pasoekan Djepang laloe djalan2, sebab orang mendoega, bahwa
oek kedaerah internasional oentoek akan timboel lagi keriboetan2 sepan
mengoesir orang oraug Tionghoa dari djang hari. Banjak orang2 Tionghoa
Aree:

'Sesoedah

ig mengibarkan

N

bendera

nasional

di

itos maka orang orang | ta erah internasional itoe, ada djoega

Shot mendoedoeki posisi posisi didepau

|j setengah

emert Djepang itoe. Jang mati
tan2 itos 2 orang Djepang!

tiang,

Berdjoeang d'dekat Hukou
e
“
F
Ta
k lagi “bersama seorang Sikb.| Hankow, 7 Juli (Reuter).. Perdjoe
2
angan bebat telah terdjadi di Huzou
.Idan Pengtseh. Disini pihak Tiongkok
soedah tetap akan meprjerang pihak

g Tionghoa,

dan

4 orang)

5

orang pendoedoek Djepang. jg

ang naik sepeda dan jang seorang

Djepang

disana”

Bagitoelah

makloemat militer Tiongkok.

boenji

h jang merasa ta” senang anak
3 t. Moecharam,
tiji wd Mantri.poenja perboeatan demikian, laloe| kadaster op het Kaaasterkantoor di

goenakan

goloknja dan menje Magelang.

.anak, sebaliknja si anak jang
i, malah mentjari sendjata
Tas

irnja ajah dan bapak saling ba

5
. Jg locloes didalam oedjian dienst
examen dari Opleidingecursus van het
Kadaster di Bindoeng, dan diaagkat
mendjadi 'ji wd Mantri-kadaster, ja

3
s jang djadi moesoeh ajah itoe tt. 1 Oekra Kartaprijatna, 2 Oe
a, berbalik hendak memisah ma'loem mar Ijek Nataatmadja, dan 3 Mohamad
ok tak kenal iboe, kesoedahannja Arsad, ketiganja ditempatkan pada

Sizjah
roeboeh pangsan, iboenja man
“darah dan sianak poen dapat loeka.
Anak jg apes iai poeu tak lospoet

i

djiretan wet. (Rep),
3

Ya

sar Malam Meester Cornelis,

SO

Doeloe

Sam pattgh.

TI Juli

kita telah wartakan, bahwa

asar Malam jaog kini sedang diada
“kan
di Mebster Cornelis itoe hanja
oggal bermain 2 malam lagi, Itoe

mestinja sampai tgl 11 Juli.

gi melengkapkan pengoemoemn
a baik poela kita oelangi

bwa

Kad. kantoor di Bandoeng.
map

DJANGAN LOEPA |!
SENEN DAN SELASA TG.
ID KE .. PEDJAMBON

11 DAN

Disiui kita dapat mengoemoemkan,
bahwa bagian ,Pemandangan
Oemoem“ akan dirmuelai hari Senen pagi djam 830 tg. Il boelan ini dige-

dong Volksraad, Pedjambon.

“Ia akan memakan tempo paling se
dikitnja 2 hari dengan sidang doea

pada tgl. 6 Juli hasil kali sebari jaitoe waktoe pagi dan ma

dan tontonan f 90 lam Sidang pagi dimoelai djam 8 30,
f 173), sedang penghasilan sedang sidang malam dimoelai djam
dari kartjis f 190 dan dari 6. Siapa sadja boleh datang, baik
lelaki maoepoen perempoean. f 36
36
(djoemlah f 226).
|f 13

Adapoen programma boeat malam|

Dan soepaja kebagian tempat doe
doek,
publik hendaknja datang op
ialah Wajang-Wong ,,Mardi Saro
:
an tjerita ,Alapalap Soerti tiji, djangan terlampau Kalau waktoe

dang besoek

aa

- Wong “ka

kanak

diada pagi paling laatnja
dari lau pada

waktoe

ldjam 5,45 haroes

gedong Volksraad.

:
Eau

t.

H

Larde,

jaitoe:

djam 85 dan ka

sore

paling

soedah

.

Di BALI

laatnja

ada dalam

|

Kesoedahan

Minggoe
Berdjoang
Smash

JI

—

Boroboedoer

II

Boediroti

daster di Batavia,

kardjo,

Svangkoepon,

Dinata, Soe
Abdul Ragjid,

I

4—1

oentoek Berdjoang
4
Sehat II

centoek Sehat
4—1
— Sombo II
o@utoek Boroboedoer
— Pamitran II 3—2

—

oentoek
Smash 4

—

8VGB

—.

Programma

pada hari

3 Juli 1938,
—

II

semoea jaitoe tt, -—- Anoman

ngoensepoetra, tijl wd Man|T bamrin, Otto Iskandar

Tam

Badveng

rel

pada kemerin

pertandingan

tanggal

|. Jang telah memadjoekan namanja
boeat bitjara pada hari Senen pagi Anoman 3
antara lain lain jalah tt. Koesoemo
Sombo 4
Detoyo, Soeroso.

Ikai bahasa Indonesia

Beitor 2

belit

memberikan

bola

pada

Soemarto, dan disini zonder tempo Soe
marto,

bersama sikoelit

boendar.

..

,

penonton tidak sempit memperbatikan
djalannja bola, tahoe2 Rempoeg soe
dah bernang menangkap angin, penon

SPORT

Sikap II

Jang pertama tidak akan bitjara da

s

5

PSBI

siapa dengan lenggang Semarang

berbelat

mengoeroeng dari pada mendjaga ben
16 jaug lalse PSKI elfial berhadapan
tenguja.
Beberapa menit kemoedian
ueugau vv TAM satoe eiftal jang ter
Svejono
memberikan
bola pada Soe
pai tempat jg 10 km djaoehoja dari koeat boeat diseloeroeh Bali dan Lum
marto,
siapa
dengan
actienja
Wai Tong”
Hukou,,
bok),
5
la soeroeh Re npoeg boeat kedoea ka
Djam 4 sore publiek dari segala
Hendak menahan perdjalanan Dje
lhoja mengambil
bola dari belakang
bangsa soedah
djedjel
ojel2an dila- pintoe gonluja, tepok
pang ke Kiukiang
tangan rioeh
Pasoekan Tiongkok dikirimkan di pangan aluon2 Denpasar oentoek mem staad mendjadi 2—0.
persaksikan pertandingan ini. Sebab pa
dekat Huxou dari beberapa fibak oen
Bola ditaroeh ditengab, toean roe
toek menahan perdjalanan Djepang da tg. 26 jl. djago2 Butar baoja dapat mah moelai menggerebeg goena me
-mentjitak 2—0 ketika berhadapan de ueboes kekalahannja, tetapi
Soenar
ke Kiukiang.
ngan bond elfual
Badoeng, djati ini
man meskipoen badaonja tampak ke
kali bertemoe dengan elftal Tam, doe tjl dan kelihatannja
Hukow dirampas kembali oleh Ti
begitoe lemab,
ongtok
gaan publiek tentoe djago Blitar bisa
ia
ta“
maoe
membiarkan
bola bersa
Hankow, 7 Jul (Transocsan). De kejuk. Tetapi doegaan ini meleset, sebab
rang kedalam djalannja, njata dengan
TAM
poeu
tjoswa bisa bikin tegen- tangkas dan gesit ia singkirkan
ngan opisil dikabarkan, bahwa Husega
kow disoengai Yangtse telah diram puut 1, dus diloear doegaan roepanja la peloeroe2 jang dikirim oleh voor
PSBI waktoe menentang boad Badoeng
pas kembali oleh Tiongkok.
permainannja tidak divoikan soeng- hoede toean roewah.
Satoe suat terdjadi pereboetan
di
Djepang hendak memotong
djalan goeh soenggueh,
moeka pintoe goal PSBI, Soenarman
sepoer Hankow Canton.
Setelah scheidsrechter tosan Majoen
menangkap bola, dan disini bertemue
Kalangan kalangan militer di Han- meniocep fluitnja, anakanak pandoe dengan Ngoerah Gie, setave disenga
kow berpendapat, bahwa fihak Djepang TS berbaris meroepakan pagar oen- dja atan tidak kita tidak bisa pastikan,
akan berdjalan sepandjang pautai ti toek menghormati splers jg akan ber tave taoescbeidsrecbter memboenjikan
moer Yangtse keNauchang. Dan akan tanding. Spelers PSB) laloe toeroen di fluitnja
dan Soenarman rebah tidak
mentjoba menoedjoe ke Changcha, ka lapangan dengan kostuum merah poe 1ngatkan diri,
terpaksa
ia digotong
lau soedah dapat menakloekkan Nan tih, dimana disamboet oleh tepokan keloear lapangan, kewadjibannja digan
Chang. Maksoed segala itoe ialah hen- tangan dari publiek smevandakan gem ti oleh Soerjadi.—
dak memotong djalau kereta api Han bira, Kemoedian spelers toean roemah
Disini teroes meneroes kedoea pihak
menjoesoel toeroen dilapang
berkos lebih bersemangat oentoek mendjaga
kow Canton. thum hidjau koening,
Kalangan kalangan militer
Tiong
benteng masing masing, beroentoeng
kok mengatakan, bahwa hal ini akan
bagi toean roemah satoe saat jg tidak
Pasangan PSBI Blitar:
karena itoe
membawa bahaja. Oleh
disangka Djauoer' memberi bola persis
Soenarman
dirantjangkan tindakan tindakan oen
ke pintoenja PSBI tetapi ini dapat di
Ramadji
Soetoadi
toek menahan moesoeh.
retour oleh Ramadji, setaos bagaima
Exram
Soepomo
Dajat
na Tegoeg dapat lagi itoe koelit boen
Svejono
Soemarto
Soesilo
Hukow masih didoedoeki Djepang
Kasiban
Soepardi dar dan ia overkan pada Salit Ktoet
siapa dengan belat belit menggoreng
Bertentangan dengan berita Tiong
kok jg mengatakan,
bahwa Hukow Ngoerab Gde
Salit Djanoer jang achiruja terpaksa Soerjadi meng
ini telah djatoeh kedalam tangan Ti Njoman Pegeg
Salit Ktoet
I Tegosg loengkoep disoeroeh menangkap tanah
ongkok, dari pihak Djepang diberita GK Rai Wajan Kotot I Mangkloeng publiek bersorak rioeh rendah, stand
berebah djadi 2—1.
kan, bahwa pasoekan Djepang tidak
Ang Bock San
Njoman Barakan
Kemoedian tetamoe laloe mengoe
hanja masih mendoedoeki Hukow sa
:
1 Rampoeg
dja, melainkan djoega
mereka akan
roeng
bentenguja toesan roemah, disini
VV TAM Bandoeng:
Rempoeg tidak berentinja diheedjani
meneroeskan perdjalanan kesebelah hi
Setelah permainan berijalan bebera peloeroe, tetapi selaloe ia dapat mere
lir Hukewdan kini telah ada didekat
Kiukiang.
s
: pa sa'at tampak kalau si merah poetih tour itoe tembakan, Berapa menit ke
Dari sini ada djalan ke Nanchang. lebihspannend dari kemaren, terboekti moedian Soesilo memberikan bola pada
iboe kota gswest Kiangsi. Katanja fi- dari moelai bola menari teroes mene Soemarto, siapa dengan tembakan ala
bak Tiongkok akan mengadakan per roes'pihak merah poetih menjeraog, Indonesia meneroeskan bola jang me
jang mana acbterhoede tocan roemah maksa Rempoeg oentoek ke 3 kalinja
lawanan jang hebat di Kiukiang.
terpaksa bekerdja keras oentoek me menangkap angin, stand berobah 3—1.
Serangan dari oedara oleh Djeping agelakkan peloeroe2 jang dikirimkan
Mendapat ini kemenangan roepanja
di Tiongsok Selatan.
oleb pibak tetamoe.
si merah p,etih lebih bergiat oentoek
B.ck San dan Birakan
boleh dibi menambah kemenangannja, t. roemah
Serangan Djepang dari oedara di
lang
tidak
mempoenjai
tempo
teross teroes terkoeroerg.
Tiougkok Selatan masih diteroeskan,
meneroes
ditjintai
oleh
sikoelit
boen$Satoe kali Bola melajang ke pintoe
ketika pelaboehan oedara di Kienlow
goalnja Rempoeg, tetapi ditolongi oleh
dan radiostation di Fochow, kedoea- dar,
doeanja digewest Fusien, ditembaki
Tidak didoega satoe saat jg baik di tijing goal sebelah kanan, bola kem
oleh Djepang.
Be
dapat oleh Bock San, siapa bisa kirim bali kekiri diterima oleh tijang goal
Hal-hal tentang ini beloem bisa di itoe koelit boendar ketengah lapangan, jg sebelah kiri, laloe sang bola ber
oemuemkan.
limana diterima oleh Tegoeg (center- poetar keloear, tetapi oleh scheidrech
voor TAM jang mendjadi bingangnja ter ini kedjadian tidak dilihat dus te
roes sadja permainan dilandjoetkan,
kota Denpasar), ia ini dengan teroes
Sampai waktoe fluit tanda boebaran
Jahja dan t, Soeroso tadi, djadi total lari membawa bola door en door bisa
7 leden Fraksi Nasional akan mema weliatasi semoea aehterhoede
merah berboenji tetap tetamoe dipihak me
kai bahasa Indouesia dalam bagian |poetih. Publiek berseroe dengan gemoe ngoeroeng. Kesoedahan 3—1 oentoek
kemenangan PSBI Blitar.
»Pemandangan Oemoem" itos.
roeh ,gadang ...! gadang ...! gaPemandangan, tentang permainan
Kita pertjaja, bahwa publik Indo dang ., .! (jang artiaja ,hidjau).
pibak
PSBI kita tidak perloe memoedji
'nesia akan beramai ramai menjaksi
kalau kita katakan sadja
“Disaat itoe Tegoeg dengan bolanja tjoekoep.
kan kedjadian
penting ini, jang se
PSBI
mendjadi
tjontoh boeat kaoem
celah
sampai
dimoeka
pintoe
goal
PS
beloewnja
telah direwelin
sehebat
voetballers
di
Bali,
tentang samenspel
BI,
penonton
sebagai
tahan
nafas
me
hebatnja oleh pers poetih,
permainannja tjoekoep
Boektikanlah -kerasjafan kita atas lihat Tegoeg hanja berhad-pan dengan dan taktiek
kesoetjian maksoed kita bersama itoe Soebarman , . . , kira kira 3 langkah memoeaskan dengan kalm dan sportief
jaitoe berkembangnja bahasa Indonesia lagi bola akan bersarang kedalam dja nja tidak sampai tertjela, pendek tidak
mengendon
keloear daerah
djoega dalam badan badan
perwaki la... sebagai kilat Svenarman tjepat maloe
laa dari RR
sehingga Volksraad! nja menangkap bola, Tegoeg terves Dj:wa,
masoek ke goal PSBI z»nder bersama
Permainan pihak toean roemah bo
Hidoep bahasa ladonesia|
leh
dipoedji bagi siapa jg soeka mebola,
dan
Soenarman
direct
meretour
Hidoep Fraksi Nasional, jang telah
memboeektikan, bahwa ia mengarti itoe sikoelit boendar. Tepoek tangin moedji, tjoekoep kita katakan sadja
rioeh diiringi dengan seroean ,,barak »Radjin radjin!lah trainen dan kenallah
akan panggilan waktoe!
“1 barak . , |“ (jg artinja merah- apa artinja sportief, lain tidak,
merah) —
Dari kita, ikoet berdoeka tentang
Kedoea pihak moelai bersemangat apa jg dialami oleh boeng Soenarman,
soenggoeh2
akan kemenangan, sang wmnga moga lekas semboeh apa jg ia
bola menari kesana kemari, tetapi njata dapat dari bertemasjanja kepoelau Ba
Blitar! Dan
sikoelit boendar ta djaoeh dari tenteng li. Nah bidoeplah PSBI
toean roemah jg artinja toroes mene- berkibarlah bendern PSSI | Persatoean
roes toean roemah terkoeroeng, Bebe Sepakraga Seloeroeh Indonesia) dise
Persatoean B:dminton Indonesia
berapa kali simerah poctih membom genap Noesantara kita.
(PERBI) Djakarta.

oentnek

Sikap
3—2

Anoman

4

oentoek

pertandingan

Tinkelenberg, tjd wd Land lam bahasa Indonesia, tetapi tt. lain hari Minggoe
sistent op het Kzd. kantoor: nja dari Fraksi Nasional akan mema djam 7 30 pagi. tanggal
'WO80.

jono,

pang lainuja menoedjoe kebarat sepau
djang pantai Yangts oentoek meutja

x

Jual, telah
1,

pihak toean roemab, Tetapi simerah
poetih moelai ngotot mentjari keme-

sore telah melepaskan. posisi2 didekat
Sebagai pernah kita kabarkan jang
Hukou, waktoe kota itoe diantjam PSBI dalam bertamasjinja ke Bali, ton bersorak dan berseroe, ,,Nah dja
oleh Djepang dari oetara dau selatan : telah menggoelingkan ujago djago voet ni barak“ (jg artinja ,Na sekarang si
fihak Djepang mendaratkan passekau bai diini poelau dalam arti sportief merah“), stand berobah 1—0.
. Permaiaan dimoelai lagi, tetapipoen
oja dari soengai Yangtse di Hukou
dengan kemenangan jg boekan sedi
njata
dipihak tetamoe lebih banjak
Dalam pada itoepoen kulounel Dje kit Basgitoelah pada hari Minggoe tg.

— Hankow-Carton spoorweg hendak di potong D'epang
Kepoelauan Paracel.,

baan

VYoethot

Posisi dekat Hukou di
lepzszan Tiongkok

ng memprotest Perantjis

INo. 1

2 — Boediarti 1

£
Ampasietweg O. nangan, begitoelah beberapa menit ke
BOM1— Bsroboeduer 1 baau Gg. moedian Soepardi dapat bola jg teroes
|.
Kwitang Wetin Pasar Nangka, ia overkan kebelakang diterima oleh
—
Svepomu directia kasihken pada Soe

|

- Pasoekan Tiongkok

“AN

Keroekoenan

5—0
Sombo

oentoek

10 Juli 1938,

2 — Smash 8 baan Kemajoran Bendoengan

Senat 4 — Sikap 4 baan

Gg. Moh,

bardeer

benteng

toean

roemah

tetapi

tidak berhasil. Beroelang odlang Rem
poeg dihoedjani peloeroe. tetapi selaloe
Ia toelak dengan gesit, poen roepanja
sang nasib masih melindoengi benteng
t roemak, karena djika tidak ditoeloengi
oleh tiang goal, poen beberspa kali
Soemarto menjoeroeh bola melajang
keoedara melintasi palang goal,

Djoega seringkali

Soejono

menjoe

roeh bola melajang sebagai pesawat
vedara melintasi palang goal toean
roemah.— Sampai fluit tanda pauzs
berboenji stand masih katja mata alias
0 plus 0.
Dibabakan kedoea samenspelnja toe

Ma

JULI 1938

Minggoe

Rebo

4
5
6

Kemis

7

Senen
Selasa

an roemah lebih dari rapi, roepanja
seketika dapat menjangkok taktieknja

Djoem'at

sang

Saptoe

tetamoe, berboekti menarinja bola

bisa berimbang
pihak

tetamoo,

jg artinja sebentar ke
sesaat

kemosdiaa

ka

8 ..Bajar koran
9 "Pemandangan"

CINEMA
. Ini Malem
J

PALACE ||

dan

A "3

Malem

K

SilahkenmampirDahoeloe?
dni

brikoetnja

dan

HOLT

dalem tjerita

TRAPPED

BY G MEN

Sawah

Besar

—

GRETA

GARBO

malem

brikoetnja

Bat,-C.

—

Djika Toean2 soesah ganggoean dari
penjakit apa sadja, Toean2 bisa be-

malem

CHARLES

BOYER

dalam

..MABIE

WALEWSKA::

bas dari itoe penjakit dengan lekas,
biarpoen bagimana hebat penjakitnja
lekas datang

pada:

PROF.
5.5. MOH. ALI
Matramanweg

39 pinggir djalan Tram

Telf. 536

Mr.-Cornelis

Djam

—

bitjara

dari .8

—

(Java)

pagi sampai 8

malam.
» HONORION“

SakitsWie Thjing,

seperti tidoer of

kentjing manik toeroet kloear, badan
lemes, toelang2 sakit. Dalem 3 minggoe

PICTURE
hati waktoe

pendjahat2

'oeloeng jang lagi menjemboenjikan diri ditempat
jang amat
bahaja, tetapi atas pertoeloengan seorang nona jang tjinta pada
olisi resia tsb. resia2 semoea terboeka, diloear doegaan orang

sebab ..... ta“ moengkin dalam pertempoeran
begitoe hebat, tjinta — menjintai.

jang

“Ikif,

menerima

moerid

memakai

nama

Mengi, mengo,

dari klas 1 sampai

H,I.S.

dengan

besi.

Dep.

O. & E, No, 16309ya,
Orang toea moerid jang mendjabat pekerdjaan
vernement berhak mendapat kindertoelage,

Het Hoofd

Gou-

der School

TOKO
Kramat

Oo RION

14,

-

besar

Batavia-C.

Baroe

naik kelas,

Merk

VERITAS.

djait

Meubel

en

PIN

toko

blandja

di

Molenvliet

Oost

77

Telefoon

Bat.-C.

minjak

ramboet

mandjoer djarang
:

Awas!

selamanja liat merk

belah, kepala djadi

enteng

setida

koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan

ilangken ketoembe

NN

terima

- platen tjap banteng
IS pk a F 15.—
PLATEN LAGOE MELAJOE

J. 3

Kron: Harmoni.
Kron: Nori Mas.

J.

J.
MISS

5

KARTINI

1028 Kron: Slamet Dateng.
Ster int Oosten.
1030 Kron: Bidara.

Kodoran

Roemah: obat

Bodoran

Kron:

Hati

Kita kirim

10 platen,

SITI

MOEDJENAH

Extra Talaga Warna.

1036

Extra Ala sajang.
Extra Senang hati.
Waterloo,

Extra

Hati Melajang.

Kron:

Malaise,

Kron:
Krons

Stam:

Kron:
Solo Populair.
Saban Rumba,

Alima.

tangga.

Rindoenja

Dateng.

Pasar Baroe,

nomer-nomer toean haroes

pilih, menoeroet

diatas, Dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem.
TOTAAL

18 PLATEN

Kita tarik per REMBOURS

A.F,

Memoedjiken

dengan

oleh

Li mba
seni

se-

atas kitab ini:

berhadlir koetika membatja itoe
Kitab ,,AMAL SALEH“
sangat
tjotjok dan menjjintai.
1
Raden
Toean

VRIJ.
hormat

Hoofd Kantoor Toko P.B.K.
Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwielhandel
CHERIBON
Telefoon No. 34

Hadji Sidik

Hoofdpenghoelee

Dr. Aminoedin
menoelis:

dari

Bandoeng

Manna

. Baik hoeroef batja baik hoe
roef Arabnja, semoeanja terfoelis
selerang2nja. Begiloepoen
BABBABNJA diatoer dengan begitoe
rapis Firman2 dan Hadits2 ditoelis
dengan hoeroef Arab, tetapi jang
lain2nja danvertaling (tardjamahnja
bahasa Melajoe) dengan hoeroef
Latijn, djadisboeat siapa2 jang la
begitoe mahir dalam hoeroef Arab
amal meentengkan membatja kitab
itoe.
Saja seroekan: Batjalah Kitab

»AMAL

15.—

en dapet ONGKOS

diterbitkan

Senen 107 Batavia-C.

Adjunct

Kron:

Shanghai Street.
Bodoran Aspirin
& AER LAOET

1048

dan

orang Indo Arab ahli karang-me
ngarang jang soedah fjoekoep ter-

Poedjian

boelan.

& Tjaij
1040
Kron: Liberia.
Nasehat roemah

f1.30 (onkost kirim vrij). Kitab ini

ditoelis

. .. Bahwa saja dan kawan2 jang

1032

ANNIE

SALEH“

Penting sekali bocat barang siapa jang ingin mendjadi orang saleh
(bak) dalam tempo jang pendek,
sebab 'isinja (atau keterangannja)
amal moedah dimengerti. Sangat
bergoena. Memoeat beratoes-rafoes
ajat dan hadits, jalah pedoman bagi
perboealan kita sehari-hari jang
memoeaskan hati. Tebalnja 238 moeka. Sengadja didjoeal moerahtjoema

ngan“

1051

Baby.

Girang.
1046

Sinar

1037

Miss Djenap

1042 Stam: Senang hati.

Election.

Siam:
MISS

DJAJADIE
1039 Kron: Green Ice Rumba.
Kron: Terang Boelan.
1045 Kron: Jong Magelang

Kel oearan

Kron:

,AMAL

Boleh djoega mengatoer pesanan pada Administratie ,Peman-

4

1035

Oude liefde.

1033 Extra NonaSiapa.

Kwitang—Batayia-Centrum.

:

kenal di kota Tegal.

Exlra Express,
Pasarbaroe Blues.
Djoeramento
Soir De Paris
MISS
KARTINI

Rumba
Stamb:

Kron: Dibawah aer.
1041 Kron: Ingetlah Solo.
Kron: Rumba sadja
TERNJANJI OLEH

Jo Tek Tjoe

DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No. 22 Semarang

KITAB

Bat. 1674

jang

lekas baek.

f

f 550.

Batjalah

Baroe

tetapi

besar

Firma

Oleh Siti Amsah & Kleine Saleh
| J1 Kron: Rose Rumba.
J-. 2. Extra Mandoline.
. 'Stam: Pasarbaroe.
Asia Rumba.

Banjak

Makan ini obat
WENALIN

Orion.

handel

HO

sesek, napas tersengal2

Bafja s.k. Pemandangan.

teroes.

pada:

Rijwiel

Sina-

Coupon jang dari doeloe ma-

Boleh menjitjil. Harga bersaingan. Kekoeatan,
maoepoen modelnja tida kalah sama laen-laen merk.
dapat

berba-

sih lakoe

. terkenal.

bisa

tida

DROSCET
Obat bikin baek en bisa boenoeh bacilnja Malaria (Tropical) fanggoeng kcmandjoerannja
120
bidji f 1.505240
f 2.80.
Pesenan berikoet oewang lebi f 2.—
ongkos vrij, rembours tambah 65 cent.
oear negri f 1.10.

sekolah,

Kloearan fabriek Europa jang soedah

Keterangan-keterangan

f 3.80,

( 3,—

baroe masoek

Datanglah

mesin

sekali

Paling djempol boeat lelaki (Tjongian”
Inpotiem, sex, zwak enz. bisa boekliken

Sedia keperloean sekolah seperti schriften,
tinta, pen, driehoek, liniaal, potlood,
stift dan lain-lain.

Baroe terima

sama

pendek, makan 2 fl. tanggoeng baek,
1 fl. f 2.50. besar f 4.80.
ASALIN
Bafoek darah, batoek kering, (Kinkhoest),
kering, T.B.C. dada sesek en rasa panas,
tanggoeng
ini
obat
bisa
loeloeng,
f 1.50 f 2.80.
MONGORIA-PILLEN
Tanggoeng bisa bikin poefoes akarnja
Aambeien (wasir) dalem of loear f 2.—

klas 7. Semoea goeroe berdiploma.
Disahkan

makan,

haja 63 bidji f 1.75 126 f 3.25.
mon Exlra.koeat f 5.50.
ASTHMA-PILLEN

etik

ngan

Ren

SINAMON,
Soepaja bisa dateng boelan, seperti laaf,
sakit of kloearnja sedikit Boenting dja-

H.I.S. JULIANA
PALEMBANG
sekarang

lemes

2 fl. tanggoeng badan djadi

sehatseger 120 bidji f 1.50, 240f 2.80.

Datang lebih siang soepaja tidak kehabisan tempat.

Moelai

badan rasa dingin (meriang)

enz. Makan

NGAIN
Heh

anjak,

"TE

ialah

besar
f 8.30.

AN

menarik

negeri,

f 1.25.

2 ik deng
akn

moesoeh

fl.

»SIURINE"
Paling b
boeat kenfjing goela, makan 3 fl. Ser kentjing tida ada goelanja 1 fl f 1.75 besar f 3.25.
KRACHT-PILLEN
Koerang tenaga, (zwak), kaki tangan sa-

si

polisi-resia jang

segrombolan

1

ss

dari seorang

membekoek

baek

kaku

Perdana

b'sa

SALEH“

tetapi

djangan

loepa
poela
kita mengerdjakan,
memperpractijkan apa-apajang kita
lelah ketahoei, nasihat-nesihat jang
bagoes, jang kita telah bafja ......!

Atoerlah pesenan dengan poni
wissel kepada toko kitab ,, AMAL
SALEH",

S.A,B. Almadakik: Tegal,

ag”

“A-COLUMBIA

Abounes

jang

lamanja

paling sedikit 6 boelan

meninggal, asal tidak menoenggak
dapat uitkeering , .. f 25—

advertentie,
keterangan
pada
administratie, Pengadoean tentang pengiriman koran
dan
advertentie
setelah liwat djam
Tarief

430

sore

telf. No,

4968

Wit.

Petodjo-llir No.25

IKaboepaten Tasikmalaja

dar ituur Comite tsb mengatakan

|Tjiamig, telah pergi ke desa MangoendjajaOad. Padaherang

district Pangandaran Tjiamis
dengan membawa wang ratoesan roe
piah oentoek membeli sawah,
Hadji Latif tsb. datangnja didesa
Mangoendjaja pada seorang temannja

nama Mahdi dan disitoelah itoe Hadji
tinggal

bermalam.

Pada malam

Lembaran

Djoe-

bahwa
memberi cur

Comite akan berlangkah

452

oemoem

145398,

agar

lebib
dapat

dahoeloe
timboel

kepada
semangat

itau rasa kewadjiban
berdjoeang da
hoeloe gosua kepentingan bangsa dan

noesanja. Karena begitoe kita selan
djoetoja ra'jat disitoe (dalam kota
Bangkalan), masih banjak jg haroes
dioebah

teroetama

soal

karakternja,

mabatnja tg. 23 ke 24 Juni '38 antara antara lain semangat2
bergolong2,
“agak loeas pe oghargaan orang poekoel 1 dan 3 roewahnja Mahdi te ingin terkemoeka, iri bati dan keta
and
erl
lah dibongkar oleh pendjabat jg oe- koetan. Soenggoeh sajang, djika di Ma
p regent, Dk di Ned

kedoea

7

Djoem'at 8 Juli 193 8

dan Nji Hadjar Dewantara dengan di

temani oleh Sajoga dan Moeb. Tauchid telah berkoendjoeng ke TS Salatiga. Lebih doeloe diadakan rapat
keloearga jg meadapat koendjoengan

memoeaskan, kemoedian besoknja ra
pat oemoem, dimana ki Hadjar ber
bitjara

dimoeka

oemoem,

Pada tg. 28 sampai
29 Jani
pamong pamong Taman
Siswa daerah
Semarang telah mengadakan
konfe
rensi dengan bertempat di T.S. Sala-

tiga, Dihadiri

oleh

oetoesan

oetoe
loeng jg dapat teroes masoek kekamar doera teroetama dikota Bangkalan be san
en di Indonesia.
tjabavg: Semarang, Ambarawa
- Didala 'Regeeringereglement 1854 tidoernja Hadji Latif dan dengan me loem ada semanga
t
Pati, dan Djoeana, Konferen
|ditetapkaolah dengan sah hak2 kekoe ras: amat beroentoeng dapat menggon mengoesoen peratoer persatoean dalam Salatiga,
an jg sempoverna si terseboet telah dapat mengambil
asaan dan kewadjibap2 regent. Dan dol wang contant Hadji tsb jang ter- dalam satoe organisatie
poetoesan2

'itoe didjelaskan simpan dibawah bantal dan

hak2 serta kewadjiban

dalam Y

lagi Ja

jar

|

Iadoera,

p Java

B eat|lam

yoor

regenten

sedjoemlah f 780,—

(toeijoeh

termaktoeb da delapan poeloeh roepiah).

ditidoeri
ratoes

Indische Staatsblad 1897 no. 114

Pada hari Djvemshatnja tg,24 Juni
Disitoe antara lain2 bertemoe kita ke 1938 Tocan Hadji jang malang itoe

i|

Perkawinan

Seorang

agoerg

patih

dengan

gadis remadjapoetri.
Malam Minggoe jbl. telah dilang
soengkan perkawiosn dari R. R»estam

terangan, bahwa regeat itoe mendj dengan tergoepoeh goepoeh meraport
oe|di kepala seloeroeh penioeloek Buea kan hal kedjadian diatas pada Loe Patih dengan R R Kadarsi pvetri da
rah desa Mangoendjaja Loerah teroes ri R Nitidipoetra G-pensiornan Wedo
djawab "memberi tahoe hal itoe pada Tosan n0, Perajaan perkawinan dilangsoeng
'atas pertahanan kekoessaan didalam Ass. Wedana Padaherang, jang de kan di roemah t. R. Nitti tsb. dikam
aerah(ressort)aja,
dan pada oemoem ngan segera pergi periksa tempat ke poeng Gedongan, perajaan mana diha
tInja ia haroes bekerdja bagi mengoe djadiavnja dengaa teroes menggoena diri oleh Boepati2. Patih2, Wedono2
mipoetera didalam regentechapnja,-ia

ajmemikoel beban

badan perantaraan

tanggoeng

.|roes kepentingan

ra'jat Boemipostera,

kan tactiek kepolitieannja jang actief,
bingga dari tjepatoja
penjelidikan
pada malam Saptoenja ddo, 24 ka 25

GG. Van der Capel — Tetapi cultuurstelsel dibelakang tidak

certilah

Jaa

sampai kewana

djabatan
mm

ke dipergoenakan lagi, dan ,Java Oorlog“

'soedah diloepakan.
Maka sekali lagi
bestuur Eropah berdaja oepaja oentoek

Juni '38 Toean Ass, Wedana Pada
berang telah dapat mendoega dengen
djitoe sispakah pendjihat jang djem

langsoeng bisa berhoeboengan dengan
ra'jat dengan membreang perantaraan pol itoe, sedang pada hari Saptoenja
Iregent. Pada waktoe itoelah, karena Toean Ass. Wedana telah dapat ms
dasar : pengetahosannja
nangkap saorang Bosaja B-sar nama
.P' kerendahan
P
:
ah|kaoem

regent,

REDJO di desa TJINDAGA

tidak

lagi sanggoep

tambah berat sjarat
sehingga pimpinau

sjaratnja itoe,
langsoeng

memikoel beban jang

tambah hari

BANJOEMAS

hal- mana

| Instructie

tsb.

menamakan

kepala" ra'jat dan

s'perkara

Pada

tentoe adz babajanja

djoega.

perkara-

dipertjajai" dari residea,

'itoe teroetama sekali tempat
itoe memu-

se

a regent

| gang tegoeh kewadjibaunja goena raerm

sedjoemlah

kita

hampir

ditempat

goena

patoetlah kita
mengasah

|

regentpoen mendapat

beli dari wang tjoerian itos.
Dari ketjakapan dan actiefaja Toean
Ass. Wedana Padaherang jg dibantoe

hi djabatan

Ika pentjoerian wang
contant jg sebe
sar itoe, jang biasanja amat soesah di

jat Boemipoetera. —
| Ketjoeali

itoe,

shakiman, Dalam artikel oleh T Manteri Veldpolitis Tasik, ma

hakim dalam pengadilan regentechaps

dspatkannja, dalam tempo jang amat
gerecbt, pengadilan mana berbak me singkat sekali telah dapat membekoek
gadili tentang pefkara-perkara bur- batang Ishernja semoea pendjabat da

otak

tsb.

SAYA

diadakan djalan tiap2 6 bl se

ali.
Ki Sindoesawarna
dari Semarang
berkeliling ke tjabang2.

:3

Tentang adanja Vacantie Kolonie

dirasa perloenja diadakan, dan hal ini
diserahkan pada tjabang Salatiga oen
toek mempeladjari
bagaimana
berla
koenja.
4. Mendirikan Badan Perekonomian
dengan pertama kali ditjabang2, ke
moedian nanti laloe dipoesatkan oleh
Daerah.

Sem.
Openbarevergadering
Pembantoe

PPST

Dao
PP ST

mengabarken :
Tjab.

Tjabang

Probolinggo

Probolinggo baroe2

ini telah melangsoengkan rapat terbos
ka bertempat diwachtlokaal station
SS Probolinggo dengan mendapat per

pemberi pembelaan
dalam
perkara kehakiman
" aatian besar, Rapat dimoelai djam 8,30
Adv esbure:u dari Badan Penolong malam oleh ketoea t. Boedihardjo.
Pembitjara 'dalam
rapat itoe
di
Osmoem di kota Bzl bermaksoed hen
antara
lain
Jain
toean
dak menolong kepada cemoem dengan dapati
Hindromartono
Voorz.HB
djalan memberi pembelaan atau mem messter
tentaag
kebaikan
dan
beri nasehat dalam soal perkara keha PPST,
kiman, Pertolongan jang akan diberi keamanan doenia itoe atas kebaikan
kan dengan ongkos menoerost kekoea nja nasib kaoem hoerseh, dari itoe
tan jang akan mintatolong, dan dji- baiklah persatosan kaoem kita diper
ka perloe akan diberi dengan gratis. kokohkan dan diperhatikan oentoeh

Pada hari Senianja Tosan AW. te
» pertahankan kekoeasan dan pada lain
lah
dapat membeslag beberapa barang Baroe-baroe ini badan tsb
pihak iapoen dalam arti kata loeas, »jamoe
jg asal dapat pendjahat mem-

poela bekerdja gosua kepentingan ra'-

dari

Badan

f 430,— (empat

ratoes tiga poeloeh roepiab).

ambtenaren

Madoera,
Bait Hikma
Di Koelon Aloonaloon Bkl dapatlah soedah disadjikan oleh sesoeatoe
oesaha soeatoe taman pembatjaan oemoem. Bidan tsb menjewakan boekos
boekoe jg mengandoeng pendidikan.
Ssk kebangsaan ta” ketinggalan. Bve
kanja
Bait Hikma itoe hari Minggoe.
Selasa, Kemis dan Saptoe. Diwaktoe
beramai ramai

A.W.

kap lagi doea orang kepala Pendjahat
pama Parto daa Martanom dari desa
bawahan Maosdan Tjiiatjap dan
beberapa orang jz sekoetoe dengan
pendjahat “engan mendapat
wang
boekti jg djoega ditanam dibeberapa

|poetera regent itoe dinamakan ,orang

itegaskan

Toean

Veldpolitie Tasik telah dapat menang

jg mengenai besiuur boemi-

.Ipenasebat
jg
am m IuIustru
Dala

hari Minggoenja

Bestuur

jg soedah ditentoekan

Padaherang jg dibantoe oleh T, Mantri

regent

didalam

membeslag

wang boekti jang ditanam dibeberapa
tempat sedjoemlah f 170.—

tas ra'jat diserahkan kepada mereka)
2g

dengan

bawabau

dll,

seloeroeh

1 Konferensi diadakan tiap2 6 bl
sekali. Tempatnja berganti2.
Boeat
konferensi jad. bertempat di Djoeana.
12 Tentang
persamaan peil penga

dapat

me

polong seorang bernama Tajib dimoeka
pengadilan Igr di Arosbaja,
sedang
boeahnja mendapat kepocasan
(keme
nangan).

aa Dua

Konperensi Taman Siswa
di Salatiga
»Antara“ mengabarkan, bahwa

Ki

mentjapai itoe.
Toean Soenarjo wakil dari OL

My

Boemi
Poetra,
mengandjoerkan soe
paja
dan
perloe
kaoem
boeroeh
itoe masoekkan dirinja dalam verzekering jaitoe oentoek dihari kemoedi
an dan bagi toeroenannja.
Sampai djaoeh malam rapat itoe bos
baran dengan selamat.

Ieelijx (bu Irgerlijxe rechisvordering) ter ri bawahan Djawa Tengah dan dapat Djamoe Djawa jang paling kesohor diJavaboeatketjantikan
hadap orang orang Boemipoetera, ja 'membeslag barang boektinja beroepa|
itoe

perkara-perkara jang

soal tidak koerang dari 20

mengenai

wang

roepiah

jg ditanam

dibeberapa

tempas.

hingga Hadji Latif jang asaloja mera
dan tidak melebihi 50 roepiah, demi sa soesah, sekarang telah dapat terta
| Ikian poela mengidili perlanggaran2 wa lagi.

jang dilakoekan

oleh

orang Boemi

Osntsenglah orang desa bawahan Ke
perkara pa |tjamatan Padaherang, pada masa ini
djak dan pacbt2), atas perlanggaran | mempoenjai Kepala jg tjakap dan giat
mana ditentoekan hoekoem denda se jg tidak merasakan lelah dan pajah.
tinggi-tingginja Z0 roepiah atau hoe blehuja bekerdja siang malam pada
poetera (ketjoeali

perkara

koeman pendjara

selama

hari.

:

lamanja 6 waktoe membela ra'jatnja jg sedang
tertimpah oleh mara petaka.

| Lebih djaoeh pekerdjaan» regent|

“Moedah

moedahan

ra'jst bawahan

'litoe, istimewa dalam kalangan politi Ketjamatan Padaherang mendapat hi
loneel, dioeraikan djelas dalam titel ke doep aman dan 3edjabtera seteroesnja
begitoe poela jg mendjadi Kepala men
5 daripada Inlandsche Reglement,
Djomip,

5 Juli 1938,

dapat anoegerah dari Pemerentah dan
rachmat dari jg Maha Esa.

:

BERITA BANGKALAN
Vermake 'ijs heidipark

Tjilegon (Bantam) telah dilangsoeng
Ikan rapat dihadiri oleh kl 80 orang,

Dalam boelan ini dalam pasar kota
t Soeriatmwana. Le Bangkalan akan diadakan park jang
ditetapkan berdirinja tjb akan menjediakan pertoeudjoekan per

“Idibawah pimpinan

ih

doeloe

Pasoendan. Pengoeroes kemoedian di toendjoekan mitsalnja ketoprak dli.
| pilih dengan soesoenan seperti berikoet: Pachtsm dari park tsb. f 100,— seboe
Ketoea, t. Soeriatmana, wakil ketoea lannja atau 25 pOt dari pendapatan

It. Djajasoedarma, penoelis It. Man
—...Isoer, penoelis
II t Adisoetipto, Ben|
.. Idahari t. Koerdana, Comm. tt Achmad |
»| Soelaeman, Djokossena, dan Ikro, Ke
“e Imoedian diportoeskan mendirikan HIS
Pe IPasoendan di Tjilegon. Jang diterima
moerid moerid oentoek klas 1 sampai
klas 3. Pengoeroesnja terdiri dari tt.

Soeriatmana, Hardjono, dan Martosen

|

kotor,
Dengan adanja park tsb. kota Bang
kalan akan tambah lebih ramai, teroe

tama pasarnja jg baroe itoe. Hal oen
'toeng atau roeginja bagi rakjat skan

Ikita sediliki, hanja hati anak anakke
tjil atau dewasa jang akan tertarik dan
'terikat oleh karenanja, tentos akan
| mengganggoe keamanan

roemah

tang

“Idojo. Sekolah HIS itoe akan diboeka ga, poen kita koeatir djika pemoeda
"Imoelai boelan Aug, jg akan datang. pemoeda Bangkalan akan bertambah
—Oo—
nafsoenja

— TJIAMIS

| Diwaktoe kita mendatangi pertemoe
an tertoetoep jg diadakan oleh CO P,

politie jg sctief
:

Ketika bari Kemis tg 23 Juni '38, Parindra, kita dapat mengetahoei dan
Iseorang hariawan nama Hadji L a- mendengar sikap Comite tsb dalam
tief desa Tandjoeng

bahwa di

"

TN

diTjilegon
engabarkan,

,,flistery“.

| CP Parindra Bangkalan beractie

|. Pembongkaran jg besar dan
mendirikan

dalam

Ond.

Ka-

'aloe Regentechap Tasikmala-

a@ jg mempoenjai

berpoeloeh poeloeh

an dikampoeng Baroe bahoe sawah dibebarapa tempat dalam

oesaha membentsek 'jab. Parindra di
kota Bangkalan.
Spr.
menerangkan

szas dan toedjoean ataupoen peratoeran rosmah tangga Parindra Jll,: betg

DJAMOE

GALIAN

semboeken:

poeti, ringkesken peranakan, befoelken

Dara

dateng kotor.
Orang perampoean jang sering makan Djamoe Galian fentoe djadi AWET
MOEDA sebab:
2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi
1 Badan djadi keras.
5 Potongan badan djadi singset. 6 Pinggendoet.
tida
djadi
kenfjeng. 4 Peroet
djadi
langsing.
7
Dateng
boelan
djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI
gang
MOEDA

Begitoelah

kombali.

sasiatnja

Djamoe

Galian,

Djamoe

Galian

terbikin dari akar-akar

dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet beloel
recepinja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa.

Harga

1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blikf 0,50

Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes,

Firma
Molenvliet Oost

TJAP

DEWA

73, Batavia-C, Telf. No,

1019 Bat.

-

Haa 8
Ya

|. Membitjarakan hal kerdja di Timoer Djaoeh
mengadakan

JAVA

THEE

TJAP

Peroesahaan anak Boemipoetra sedjati
Madjoekanlah Peroesahaan Bangsamoe,
berarti memadjoekan

sociale

wetgeving di Timoer Djaoeh. Di-Dje
poen dan Tiongkok soedahlah ada in
PA I. di Indramajoe
doestri jang boekan main besarnja.
Pemboekaan
tjabangj
“sih ingat, bahwa toean Butler sesam- Tetapi kaoem boeroeh di Timoer Dja
painja di Geneve ia mengoemoemkan ceh masih mendapat oepah2 jang ke
Seperti soedah disiarkan baroe baroe
dalam interview pada correspondent lewat rendah. Posisi mereka itoe da ini, maka setelah tosan Baswedan me
| dari empat harian Belanda jang besar pat disamakan dengan posisi kaoem langsoengkan propaganda vergadering
| di Geneve, betapa baik" keadaan hal kaoem boeroeh Firopah diwaktoe in PAI di Cheribon mengoersikan ten
kerdja di Indonesia. Dalam vergade doestri Eropah baros moelai memper tang Kongres Bahasa Indonesia, pada
ring Internationaal Arbeidsbureau jang goenakan mesin2. Sebab itoe, tingkat tg, 5 Juni jbl. toean Baswedan melan
dilakoekan pada awal boelan Februari hidoep di Timoer Djaoeh mesti diper djoetkan perdjalanannja ke Indramajoe

11938 oetjapkan toean

Butler

itoe d: tinggikan dengan daja-oepaja jang te ocentoek memboeka tjabang,

bantah oleh Kuper3, ketoea N V V.
Kupers menerangkan, bahwa toean
Butler banja mengoemoemkan pehak
jang bagoes dari keadaan social di
Indonesia sedang pehak jang gelap
tidaklah dilibatnja di Indonesia.
Hal ini tidak: oesah Jagi kita bi
tjarakan, karena kita tahoe bahwa per
soerat kabaran Indonesia telah membi
tjarakan bal itoe dengan pandjang le
bar, Kita masih ingat djoega, bahwa
pers Indonesia

memperdengarkan

ke-

ritik jang sesoeai dengan perkataan
jang dioetjap oleh Kupers di Gereve,

Dalam rapat Internationaal Arbeids- |
conferentie, jang dilakoekan pada 13
Jani jbl, Kupers membitjarakan pengoendjoengan toean Builer kepada
Timoer Djaoeh. Pidatonja jang penting itoe kita ringkaskan seperti berikoet:
Pengoendjoengan Timoer Djaoeb oleh
directeur Internationaal Arbeidsbureau

menjoekakan hati Kupers. Keadaan
hal kerdja farbeidstoestanden) disana
terlaloe koerang diperhatikan oleh
Geneve. Sekarang hal itoe mendapat
perhatian lebih besar.
Tetapi

rapport

(voor-

loopig rapport) t. Butler,
be
loem menggambar
dengan
tentoe feeu definitief beeldj

kendaan

diTimoer

Djaoeh

lah

dipakai

di-Eropah.

Sociale

wetgevingjangseloeas2nja

pelan

sekali

diTimoerDja

oen,

teroeta
boeroeh
djaoeh,
atoeran

jang
menghindar
ksoam
boeroeh
berorganisasi
dengan merdeka dalam

gerakan sekerdja atau menghindarkan
kaoem boeroeb mogok oentoek mem
perbaiki

sjarat2

hidoep

mereka

itoe.

bagi kaoem boe
atoeran tentang

Kupers
tikan

hendak

kepada

Genaveitoe,

memperha

sekalian

ka-

oem boeroehdiTimoerDja
oeh, betapa besar
pengerti
an gerakan
sekerdja jang

kokoh
sebagai
daja
oen
toek
memperbaiki
nasib
kaoem

boeroeh.

toean

Baswedan

Inggeris, Halisworth
telah oemoem
kan dalam conferentie ini, bahwa Ge

rakan Sekerdja Inggeris akan menjo
kong kaoem boeroeh Hindia Ioggeris
dalam pekerdjaan organisasi, dan Ku
pers pertjaja, jang vakbonden dari
lain-lain negeri dan beroepssecretaria
ten

akan

menoeroet

tjontoh

vakver-

liwat banjak orang (overbevolkt), se
hingga negeri negeri itoe mesti meng
djika orang orang itee soeka menerima
tingkat penghidoepan jg lebih rendah
dari padajg soedah dipoenja mereka.

meninggikan

tingkat

modern

perti

oentoek

jang

mengerdjai

tanah se

dioeraikan dalam rapport

Butler,

Djika

peroesahaan

pertanian lebih

makmoer, maka kemakmoeran kaoem
indoestri akan diperbaiki djoega.

Advies

tocan

Butler

Aehirnja Kupers memperdengarkan
persetoedjoeznnja dengan toean Butler
dimana Butler menerangkan
dalam

rapportnja,
djoengan

bahwa

beberapa

dengan

pengoen

hari sadja kepada

negeri neg-ri Timoer

maka keadaan

keadaan didalam negeri negeri itoe
tidak dapat dipeladjari dengan baik,
tetapi pengoendjoengan itoe bisa mem

beri pengertian

tentang

ini, kata Ku daan Timoer jang tidak

keadaan-kea
dapat terija

pers, djangan dipergoenakan oentoek pai oleh mereka jang tinggal doedoek
Hindia Inggeris sadja. Di- Indonesia, di Gereve, Sebab itoe, pengoendjoe
Pemerintah soedah bekerdja dengan ngan Butler peda beberapa daerah
berbatsil dalam Ispang itee. Djoega di Timoer Djaoeh, betapa
pentingkat penghidoepan kaoem indoes deknjapoen,
mestilah dihargai,

tri

mesti

dipertinggikan.

Toean Bu

tler toelis dalam rapportnja, bahwa da
lam peroesahean2 besar indoestri, per
dagangan, pengangkoetan dan tamba
pgan, ada kira kira 26 djoeta orang
bekerdja sedang dalam peroesahaan2
ketjil ada lagi berdjoetz, pekerdja,

(Persindoj,

Amsterdam, 14 Juni 1938.

f

"Ja

Keterangan

»”

0,10

f 0,03

40”.

lebih djaoe bisa dapat dari

Administratie Pemandangan.

Hoofd Depot Commissie Handel ACHMAD
(Chamoco

telah me

Krendang

Thee)

Djembatan

propagandavergadering

dah berdiri Comite Penerimaan
toek maksoed terseboet,

Lima,

CHATIB

Kampoeng
Baroe
BATAVIA.

oen

| Rapat ternjata mendapat perbatian

jang sangat memogaskan, terboekti da
ri pada banjak jang badlir, meskipoen
dengan oendangan, Toca dan Moeda

Djikaloe

dari pibak peranakan raoepoen totok
sama hadlir dan mendengarkan
rangan toean Baswedan tentang

kete
asas

TOEAN
aken

dan

NJONJA

mendapet:

pencehnja perhatian,

KATJA

itoe jang telah bitjara menjatakan per
setoedjoeannja terhadap P AI., karena

JANG ENAK DIPAKENJA
SABELON TOEAN DAN
NJONJA PIGI LAEN TOKO.

Setelah kesempatan bertanjak digoenakan oleh beberapa orang jang
badlir, dan banjsk diantara mereka
memangnjapoen soedah lama ditoenggoe toenggoe di Indramajoe dapat di
boeka tjabang, maka verg. ditoetoep

Boleh

Toko

J.H.

tjarakan soal organisatie!
Tidak koerang dari 65 orang jang
telah minta mendjadi anggauta, semen

tara soesoenan pengoeroesnja

sebagai

Awad

Gozan, AR Djawas, Ahmad

Sahdi, dan Aboed bin Oemar Badjerie
Perloe diterangkan disini, bahwa ada

lah kedjadian jang sangat memoeaskan

jang hadlir

dan publiek bangsa Arab

Indramajoe, karena mereka itoe soedah

lama didalam perselisihan berpartaipartai dan bertjektjokan dan baroe ma

lam itee soeka berkoempoel dan bersa
toe mendjadi

sesima

saudara didalam

perhimpoenan PAI.
Sa

La

| “Landraad

Cheribon

boelan jl, ada tertazgkap

ialah

jang

dengan memakai nama
“Garoeda
Merah". Terdakwa 7 orang.
Jaitoe 1, Tamad alias Wadira, jang
tersangka mendjadi kepalanja dari itoe
perkoempoelan, 2 Aris,3 Kade, 4 Poer
5 Mingoeh,

PRIJAJI
8.8.
OEMCEM

pada :

Mata

GOLDBERG
TOENDJOENGAN 24,
— MALANG — DJOGCJA.

6 Sartoena

dan

7 Ni-

pi. Pembela dari pesakitan Rd. Mach
mosd.' Semosa pesakitan
moengkir

Kalau pelajan itoe berpakaian baik,

DENGAN

boleh soedab, tetapi ini memakai open
jas, jang rebetoelnja boekan open jas,
akan tetapi djas biasa dengan diboeka
Pembatja menoelis:
olehnja sendiri —dari panasnja barang
sedikit,
boekan
jg
Soesatoe kesedihan
jg dalam abad ke 20 ini banjak djoega kali— sedang didalamnjapoen ta' me
diantaranja prijsji BB, misalnja A W makai apa ap3,
Segala kedjadian diatas
ini tentoe
ig soeka mendjaoehkan diri dari prija

ji pijsji lainnja, Apakah
akan

meresot

mereka itoe sadja toean AW

deradjatnja

atau

akan

tidak tahoe apa apa,

oleh karena semoeanja itos beliau telah

bila mereka s0e pasrahkan kepada koewoe,
Kenapa juist kepada koewoe, itoe ta'
tidak.
Malahan mereka akan mendapat nama mengerti, sedang ta” koerang prijajipri

hilang kehormataunja

ka

bertjampoer

gaoel? Tentoe

jaji rendahan jg djika diminta- ta'akan
menolaknja oentoek didjadikan pelajan
tinggi oleh ocmoem,
dalam ramai ramai itoe. Itoelah mang
Dibawah ini kita boektikan bagai- kanje antara prijaji tinggi dengan jang
mana sajanguja seorang prijaji tinggi rendahan haroes ada persahabatan.
Tjoba seoempama t. A.W. tadi laki
jang ta'soeka bertjampoer gaoel.
istri
soeka bikin pergaoelan, nistjaja
Salah satoe A W. dibilangan Djawa beliau akan terima banjak bantoean,
Barat mengadakan rame rame dan bo baik tenaga maoepoen keperlosan lain
leh dibilang besar djoega. Akan tetapi nja dari prijaji prijaji jg ada disekitar
sajang seriboe sajang, bahwa rame2 nja.

baik

KY AA

Kemarin bari Senen Landraad Uhe
ribon telah habisi peperiksaan, perkoempoelan pendjahat jang sepoeloeh

wa,

Katja

menjitjil

Dehan

Pencelis: Said Aboed
Bendehari : Moshammad Bageer,
Djoeros periksa: A. D, Bagser (lid

Ali

bajar

Charraz

Wakil ketosa: Oemar bin

RR)

Radja

SOERABAIA,
WELTEVREDEN

berikoet:
Ketoea:

MATA

Pergilah

Kemoedian kira kira djam 12 malam
rapat dilandjoetkan dibawah
pimpinan tosan. Baswedan oentoek memben
toek pengoeroes tjabang dan membi

kan Asiatisch Arbeidsconferentie, se
perti
jang
telah diadakan beberspa

tahoen laloe dikota Santiago de Chili
oentoek negeri negeri Amerika.

Ea

di Jadramajoe,dimana lebih doeloe soe

:

penghidoepan orang banjak di Timoer
Djaoeh,
Keadaan kaoem tani di Timoer Dja
oeh dapat diperbaiki dengan djalan
mempergoenakan
methode methode

f 0,20

dapat Korting

dan

djeega

itoe membawa

oeh dari

didjoendjoeng

akan

akibat jang sekali? dja

menjenangkan

bagi

tamoe2,

olah karena sebagian besar dari pela-

jan pelajan (pengobengl itoe terdiri da
tentoe
ri pangkat desa, jang barang

Tetapi bangsa Timoer tidak soeka me atas toedoehan kedjahatan “itoe, Ini
faham akan adat kesopa
ninggalkan negerinja djika tingkat hi perkara akan dipoetosskan pada nanti tidak begitoe
nan.
doepnja djadi lebih rendah. Kesedaran tgl. 2I ini boelan,
bahkan djoega dinegeri negeri jang (ontwaking)
di Timwoer Djaoeh tidak
Kita lihat seorang pelajan haroes
:
merdeka disana.
sadja menjedarkan perasaan harga ma
memberikan ys-thee kepada isterinja
Cursus Volksonderwijzer
Hoofdopz'chter: tentos sadja
seorang
Tetapi lebih besar pentingnja bagi noesia didalam bangsa2 disana, bah
Sebagai mana kita telah oemoem beliau menolaknja, karena pelajan ta
oemoem, sosl mentjabari djalan dan kan telah menimboelkan djoega keper
daja oepaja oentoek mendapat peker losan oentoek memperbaiki kemakmoe kan, di Sindanglaoet moelai 1 Augus di memberikan gelas itoe dengan di
tus '38 akan diadakan Cursus Volks pegang pinggirnja dari atas. Dengan
djaan bersama sama antara Barat dan ran mereka itoe.
onderwijzer. Sekarang kita telah dapat mingidarkan koeweh2 sebaroesnja ta
Timoer.
Membereskan soal ini, boekan sadja ketentosan, bahwa oentoek pemasoe moe jang mengambilnja dari stopfles,
Butler telah mengemoekakan perbe penting bagi Timoer melainkan djoe kan atau penerimaan cursus itoe di tetapi ini diambilnja sendiri oleh pe
daan antsra tingkat penghidoepan di ga bagi Barat, Soedahlah baik sekali adakan examen. Adapoen ketentoean lajan tadi laloe diberikannja kepada
Timoer dan Barat. Soedahlah selajak djika soal itoe dibereskan oleh Timoer nja jalah pada tg. 25-26-27 ini boelan, tamoe, sepsrti seorang iboe memberi
nja, djika Internationaal Arbeidsbure dan Barat bersama sama, Sebab itoe, Dan jang boleh ikoet hanja golongan makanan kepada anaknja.
mendesak, soepaja
diada Indonesia Soenda sadja,
au memeriksa soal, apakah jg dapat Kupers
diboeat oentoek

Il pak A '/, pond

Abonnement Pemandangan dapat korting 25"v, boeat Pedagangan2 loear Java

dengan ditjatat oleh ketoea rapat na
Baros beberapa hari berselang, ka ma-nama jang pada malam itoe soeka
ta Kupereg, oetoesan kaoem boeroeh mendjadi anggsuta!

pembajaran oepah dengan langsoeng experteer (mengeloearkan) penghasi
dan teratoer : atoeran tempo bekerdja : lan negeri atau orang orang (emigrasi”,
so'al memperbaiki peroemahan (volkshuisvesting) dan penjediaan perobatan
bagi ra'jat (geneeskundige voorziening)
dan sebagainja, Sv'also'alini mestilah
dibereskan, boekan
sadja
didaerah
daerah djadjahan di Timoer Djaoeh

Djakarta,

diri sendiri

Io

dan toedjosan PATI, dengan sepenoeh

Darimimbar

Beberapa soal perloe sekali diselidi bond Inggeris itoe.
ki dengan lekas, kata Kupers soepaja
Kepentingan kaoem boeroeh Barat
atoeran2 dapat diadakan selekas2nja
oentoek memperbaiki beberapa keada- dan Timoer sama adanja. Djika pero
an jg djelek, Benar Intervationaal Ar lehan kaoem boeroeh Timoer naik,
- “beidsconferentie soedah melakoekan pe maka kenaikan tenaga membeli dari
kacem boeroeh Timoer itoe akan mem
kerdjaan baik dalam lapangan ini,
perbaiki nasib kaoem boereeh Barat.
- Misalpja ia telah terima baik per
Lebih djaoeh Kupers mengoeraikan,
djandjian (conventie) tentang atoeran
kerdja paksa ditahoen” 1930 sedang bahwa ijita tjita bangsa Timoer jang
ditahoen 1936 soedsehlah diterima ba miskin, boeat mendapat bahagian leik conventie tentang atoeran menger bih besar dari perolehan internasional
djakan kaoem boeroeh boemipoetera dengan djalan memperloeaskan tempat
inheemsche arbei djoealan barang barang mereka itoe,
(aanwerying van
ders). Dan sekarang Internationaal sekali-kali tidak dapat ditjegah. Nege
Arbeideburesu sedang menjediakan ri-negeri Barat mesti beroesaha, soepaja
conventie baroe boeat tahoen datang soal jang amat penting ini dapat dibe
tentang atoeran kontrak2 kerdja oen reskan dengan tjara jang menjenangkan-kedoea pehak,
toek kacem boeroeh boemipoetera,
Laloe Kupers memadjoekan oesoel.
Tetapi itos semoeanja, kata Kupera,
masih djaoeh dari tjoeksep. Ia seboet soepaja diadakan satoe Aziatische Ar
beberapa so'al jang perloe dibereskan beidsconferentie.
dengan lekas, seperti so'al mengatoer
Banjak negeri Timoer Djaoeh, ke#jarat sjarat kerdja
roeh Boewipoetera :

Dengan ditemanioleh ketoea dun pe
noelis tjab. Cheribon serta ketoea tjab.
langsoengkan

Satoe dari keperloean2 jang
ma, ialah mengadjar kaoem
menoelis dan membatja, Lebih
haroeslah dihapoeskan sekalian

TEKO

mbk nasi

sekali

1 v

it AN Ea

BPA:

Perloe

YA

2 ora

Pembatja masih ingat koendjoengan
| toean Butler, dirccteur Internationaal
Arbeidsbureau di Geneve kepada Indonesia beberapa boelan liwat. la ma

| wG

Meh ala

Pn
di Gentve |i

..

Oentoek keperloean tadi telah ditjoba
djoega memindjam, akan tetapi soedah
barang tentoe mereka tak memberikan
nja, oleh karena jang datang itoe se

orang pangkat desa dan dapat perintah
dari koewoe, disebabkan toean A.W,
tak maoe tahoe apa-apa,
Acbirnja tjaogkir2 dsb, jang dipa
kai dalam rame-rame itos dapat pin
djam dari loear—tjangkir pasar—jang
biasanja dipindjam oleh erang-orang
kampoeng, dimana mereka mengada «
kan rame rame atau djika ada jang
kematian,

Moedah moedahan toelisan ini akan
diambil sebagai tjermin oleh semosa
kaoem prijaji, soepaja dimana mereka
bikin rame rame djangan

sampai

ter

djadi penjesalan bagi tataoe-tamoe,

gg sa

Pergerakan
Peram.
pok Communist
Indonesia ?
R. Sindang pemoedasIndonesier

Setelah sementara th. disana, laloe maka hal itoe oleh toean resident Ma
dimerdikakan oleh pemerintah, dan dioen diserebkar kepada toean zouver
poelang ke Madioen, tidsk berhoeboe- neur di Solo, dan seteroesoja kepada
PID. di 8olo,
ngan lagi dengan pergerakan.
Pada soeatoe hari, begitoelah pem
bantoe kita mendapat keterangan dari

onderwyzer - particuliere cursus pihak jang mengetahoei dalam oeroe
bahasa Inggeris membikin gara2 san hal ini, pemoeda itoe telah kirim
Sama

sekali tidak berhoeboengan
pgan pergerakan-Kabangsaan

Penjelidikan
Ditangkap

politie

Dari pemb

masih teroeg

kembali karena

berbace

des

masih

merah?

M:

Toean R. Sindang poetranja t. R
Djojopanatas di Solo dan saudara dari

tewan

sedja

hal jang

dapat

soerat ke salah seorang

watnja jang masih ada di Boven Digoel, Ketika diperiksa oleh toean we
dono di Boven Digoel, soerat itoe ter
njata berisi beberapa

menimboelkan doega'an, jang pemoe
da itoe bermaksoed akan mengadakan
pergerakan jang agak selaras dengan
pergerakan communisme doeloe, malah
ditambahi satoe maksoed jg sekira me
ngewatirkan bagi keamanan nemoem,

Soerat itoe oleh toean wedono di
njonja Sosrokardono di Soerabsja, pada
tahoen jl. telah toeroet di interneer ke Boven Digoel dikirimkan kepada toeBoven Digoel, karena oeroesan perge- an resident Madioen, Oloh karena t.
rakan communist.
Sindang soedah pindah ke Solo,

Penggeledahan

PID. diroemah

gserdeain

per
,

Beberapa schoolschriften dan boekoe2 dibeslag.
Pada soeatoe hari PID dapat ketera
ngan, bahwa pemoeda itoe mendirikan satoe cursus pada waktoe malam
di kp. Demangan, jaleh sebelah Ti
moer kota Solo (dekat pintos air kali

Pepe

di

Demenrgan),

hanja dikoendjoengi

Curtus

itoe

eleh 12 erang pe

moeda, diantaranja bernama

R, Sl a-

met,

Dalam cursus itoe diadjarkan bahasa
Inggeris, boekan bahasa Olanda atawa
bahasa Indonesia,
Sa
Pada hari Saptoe tg 2 Juli ini PID
melakoekan pemeriksaan dalam cursus
tsb diatas, dan ternjata bahwa toean
Bindang sebagai jang mendirikan

-

"ID

monstrasi

dari alat2 baroe

Bagi pendjagaan

dari

Djika

Alat alat pemoesna gas dan
pemadam

:

jang ngaladeoin megang gelas,
polnja ditjelep, en njoogoehin koe
boekan tamoe jang disoeroe ngam

api

B3
|rangan oedara, |
itoe dipimpin
Demonstrasi
chef Marine Gas iienst, letoan

“tapi dia ambilin dari stopflescb,
is nji Bedjat bagi lekkertjes aan.
'kleinkindertjeenja.
Biar rada rada geli, toh bang Bedjat |
ak heran,
“Jang ngeladenin itoe, kaoem koe
|
.woe, tjarik ensepoer. Osmoemnja orang
orang gitoe nggak diperhbatiin pladja
“yan toto-kromo dalem peralatan. Sja
ratnja . . . acal pinter, moengestin pa
jek, ja beres.

djanibatan

jang

dah tenios menjebabkan
kendaraan

Kemarin diatas tanah Japang Kazerne Brandweer di Gang Ketapang,
telah dila
Petodjo, Batavia-Cenuum
:
ber
sangat
jaug
demonstrasi
koekan
Bedjat djadi rada-rada maoe
Bang
oentoek
baharoe
perkakas2
stas
adalhasil
batja,
waktoe
pingkel
spingkel
dari bahaja se
bar, diroemah prijaji ada pesta, lan keperloean pendjagaan
as

oedara

serangan

roboh,

soe:

perdjalanan

tergang

terhenti ataupoen

goe dengan amat sangat, Maka perta
ma kali jg mendjadi kewadjiban Pe
djaga Bihaja Oedara itoe soepaja do
ngan tjoekoep tjoekoep tenaga bisa
memberi psrtolongan, menjingkirkan
roentoehan2 seperloenja dan mengang

koet koerban koerban. Soedah tentoe
disitos diperloekan poela bantoean Pa

oleh
Lacet

barisan mobil pengang

lang Merah dan
kelas I G.P. Killer.
koet.
baik
dari
Perhatian sangat besar,
Oleh karena itos maka pasoekan pe
golongan Eropah maoepoen Boemi-|
oet dan pembersih itoe haroes
ngangk
|
poetera, Sebeloem dilakoekan demonenjai : @utogeen #nijapparaat,
mempo
|
g
didatan
jang
stras alat alat Hausgen
n-takel, dongkrak,
kan oleh Borsumij bahagian tehnik, bok dengan westo
oet), serok, ger
Tkoev
oegil
pendj
terlebih dahoeloe toean Killer mem alat
psekoel poe
ng,
tamba
ng
tamba
gadji,
pidato, selakoe pengantar,

boeat

“Boekan salah jang ngeladenin, tapi
memang bentoek masjarakat sekarang
:
ada rada pintjang.

5.

Kalau kaoem koewoe, kaoem tjarik,
rah ensepoer nggak taoe-menace

Baroe

snelblusscher model ,,Saval" atau de
ngan alat sederhana jang dinamakan

MM

Leerplicbt
meloeloe,
'' koerasaaaang
bodoh of
i
neger
Anak
nggak ada.
sen
tahoe
i
moest
,
bodob
masa”
r,
| pinte
- diri,
Nou,

“

ada

diatas,

liat boekt

boeat — bilang

“alasan

mentah".
Memang

Bom

meer

, Indonesia

nggak
3
dimasak.
:
ja
pepa
Tapi, kita ini seperti boeah
sebab

mentah,

lama lama
mergkel.

nggak mentah

BANG

legi, waar

BEDJAT,

Sari
bagai

koel besi, kampak,

bom

menolak

Tjara
kebotjoran dipipa pipa
pidato itoe kita singkatkan se at menjoembat
memperbaiki kawat

berikoet:

Dalam memberi

atas

pemandangan

pertanjaan, bahaja2 apakah jang me
noengkin mengantjam sesoeatoe kota
djika sewaktoe2 ada serangan bom

| surmus dan mengadjar dalam cursus
| 'itoe, beloem mendapat idzin dari pe dari oedara, maka kita dapat mengam
merentah dan djoega beloem memberi bil kesimpoelan bahwa roepa dn ben
tahoe kepada jang wadjib, sebagaima toek bahaja-babaja itoe adalah sebagai
' najg termoeat dalam perstoeran negeri.

melskoekan penggeleda

Ketika PID

|

han

7

berikost :

1. perlemparan brisantbom dan mijo

dan lain lain

dari boekoe boekoe

jang akibatnja bisa meroesakkan

bom

alat sederhana boe

gas atau air, bagi
kawat listrik, lilin ataupsen
£
obor,

jang

mengandoeng

Isinja bergoena sekali bagaimana tjarafranco

dan

dengan

tempat

.,P rgerakan Perampokan Communist
| Indonesia" begitoe djoega renfjana dari
beberapa matjam tjara bekerdja dari
perbimpoenan isb diatas. bagaimana
|sepak terdjangnja jang akan dikerdja
“kan sesoedahnja pergerakan itoe didi-

beberapa bahagian kota.
3, melemparkan

ngan

Beberapa

pada itoe

| djoega

membeslag

“jaran

politiek

seroepa

politie dapat Pendjagaan
school- mempoenjai

itoe,

maka

ter

djadinja bentjana itoe.

de

ada jg

Pedjabatan

persedizsn alat alat jang

dalam cursus itoe ke

Sindang

'“Tocan

Actieve afweer

Oentoek

dan 12 anak

moerid

nja di panggil oleh politie
afd. PID.
Oleh karena itoe, maka toean Sin-

mentjegah

sedapat

dapat-

nja, agar pesawat2 moesoeh tidak da
pat melemparkan moeatannja jang
berbahaeja, maka kita

an itoe jg bahagian dinamakan

sief afweer” haroes mempoesnjai

“pas

de opruimingsdienst jang didatangkan

gen. Laloe didemonstreer dengan me
naikkan blok dari 100 kg lengkap de
| kira
ngan bok dan weston-takel, demikian
bombarde
akibat
soed soepaja akibat
a,
diperiks
g
Sindan
toean
h
Sesoeda
ment seroepa itoe sampai seketjil ke poela diadakan demonstrasi mengiris
dan memotong besi prefiel dengan me
“maka 12 anak-moerid dari cursus itoe tj Inja bisa dikembalikan.
pergoenakan atugeen spijapparaat.
| aloe dipanggil ke hoofdbureau yan
Na politie, djoega diperiksa oleh politie
“Akibat brisantbom dan mijabom
seperloenja. Dalam pemeriksaan ada | Kalau ada dilewparkan orang bri- Akibat serangan dengan bom-api
Kalau kota dilempari bom api, ten
ternjata. bahwa Il orang moerid itoe santbom dan mijubom, maka gedoeng
.
bagai .soedoet terbit
masing2
diberbagai
abnja
atan
toe
dapat poelang keroem
gedoeng atau djembatan - djemb
laoetan
api,
Maka
goena membatasi
jg
doeng
ng-ge
gedoe
bisa roboh. Djika
besarnja
api,
soedah
tentoe pihak
da
di
g
jg
g
-oran
seoran
dan
orang
g
tentoe
terserang
Toesn-toean Sindan
moeridnja ditahan teroes
lampja baik didalam lobang maoepoen brandweer jang pertama kali haroes
m .tanah tidak bisa terbenam menerima bahagian, oleh karena itoe
Pemeriksaan masih didala
7
dan pipa pipa sir, kawat kawat listrik brandweer harees diperloeas dengan
tornes,
5
klein materiaal,
dil tentoe roesak poela.
Selain toean Sindang sendiri telah
ditahan diboofdbureau djoega, seorang
moerid jg bernama Sla metjg ada ke
lihatan, bahwa ia ada tahoe betoel da
lam oeroesan tjita-tjitanja t. Sindang
itoo, boekan sadja banja tahoe-betoel
o tetapi djoega toeroet beremboeg dan
- toeroet mentjiptakan fjita-tjita itoe,
Dari itoe maka pemoedu ini (Slamet)

an

s

djoega toeroet ditahan dihoofdburean
van politie di Solo boeat dilakoekan
peperiksaan lebih djaoeh.

:

tidak

.

berhoeboengan

|. SeKarang ini, pihak politie dan PID

masih teroes melakoekan penjelidikan

dalam oeroesan ini lebih landjoet,
-

»
».

4 satoe
5

erlodji
ar

dengan
-conder

rantai.
“3

» 6—10 masing2 satoe vulpen
Sebosah boekoe
n11—50
»
jang bergoena bagi kaoem iboe.

mentjoba akan

ingin

Barang siapa

nasibnja, hanja tjoekoep

beli

boekoe-boekoe

dengan

agama

mem

seharga

f 0.45 sahadja kepada kami: Pembelian haroes per postwisel, meskipoen
dari dalam kota djoega, dan tiap-tiap
postw: hanja berisi f 045—
Kalau
pembelian f 0.90 haroes pakai 2 postw,
begitoelah seteroesnja.
Afzender haroes ditoelis jang terang
lagi djelas.
Karena sekalian strook
dari pestw, itoelah jang bakal digoenakan boecat mengoendi. Hari oendian
akan dilakoekan dimoeka oemoem dan
orang-orang jang ternama nanti pada
bari tanggal 30 October 1938, setelah
persedia'an boekoe-boekoe tadi habis
terdjocal, semangkin tjepat habisnja,
semangkin poela dimadjoekan hari pe
ngoendiannja.
Perhatikanlah, persediaan tjoema se
dikit, perloenja soepaja tidak memakan waktoe pandjiang boeat menghabiskannja. Tjepatlah, lekasiah, sigralah
krim postw, pada ini hari djoega ke.BOEKH: SOETJIATI.
pada,

SG)

mendjadi sakit kepala !
Djika Toean poenja kafja mata tidak lagi befoel bagaimana moestinja,
lantaran tiada baik doedoeknja atau gojang, apalagi bengkok dan berobah
bangoennja, bawalah sama kita.
Kita poenja , Brillen-Kliniek" speciaal dibikin oleh orang orang jang
achli, soepaja bisa memberi pelajanan bagaimana moeslinja.
Toean boleh toenggoe,
Kita poenja farief boeat reparalie kefjil amat rendah,
N, B. Reparatie jang enteng2 dari kafja mata jang kila levert, boeat kita
poenja langganan liada ditarik ongkos.
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RADIO-SIERWICIE
—— AETHER—
(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER)
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN.
PETODJO OEDIK IV No:2 (DEKAT TENNIS - BAAN)
FILIAAL: TJIKINI Ia BATAVIA-CENTRUM
an

dari djam 8
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FS SN s

pengalaman.
Dipimpin - oleb Radio-monteur jang tjoekoep
Dahoeloe bekerdja di Philips radio-atelier dari NV, REVIMIJ
di Soerabaja, Semarang, dan Batavia.
Keterangan oentoek membetoelkan radio, boleh datang bitjara
atau berkirim soerat kepada “alamat Petodjo-Oedik IV No.2 Bat-C.

'bergangkoet paost dengan pergerakan
| atau pariy Kebangsaan Indonesia jg
ada sekarang ini,

9

»

»BRILLEN - KLINIEK“ TG FIELIEN.
SATOE KATJA-MATA JANG TIDAK BAIK , POBDOEKNJA"
ITOELAH SATOE SOEMBER KEMASJGOELAN dan kadang-kadang

Tan

dan tidak

inten.

aa

Pagi diboeka
8

Disini perlce diterangkan, babw tjita
tjita t. Sindang itos sama — sekali

kit

22

bermata

DI KOSNINGAN

perse oleh Borsumij, boeatan paberik Hiius

dan mendapat boekti jang se disan tjoekoep pegawai, jang diambil
berhoeboengan dengan hal itoe. dari antara pendoedoek dengan mak-

| dang,

giwang

sepasang

bersedia alat pe

nolak jang dinamekan "actieve aiGerobak sematjam ini soedah ada
weer", terdiri dari pada meriam meri dan sangat dipoedjikan oentoek dipa
|.
sawat2
di
dan
a
dan
dibaw
laloe
keoedara
oet
| dang terseb
am penembak
Pendjaga kainja, ja'ni gereedschapswagen voor
“tahan di hoofdburesu yan politie. Le terbang, sedang pedjabatan

“ bib landjoet politie telah mengadakan
| penggeledanan diroemah toean Sin

2

ke

Hd: ke 3 satoe kaloeng rantai 22 krt.

gasonismei

memenoebi ejsratejarat jg tinggi, dan
'schriften sebagai ,handleiding“ dalam
.
moedah dibawa kemana2.
cursus itoe jang isinja memberi pela

| pada anak-moeridnja.

Hd:

poela

Bahaja Oedara haroeslah

beberapa

toean-ioean

dari

orang

ba di medan hadijah jang akan dibetikan kepada jang vaik nasib peroentoengannja:
Hd: ke 1 satoe partij roepijah mas
(seratoes roepijah).
f 100,
seharga

berisi pertja atau lainlain zat jg pa
ling berbabaja karena obat obat itoe
bekerdjanja bisa tahan lama.
Gcena dapat melawan kepada bahe
ja2

“Lain dari

jg diisi

bom

chemiseh, jani

obat2an

besar-Hadijah

dan njonja-njonja boeat berlomba-lom-

| nja didalam sekolahan itoe ternjata sebahagian atau seloeroeh pendirian2
ada beberapa bal jg haroes diselidiki (bouwwerken). djambatan2, emplace.
oleh politie lebih djaceb, diantaranja meni2 dan lain lain.
jang
ift
bisa
lecbr
schoo
jang
api,
cahier
bon
satoe
ada
2, perlewmparan
| isi rentjana peratoeran atau staluten menjebabkan terbitnja kebakaran pada

— dari perhimpoeran baros dengan nama

VISI

Hadijah-Persen

Segala alat ini haroes bisa dipak tingswagen.
2
Te
mendjadi satoe dan bisa dimosat keda
Jang paling penting ialah verband
lam kendaraan jg ketjil, sedang oekoe
ran kendaraan pengangkoet itoe ha kistjes, verbandtasch boeat dokter dil.
roes dibikin seketjil moengkin. agar
bisa masoek kesoedoet soedoet jang

sangat berdekatan

f 0,46

Ditjarizonder borg

ojak tali temalinja lagi. Djoega sapoe,
gasverkennerswagen

pembeli

dangan.

obat2an

itoe ada

roemab.

Bisa dapat pada: Administratie Peman-

slangnja ada 100 meter, Selain itoe ba
serok, dli. Disamping

ISTRI SOENDA“

nja laki rabi. Harga f 0,40

Bom ivi diisi gas pertja atau laio
lain jang berbahaja, karena tahan la
“gasverkenners
ma, Dari itoe kaoem
haroes mempoenjai chemische bulpmi
dalen, kedok, ,stebsuimanchen” oen
toek mentjegah besmetting dll. dergan
disirami dengan itoe. Dari itoe slang

bersedia

tjeritera

»KAPENGKOEHAN

» K Ubelepritze“.

doeloe, sampai sekarang

sampai

terbit
Boekoe

djaoeh gedoeng gedoeng jang terbakar
bisa dengan tjepat dipadamkan dengan

'oeroesan laden dalam pesta, wel,...
—apa lagi pendoedoeknja.
““ Aapa sebab, ... onderwijs dari doe

' loe,

:

Sm

ManSa
EA ana
Aa
ini be
iaal
mater
klein
Sjarat sjarat
rat. Maka jang dapat” memenoehi
gjarat-sjarat ii ialah alat Retterinspuit
(boeatan paberik Fischer), Semoeanja
diboeat dari wadja jang ringan, Sela
in dari pada itoe spuit terseboet di
sertai poela scbuim bluech installatie
bekerdja dengan ,,Tutogeen“. Lebih

taos menaoe

bygiene, nggak

— peroesan
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7 golflengte
8 Juli

DENGAN

Krontjong

Sebagaimana

1545 , Lagoe Soenda
1630 »
Berhenti
Kom malam Berita sk. (Indonesia)

semendjak

Loear Negeri

5,—

SN TRh

ai : siang
aa

sore

BASA

Lagoe Svenda
Berhenti

Ie

ia

TAD

Radiotooneel

Seberang

per)

—

f#jeritera .,Siti Djoemila" |
erhenti

8—

,

12,

—

HardjodimoeljoLagoe2

7-— malam

Hawaiian

: Krontjong orkest oleb|

— Tjeritera?

China

fe

»

|. Gari piring hitam
Tapos. Tionghoa modern|
Lagoe2 Arab jg disoeara|
P
ses

KA

10,—

pagi

wawatjan

siang

3,50 sore

Soenda oleh t. Abdullah
Saleh

Ba . Lagoe Hswaiian
—

Pendjawaban soerat2 dan $
rapport rapport oleh.Pe
« ngoeroes
6

6,—

VIROMTIMOER
- Djawa Barat
IL 193: Batavia
II

2

0.

»

|

— Dihoeboengkan
SRI di Solo

2

PAK

A3

Orkest Belloni

1 Minjanjinan oleh Siti Pri |

| wati dan

Sjaugie

dan

Abdullah

Belioi

fiang Penjiaran gamelan

20 “obor

.7,—

lohor
NAS.

mevr.

toem

BR. Ngt.

8,15

LAI

Studio Orkest,

. Menjamboeng

studio or|

. Penjiaran oentoek kacem:
iboe bangsa Tionghoa
Muziek Tionghoa modern |

Muziek Soenda

. Toetoep.

Sinar-

HW. dipim

pin oleh Lik Soor
Tatakrama Djawa oleh
t. RL.
Atmohoedijono

Saronto

»

Ni

Kinderuurtje

malam Pers-overz'cht'oleh

8.—

O Juli.

kest

2

pen

Wirjodiningratan,

Krontjongorkest

5.— sore

:

— Orkest Soematera , Peng
liboer Hati" dipimpin
2
oleh t St ocestami dan

7.

dapa

dari

dengen | 12,—

P8 ol

Sei

”
”

soko
Jolly|

boelan
dengan
Miss
Soe'in dan Mr Sjamsoeri
Toetoep

MN:

11. —

hasa Belanda

30
Io

tD Koesoemaningrat.

- 1110

ba

Soetji
5
Plaat2 lagoe matjam,
Plaai? lagoe Baratmodern

Toneel Wajang Golek

”

1

dalam

Tjlempoengan

t.

R,

Koesoemod irdjo

Plaat2
lagos Minahasa
' Pidato tentang hal ke
— bersihan oleh tw Dr. Dadi

“Arts PKO
Klenengan dari pendapa
padoeka KR MH. Wirjo
diningrat

ly

Sg

ILMOE

OEMOEM:

seperti: Nahwoe, Sjarai,

Ilmoe

Thabeat

boemi,

Balaagh,

Manthig

NIROM

Djawa

Soerabaja I 81:

dengan

dll

ma noesia dan chewan, Toemboeh-toemboehan.

Adat

istiadat bangsa, Tarich oemoem, Pendirian Negeri dan Peratoeran perkoempoelan.
ILMOE HITOENG: Wiskunde, Algebra, Dagang, Oekoer, ilmoe bangoen dan Gonio-trigonometrie.
ILMOE GOEROE. 6. ILMOE MENGGAMBAR. 7 7 DAN LAIN-LAIN tambahan ilmoe jang dipan-

akan diberi peladjaran

goeroe.

(MOERID).

Pembajaran oeang sekolah satoe anak f 2.50 tiap boelan atau f 30,— setahoen, dan Entree uentoek masoek mendjadi peladjar f 2,50. Pembajaran sekolah oentoek 1 tahoen misti dibajar 10
kali, atau f 3,— tiap2 boelan.
Pembajaran o€ntoek Internaat seorang f15,— atau Pondokan f 10,— seorang tiap2 boelan. (Ini
loear dari ocang sakoe (zakgeld).
Oentoek bantoean kamar, tiap2 peladjar dikenakan f' 3,50.
Semoea pembajaran inisti dibajar dahoeloe tiap2 boelan jang berdjalan, paling achir tanggal 6.

HADJI

MAANI

HADjI

GOZALI

(1 'Augustus 1938) pimpinan Madrasah terseboet dipegang oleh toean2:
RASJID-Directeur, keloearan Sekolah Tinggi Azhar di Mesir dalam bahagian

SALEH, keloearan Sanawijah- Amirijah
TOESI,

Voorz.

Ladjnatoel

Tardjih

di Mesir.

Moehammadijah

PENGOEROES

-Djoem'at, 8 Julisore Gamelan

5,—

5.40,
GB

Lagoe Tionghoa
Orkest anakanak , The
Sandwich Islander3“

Ketan
6.40
6,57
7.—

Tu

Lagoe Anekawarna
Light Opera Company
Pemand. programma
malam

TIMOER

Soerabaja II

Perkabaran

Beberapa soli

7.— malam Perkabaran
Tgn

Pendjawaban atas rapport2 dari pendengar

AO
S0

Pembatjaan
Agama
Concert

203
TO

Lagoe Krontjong
Pembatjaan tentang ,As

9—
945

» De Motors
Lagoe gramofoon

“

trologie“

oleh

t, Moerti

Notodibardjo.

LO

ag

Lagoe Tionghoa

8—

Dihoeb.

dengan

siang Pidato

L—

tentang

tangga

roemah

Muziek Tionghoa

5

Penjiaran

# 205

Muziek

gamelan

Menado

140
Toneel Loedroek
Hyanta
Toetoep
Djokja II 128, Semarang II III

Soerabaja LI, 68 dan

1V 129,

Solo II 120
5.— sore
Penjiaran oentoek anak2
6—
Muziek gamelan
6,40,
Muztek Hindoestan
7,— malam Perkabaran dan berita
pasar
Gery
Mendjawab rapport pen
dengar

Ka

Toneel

8. —

Krontjony

12—

,

Ketoprak

Orkest

Toetoep

PROGRAMMA
Penjiaran

NIROM
Barat

Archipelz. 99 dari 11.00 t/m 12.00
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Oheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 181

oleh

pold. Stokowskij
Herman

1ll.—

Soerabaja 11, 68 dan IV 129
1l,— pagi Tooneal Wajang Orang
11493
Muziek Krontjong

Ti

dipimpin

Pbiladel:

dengan

Orkestnja

,

6,33 pagi

Dr, Lso-

Finck

Toetoep

Sabtoe, 9 Juli
Muziek gramofoon

|.

menjenangkan

Idem
Berhenti
Beberapa lagoe lagoe In
ternasional

Ia due
12,— siang

Vioolrecital
Mond harmonica

hoon

Matinee oleh Studio
kest
Perkabaran
Lagoe2 piano

2
200

5.03
6,30

si
sore
,,

Mengoelangi Perkabaran
Berhenti

Thee Concert
Symphonie

PRP

Overzicht

7.— malam

Perkabaran

Ng
8—

Mana Soeka
Beberapa lagoe-lagoe

Tan
850
905

,

Gua

programma

Mana' Soeka populair
Sebrammel kwartiertje
Vibraphoon soli
Intermezz9

dari muziek

gramofoon

9,30
102535
10,45

12.—

Concert jang populair a
Interosezzo — harmonie

duo's

,

Lagoe

'Toetoep
B. R.

darsa

V.

95:

Soerabaja Arebipelz. Zender 68
Djokja II 128: Semarang II 111:
Solo II 120.

Djoew'at

5,— sore
5,03, 86,—

8 Juli

Pemboekaan
These Ooncert
Njanjian oleh anak anak

dari

plaat

gramofoon

Djoemat,
5.— sore
6, -—

8 Juli

Muziek
Radiu-cursus B RV ten
, tang stenographie Groote

Or,

Penoetoep menjenangkan
Tuetoep

10.15
11.—

Sabtoe,

8.—
1.30
7,45
5.45
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kestnja

pagi
»”
»

9 Juli

Muziek

gramofoon

Berita

&

kabar

Menjamboeng
gramcfoon

Muziek

Toetoep

sore

6.45
1.— malam

Muziek mulitair
Perkabaran
Pem, minggoean tentang
financien

7,05

Tino

Ton

3

7,45

',

IE —
or-

Lagoe gramm
Berita Pers.
Symphonie
Lagoe gramm
Phobi Relay
Pidato oleh toean Ben
Huyoink
Pbobi Relay
BRV Swing School

Albert Sandler

”

3.—
jang

Z0
8.—
TO

29.3
2—

6.30
1 6,45
7.— malam
1.55
”
8.—
8,10

8,35
855
9,45

phia Symphonie Orkest,

Tag

Sabtoe
9 Juli
630 pagi
Muziek Hawaiian
715
,
Toetoep

1225

Berita2 Koers
Concert oleh

SRI di

Solo
Toetoep

12,)—-

5

958.
10601

dikalangan

rabaja III 195, Semarang 122, Malang
Batayia 1 157,89 m. Batavia Il 61
Djokja 181, Solo 188,
Tjepoe 186 166m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka
'boemi 12,18 m,

Timoer

Betawi.

Wassalam

dari 7.30 sarapai 2.00 atas 25 m. Soe-

Toetoep

PENJIARAN

'Arab.)

7

l—
,The Bisek and
Hawaiian Band” |

boeknja

“Perkabaran

Tipes

Bobenjinja kagoengan dha
lem gamelan Kg Kjahi
Moenggang
Patalon sa
ban
hari Sabtoe
dari

oentoek keperloean

Lagoe dari Toerki

bahasa

KASMAN, ex Voorzitter H. B. JB.
PRAWOTO ADHIWIDJOJO, Goeroe bahasa Indonesia.

Kraton

7.45 malam Berita pers

“7,5 malam Pemandangan Pers oleh

2

dari

DidalamTaman TanteSri|
Soenarto 32 tahoen
Lagoe Krontjong
dan
Toetoep
tra
Stamboel
Mingg goe 10 Juli
Lagoe Yang Kfiiem
6.— pagi
Pembatjaan
Al-Goer'an

A13

6.55

Srimpi

Toetoep

Music Makers"

Sab 2, PMH 45, PMN, 29
153
Djoem at,8 Juli,
5— sore
545
Ka,
6.15

beksa bedaja

Hawaiian muziek,
ngan dari , The

st

8.—

dan alat-alatnja

Pa-

Juli

Peladjaran

Chabar chabar

233
Ea

Inggeris (voertaal

dasoeka dipimpin oleht.

ngan
White
"13

Tana

Pedalangan

Setinggil (Keraton)
Hawairan orkest, soko-

430,

4.
5

dalam bahasa Belanda
Cursus

Toetoep

»

3.

Plaat2 lagoe Tionghoa
Berita pers dan Chabar2 |

dan

2.—

Agama

Moelai cursus baroe
HADJI SOELAIMAN
Sjari'ah.

2.

8 Juli

btoe9

ta n jan dimainkan oleb
20. orkest ,, ief J ava"

lam Membatja

86,96 m

hingrat

Kelsoem

Lagoe Krontjong dan
saban dari piring hi

dan

GOEROE:
K.

Rm Ng Doetodilogo
Radiotoveel Wajang orang
Sriwedari mengambil tje
riterg ,Semar mantoe"
bertempat dipendapa pa
“doeka KRMT Widha-

wajang orang

“kan oleh Oemi

c.

d.

Toetoep

5,30 sore
G0
5

»M.T. Ver Young
Berhenti ap

b.

Pantoen Anda Soma dari

“Djoem'at,

Lagoe Melejoe

Belanda

Fegih, Tafsir Ooeran, Tarich, Hadist serta ilmoe2 jang berhoebpengan

daijah atau Dinijah jang lamanja peladjaran sedikitnja 5 tahoen.

Melajoe

Golfl.ngte

gamelan orkesi dibawah
.pimpinannja “mbok Mas

Indonesia,

PELADJAR

SRI

'Minggoe 10 Juni
- pagi Klenenangan oleh VORO:

Arab,

Tauhid,

Garoet

3

sekarang sampai tanggal

Jang diterima mendjadi peladjar (moerid) dalam madrasah ,, MOF'ALLIMIN dan MOE'ALLIMAAT”,
jaitoe anak2 jang soedah beroemoer sedikitnja 12 tahoen, sebanjak banjaknja 16 tahoen, dan telah
tamat dari Sekolah Angka II (Standaardschool k!. 5), dari HI. S. kl. 6, atau sesoeatoe Madrasah Ibti-

- Lagoe Hawaiian

Se

moelai

PEMBAJARAN.

Berhenti

Lagoe

kita menoentoet ilmoe GOEROE

SJAHADAH.

a.

Berita sk, dan sport (dji
kaada)

,

Betawi

Sjahadah (tanda tamat beladjar) diberikan kepada peladjar2 jang telah menempoeh oedjian penghabisan dengan mendapat baik.

terpimpin

1.— malam
7145

BAHASA :

AGAMA:

penguat mendjadi

Soenda, Sekar

@3013

KE

tjabang

,,MOF'ALLIMIN-MOEALLIMAAT”,

LAMA BELADJAR.

10 Tai

Gamelan

Mosilammadilah

Madrasah

Peladjar diberi peladjaran sedikitnja 5 tahoens dalam tahoen penghabisan

, Gending

Kaboepaten,

koempoelan
ASA.
dej
ngan pimpinan
toean
'Tamimi
Gl. Si, Roe
mah Tinggi mengambil

telah diboeka seboeah
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gai biasa, tetapi djagoeng kerang da

ri biasa, sajoer sajoeran didatangkan
| ini maksoed motie PIPB op iij1, pada IPB tidak ada itoe, dan karena
itoe dari Kedoe, banjaknja
—. waktoenja dioemoemkan.
tjoekoepan.
perloelah diadakan rectificatie dengan
| Akan tetapi bagi kita seorang voor selekas
2nja soepaja djangan sampai me
Ikan gereh asin dan ikan laoet, di
stander, seorang jg maoe melihat djoe roegikan gepada mereka jg keloearan datangkan dari Semarang, bavjakoja
ga lapangan pekerdjaan oentoek seko dari sekolah kelas
Il atau sekolah Isteri. tjoekoepan. Boeah2an, teroetama kese

Grieksch (Jahoedi dan Joenani)

men

Djokja. Toean Soedarmo pada

didatangkan

lain

dari Kedoe dan Solo, barjaknja seb:

rma telah losioes toelatingexa
man pada Vrye Uaiversiteit di Amster
dam dalam bahasa Heebreeuwseh dan

an GP un

Sana

karet
dari Indonesia

Li Dalam bl. Juni

Persdienst Daerah: toean

neja,

Tjiptota-

Vereeniging

bahwa soekarnja atau koerang baik
nja penghidoepan itoe tentoe berpenga
roeh koerang baik kepada keadaan ne

: Penge- jati —Probolinggo—, toean Kadjatmi- memperbaiki penghidoepan Ra'jat itoe:
Sosgondo
bahwa oesaha itoe haroes disandar
bl, Juni ko —Djatirogo—, toecn
kan
pada pengetaboean jang loeas dan
—Klakah—,
dah Ma:
Alamat P D : Simokerto 19,7 S' baja. dalam dari hal penghidoepan mereka
jg 8,257
Coneul Prop. Daerah dibeberapa dan sebab2nja jang mendatangkan ti
“ton dari daerah Seberang. Produksi
tempat
beloem dapat diangkat seperti dak baiknja keadaan penghidoepan
| dalam bi. Mei ada 15,522 toweDalam
di
Malsng
dan Madioen karena masih Ra'jat itoe.
pen
dari
pada itoe pengeloearan karet
Memoetoegkan :|
oedoek ada 11,941 bag sedara perse dalam peroendingan,
madjoekan permintaan kepada pe
diaan exporteur exporteur didaerah
merentah
(Kasoenannan dan Mang“Seberang dan penghabisan Juni ada
SOERAKARTA
koenagaran),
soepaja mengadakan com
16,051 ton, (Aneta),
missie jang diwadjibkan menjelidiki
sej
Hoogdrukwaterleiding di Solo
keadaan penghidoepan Ra'jat dan Ia
Volksraad
Pendoedoek
kota
Solo
loe
madjoekan oesoel bagaimana sjaSoal begrooting Maakan ditentoekan ha- rat2aja oentoek memperbaiki keadaan
rine dan Oorlog

mengenai oeroeran peperangan ada
beberapa orang jang mengatakan, bah
wa soal merahasiakannja adalah keter
laloean, Dan penambah kekoeatan
pembelaan haroes ditjapai dalam wak
toe jang pendek sekali. Sebab kelam
batan

jang s#oedah-soedah

kan,

bahwa

itoe wadjib

dikedjar. Lain golongan lagi mengata
kemerdekaan

ekonomi

negeri ini adalah jang paling oetama.
—9

——

SOERABAJA
Congres,

Pembantoe

naamlocz3

yannootschap

dibeli oleh pemerintah Ka

hanja

soenanan
dengan
dan
gouvernement

Baroe baroe ini NV,

algemeone

Mangkoenagaran
(sebagian besar).

itoe mengadakan

aandeelhoudersvergadering

jang dipimpin oleh gouverneur KJB,
Orie sebagai wakil gouvernement, dan
dihadiri rijksbestuurder KPAA Djojo
dan ZH Prins Mangkoenagoro.

Perkoempoe
Menoeroet bal.ns dan winst & ver
Dikabarkan, bahwa
jg ber lies rekening ada ternjata, bahwa se
Fordo
ief
lan Pegawai Locomot
poesat di Meester CU. besoek pada tg: lama tahoen 1937 peroesahaan itoe
15 hingga 21 Juli 1938 akan melang menderita roegi f 19,000,— Tetapi di
Congresnja

soengkan

bertempat

Koetoardjc:
Berboeboeng dengan waktoe

di sini perloe diterangkan,

bahwa tahoen

itoe telah dapat membikin afsebrijvin-

bela- gen f 64,000 dengan ini maka dalam

jang
schorsing
diri orang ang

kas berati masih

dapat

Oeang

Januari

t/m.

SAID bin ABOED

15/s, lain onkost

dapat

ATTAMIMI

KRAMAT

Bikiniah

22.

Kleermaker

SAWAD

PLEIN

43

pakean

Potongan

Bagian th 1937 :
Oleh karena dalam boelan April 38

kirim.

TERKENAL

—

BATAVIA-CENTRUM,

naar

dalam boelan April

bagi

barang

di Cheribon, — Pandjoenan

M.D.

'38

1938 . kita ambil jg perloe perloe #s
dja dengan pendek seperti berikoet:
ada oeang masoek

dari

beli pada:

April
1937
Menoeroet
financieel-verslag
dari
rijksacountantsdienst,
maka keadaan
dan
keloear
masoeknja
oeang jijk

masih

terbikin

Bandoengsche

masoeknja oeang lebih
banjak
dari Januari-

Mangkoenegaran

jang

ADRESJANG

Rijk

April

potongan

Boleh

penghidoe

toean

Netjis,

maat
menoeroet

model

doedoeknja

baroe

bagoes

dan enak dipakenja

begroo

ting th dienstjar 1937, disini kita te
rangkan

ada

f 26 618,71

maka

kalau

RAPI

dih tbeng dari 1 Jan. 1937 sampai 30

PAKERDJA'ANNJA

April 1938 djoemiah ontvangsten b:gi tahoen 1937 itoeada f 1663 927,73
Adapoen saldo th 1937 pada 30 April

ada oeang f 45.000, 1938 ini masih ada f182.014,10
Jang lebih perloe kita terangkan di
Bagian
tahoen 1938
gauta teroetama tjb. Soerabaja se sini, jalah maksoednja N V itoe jang
hingga mereka kehilangan bak seba akau mengadakan peratoeran (besluit)
Dalam bl. April '38 masoekuja ceang
oleh
pemerinsab ada f 133,129,82 (April '37 ada f 167.
pernah di oe jang disetoedjoei
Bsi nngguta, sebagai
kedjadian (Z-libesturen dan gouvernement Hin 171365)
Dengan
moemkan disini.
Kalau dibitoeng dari 1 Jan.
ini t. 8. Tjokrosoedarno diminta boeat dia Belanda), menentoekan pada se sampai30 April '38 djoemolah onivang
membela perkara jg mengenai atas di moea halaman roemah semoea pendoe sten adaf 427 947,20 sedang dalam th.
ri anggota dan sekarang pembelaan doek kota Solo haroes dipasang pipa '37 (Jan.-April) hanja ada f 405.153,96
waterleiding (verpl'ehte aansluiting) djadi th. '38 ini (4 bl.) lebih besar
itos di serabkan pada t. Jabja.
Dan menoeroet kabar, oleh tjb. di dengan haroes membajar sewanja jaug masoeknja oeang kalau dibandingkan
Soerabaja akan mengirimkan t. Jabja boleh dianggap sebagai gemeente be dengan th '37 (Jan.-April)
sebagai wakilnja boeat membela per lasting. Apakah jang bertempat ting
U.tgaven: selama bl April '38 ada
gal diroemah stzu halaman itoe me
kara tsb. dalam Congreenja jad. '”
f132,313,
80 fAprii '837 hadja ada
makai
air
leiding
atau
tidak
itoe
di
tib,
ja
oesoeln
Bersetoedjue dengan
f
106,814,98
). Kalau dibitoeng dari 1
Sbaia, bahwa kedoea Pengoeroes Be- merdikakan, tetapi ia haroes telah Januari sampai
30 April '38 djoemlah
sar soepaja dipilih dari erang loearan membajar sewa itoe.
uitgayen
bagi
th
"38 iniada f 535,649,
perhim
oentoek
jg meloeloe bekerdja
Labih djaoeb, vrgadering
djoega 28 adapoen Jan.-April '37 djoemlah
soepa
maka
gadjih,
di
dengan
poenan
membitjarakan hal
,culerJjomsvoor- ada f 470:407,74.
ja t. Jabja akan menerima pimpinan ziening:fonds“ bagi pegawainja NV,
Pada 30 April
'38 dalam'rijkskas masib
oei,
diketah
dapat
tsb. jSebagaimana
tetapi beloem dapat mengambil poe ada nadeelig-saldo f 108,302.08.
seorang
sadja
boekan
bahwa t. Jabja
toesan jang pasti, Begitoe djoega me Tetapi oleh karena bagi dienstjaar '37
bali Econoom. poen telisu ada seorang netapkan akan mendirikan
dienst- pada 30 April "38 dalam rijkekas ma
pergerakan sekerdja jg namanja tidak woning bagi directeur dihalaman di sih ada
voordeelig-saldo f 182.0!4,10
. asing poela.
moekanja zwembad Tirtomojo di Dje- maka pada 30 April “38 ini dalam
bres, dan menocercenkan tarief air jang tijkskas masih ada voordeeligPBMTS tjb. Djenggais
meloeloe boeat menjiram (besproeing) saldo sebesar f 73,712,02.
djalan
besar dan sebagainja dari 5
tienja
9 ——
Berhoeboeng dengan Conferen
cent
mendjadi
1 cent per M3, Sesoe
oetoe
et
menjamba
oentoek
il maka
Berita PTT
gan corferentie dari Soerabaja, telah dah ada beberapa hal jang dibitjarakan
dengan keperloean roe
Hulppostkantoor
di adakan rapat pengoeroes dan anak berboeboeng
#5
jikotok.
mah
tangga,
maka
vergadering
laloe
tjabangnja :
ditoetoep oleh voorzitter toean GouBedjak tg. 1 Juli jl. Hulppostkantoor
Selain menjiarkan kepsetoesan con verneur,
Tjikotok
moelsi diboeka kembali di
ferentie, poen diadjoekan candidaat
bawah
ressort
Soekaboemi.
pengoeroes tjb, Djenggala terdiri Gari:
Kesengsara'an hidoepnja
-—
ig cm
Rajat Solo
S, Tjokrosoedarmo ketoea, t. ChoesPost dan Telegr: fxantoor Tarakan
Motie dari congresnja
man Affandi wakil Ketoea, t. Tarip
.
perbhimpoenan
prijaji
H ari bekerdja
“ Ohoesdi Penoelis I, t. Arvai Djohuns
B.B.
jang
diatoerkan
sj:h Penoelis II t. Moenadi Bendahari
Moelai pada tg & Juli jad, ini bari
pada Pemerintah
tt. Roestam, Achmad, Bardji dan Mb
bekerdja pada post dan telegrasfkan
5
Rivai pembantoe,
toor di Tarakan dari djam 7—12 siang
Dari pembantoe M:
dan sore dari djam 3 sampai 5 sore.
Oentoek memoetoeskan itoe, maka
Beleem iama ini di sccieteit Habi——
2
besoek pada tg: 17 sekira djam 8 pa
gi akan dilangsoengkan rapat anggota projo (Solo) telah diadakan congres Sri Ratoe dan Wilhelmwins tentoon
bertempat di Taman Siswa kedueng PPB jalah ,,Pangreh Prodjo Bond”
stelling
doro Str. No. 30— Soerabaja (kantoor jaitoe perhimpoenennja prijaji BB dari
Mengirimkan
gambar?
Rijk
Kasoenanan dan Rijk Mangkoe
perhimpoenan).—
Boeat Koningin
Wilhelmina Ten
nagaran, Dalam congres itoe djoega
dibitjarakan penghidoepannja Ra'jat toonstelling, menoeroet berita jang
Schatier curius
Bataviasche
|di daerah geweet Soerakarta jang ter disampaikan ' pada
di Betawi,
oleh Sri
Menoeroet keterangan, bahwa echat njata makin bari makin soekar dan Kuostkring
ter cursus dalam doenia pegadaian jg sengsara disebabkan beberapa hal, di Ratoe telah dihadiahkan 5 gambar
sebingga doea kali menerima oedjian antaranja jalah sawah dau tegalan gambar dan 7 pigoera, jang telah di
beloem djoega loeloes, maka mereka kepoenjaan bapak tani itoe kebanjakan pak dengan lain lain gambar terkirim
dikeloearkan
dari dienstnja sebagai soedah didjoeal dan digadaikan ke lain dari Nederland.
sala
9 am
beambte dari roemab Gadai Negeri. orang jg sangat berat perdjandjiannja,
Boekan 40.05.—
Menoereet
perhitoengan,
mereka Setelah mendengarkan pembitjaraan
mempoenjai
dienst ki. 13 tahoen. bal itoe congres laloe menimbang:
2
Tetapi
f 0.50.—
“Kemaren doeloe diberitakan dalam
Bahwa
dibeberapa
daerah
dalam
I.M. Djawa Timoer
gewest Soerakarta keadaan penghidoe lembaran ketiga. hal ,,Oooperatie Go
tong Rojong” antara lain lain diseboet
Pedoman Daerah baroe. pan Ra'jat beloem memposaskap:
kan: dari reget 1.— dengan djalan
Rspat anggauta Indonesia Moeda
bahwa
menoeroet
keterangan
dari
menaroeh wang f 0,05 tiap tiap boe
tib. Soerabaja. jang diakan
ketika
beberapa
pegawai
negeri
jg
hidoep
lan
pada
pengoeroesnja,
seharoes
pada hari Abad tg. 26 Juni "38, sela

kangan ini timboel
beberapa
mangenai

eatas.
Kalau beli sedozijn

Mangkoenegaran

jang aandeel

nagoro (wakil pemerentah Kasoenanan)

PP. L. F.

Keadaan

Soedah sementara tahoen ini di So
lo diadakan waterleiding
oleh satoe
nja

perbaikan

Gadoeng,

memperoleh sehelai diploma jang diatas. Harga sebotol f 1.50,
Disega sedia obat boeat keperloean orang laki2 dari harga f 5.—

itos, begitoe djoega soepaja membesar
kan post dalam begrooting negeri ba

gi keperloean
pan Rajjat.

M. menoelis :

Semanan
djoega
Segala

Tn

oentoek marine

belandja

anggaran

dan peperangan. Jang

wa
be

Kastoeri

jang bersih dari tanah Arab, telah memboektikan menjemboehkan bermatjam-matjam penjakit loecar dan
dalam.
Tidak orang besar dan orang toea sadja,
anak ketjil jang beroemoer sehari boleh meminoem obat ini.
golongan bangsa di Hindia telah memoedji obat ini, dan telah

Pa

tentang

rerslag

berlangganan

terleiding.
Th. 1937
drijf roegif 19000.

afdeelings-

Obat

Ae

roes

. Kini telah dikeloearkan

Indische Jaarbeurs Bandoeng

DIPLOMA 1934
OBAT
MOESTADJAB

Centraal Prop. Daerah : tocan Soegeri seloeroehnja, hingga oleh karena
Dari Cent Kant voor de Statiestiek hardi.
itoe haroes dilakoekan oesaha boeat
Consul
Prop.
Daearah:
nn.
Soepikaret
elah dioemoemkan pengeloearan

' Onderneming sebabai berikoet
oearan dari Indonesia dalam
ada 12858 ton, jg dari Java
doera ada 4,621 ton sedang

Nederlansch

L

Leah

garan

innja

memperbintjangkan

beberapa

dan

beker.janja sehari? ditengah

ka

se'al jang mengenai organisatie tja langan Rakjat, tidak sedikit Rakjat
bang sendiri, poen melengkapkan s0oe didesa jg soekar sekali penghidoepan
soepan

anggauta

Pedoman

Daerah

nja, karena

banjak

pindjaman dengar

nja f0,50,-- djadi boekan f 0.05,—
sedang dari regel ketiga: ,,tapi ang

gauta mendapat kematisn, bisa di ka
sih pindjam, dengan memberi keocen

Djswa Timoer djoega sebagai akibat perdjandjian jang berat dan sawah toengan, enz.., mistinja dengan tidak
dari pada poetoesan Conferentie ke atau tegalan jang mendjadi bagiannja memberi keoentoengan, Maka dengan
soedah di ikat dalam pindjaman itoe, ini dibetcelkan.
VHI di Njombang jbl.
-|hinggs mereka seakan-akan tidak ber
Adapoen
soesoenan terseboet
ja hak
sedikitpoen pada tanah bangsa
lah:
nja itoe,
Ketoea

Penoelis
—. Bendehari
Pembantoe

bahwa bagi mereka sangat soekar
ab Sosroharjono nentoek memperbaiki penghidoepan
t. Goddy Mata nja olebnja sendiri, karena koerang
koesoemah
nja kesampatan boeat mentjari dan
t. H.D, Warsito menambah - hateil dan djoega karena
t, Soesanto
imatjam2 sebab lain,
t. Moh. Hannsfi

Oemoem

MATRYZEN,

CTYPEN.. |

TREKENINGEN & ONT WERDEK,

na

Panen)
«

UN

aa

man NNNaMaNa Nana

3,

Lega

es

#3

ba

Pad

& Ba ln,

Menund
senen enek Mara
a

PI

3

Pd

Ni

Tanjakanlah “pada Toko2

Kitab

BOENTING

dan Agent2

- HAMIL.

Kandoengan, jang satoe ogah sedang jang lain sanget harepken.

Jang maoe tida dapet, jang

ogah

te-

roes dikasih , .. » anak,
Boeat sampeken masing-mas'
ng poe-

nja keinginan, sjarat-sjaratnja bisa didapet di mana , BOEKOE TUEMBALS.
Harga f 0 56 berikoet onkost kirimnja.

PRAMPOEAN

:
2
5

BRANAK.

Menoeroet ilmoe Karoehoen (Aki—
Mojang— Leloehoer) orang prampoean
Sasoedahnja branak, moesti dikasih
djadjamoe, soepaja pianakannja jang

mangkak

ag
: aa 3
ROEMAH OBAT
E
ROE HOEN
Kg

A In dh

saga ag

$

8

bisa ringkes kombali, ke-is- -

triannja jang melar bisa tjioet lagi,
peroetnja jang kendor bisa kentjeng
poela, dan segala kotoran bisa disa-

poe kloear seanteronja.
Sebab,

kaloe

itoe kotoran

atawa la-

mad-lamad jang ketinggalan di dalem
pianakan (Pranakan) dibiarken, mes-

kipoen bagimana sedikit djoega, achirnja bisa timboel roepa2 penjakit,
antaranja penjakit dalem pianakan jang akibatnja bisa meroesaki
kesechatan.

Harga 1 stel sampe 40 hsri No, I f 350.
dan jang No. 2 per stel hanja ......f 1 50.
Belon teritoeng onkost kirimnja,
Pesenan haroes langsoeng dialamatken ka:

ROEMAH

OBAT

Hoofdkantoor: Groote

Postweg Oost 22

KAROEHOEN

Filialen: Soekaboemi,

Tasikmalaja,

—

Soemedang,

BANDOENG.
Garoet,

Cheribon,

Buitenzorg dan BATAVIA-Centrum. (Pasar Baroe 87).

