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Kobe diserang
Pada

tsb pn

itoe

an

maksosdkan dalam
Permerintahan

pasal 55

Hindia,

Atoeran

karena itoe me

|reka itoe boleh melakoekan
ilanggota

oleh Balai Poestaka

oemoer 5 J

Aa hal mana di |

Italia dan

pe sebabkan se
igers itoe seka lelaki beroem
tnja peperangan

toengan

Ta

—

mengadjar

Anggota Volksraad dalam persidajyngan dalam afdeeling, bertanja tentang
hak-mengaijar bagi goeroe2 sekolah
particulier jang tidak mendapat subsi
i-|die. Katanja kalau hak itoe ditjaboet

ri

centoek waktoe jang tidak ditetapkan
.Ibolehkah kedjadian goeroe itoe tidak
ildiperkenankan lagi akan mengadjar.
Pertanjaan itoe didjawab Pemerintah:
boleh diperkenankan
dipetik

'osntoek keroegiannja

No. 368, jang

sendiri.

jang

soedah

la | Biasanja

lenjap. Di Kobe sendiri jg mati
ada 369 orang, jang loeka 4047
orang dan jg kilang 308 orang
Mobil memakai arang
Pembesar gemeente di Tokio
memperma'loemkan, bahwa 550
boeah autobus akan dirobah sifatnja sehingga bisa berdjalan
dengan memakai arang (boekan
minjak berzine). Boelan depan
akan dimoelai mendjalankan 100
boeah antara itoe, dan dalam
boelan October 200 boeah, sedang
lebihnja dimoelai dalam boelan
December.
Menemoe barang jg
menakoetkan
Ksoem pemberontak Spanjol
ketika membikin bersih kota Nu
les, setelah kota itoe djatoeh ke
tangan mereka, telah mendapat
kan 300 majat pendoedoek disi
toe terbenam dibawah roentoehroentoehan roemahnja
sendiri2.
Roepanja ketika. kota ini hen
dak dihemboeskan, kaoem merah

keloepaan

memberi

tahoe

lebih

doeloe kepada
pendoedoeknja,
“sehingga teroeroek semoea.
Ke'jelakaan terbang
Sebosah pesawat pelempar bom

“kepoenjaan marine Amerika di
Panama-Kanaal roentoeh 'laloe

ggota jan,
ag | menjala, sehingga djoeroe terbang

tjam

itoe

boleh

ditjaboet

- nja mati dan doea orang penoem..

pangnja loeka parab.

sewaktoe

waktoe oleh ambtenaar jang berwadjib, kalau keadaan jang dahoeloe, jg
mendjadi alasan oentoek mengadakan

larangan itoe tidak ada lagi, Biasznja

ber
da

hal itoe soedah semestinja - baroe ke
njataan, kalau goeroe jg tersangkoet
soedah memasoskkan soerat permoho

loan

NAN SEE

menda

orang hilang

lau goeroe itoe sendiri soedah
mema
djoekan permohonan. Beslit jang sema

meengatakan

sjarat jang patoet dipakai ot
bibit toe tiap pangkat jang sebanjak itoe,
matjam mang jaan, karena Na

begitoelah

Pakan larangan
terse
baroe ada harapan boleh ditjaboet, ka

Tentang oekoeran apa jang dipakai
engangkat oran ' Boemipos
ar jang
ek djabatan amt
memegang sesoeatoe pimpinan, Peme
(rintah setoedjoe dengan pendapatan
anggota,

lagi,

oleh Balai Poestaka dari Soerat
ba Pemerintah dalam Volksraad

Tr oetjap

Pegawai Boemipoetera Gipertibgadaan

ber koe pada 21 Juni 1938, di

lagi di

O—

Larangan

ba

aan mbah ananmet
apa apa jang Sena
Lea

Menoeroet Stbl, Hg

Soerat Dja-

kan kieskring Belebes Selatan
pertimbangkan

soedah padam
ter
da- onghoa mati terb: Ka masing-masing

ditanja: apakah

dari

| waban Pemerintah.
Tentang Kieskring ke XII (Poelau2
aa
mana tidak Soenda Ketjil) lagi dipeladjari djalan
8 mnta,
keroe mana jang akan diambi| oentoek mem
i | perbaiki atoerannja. Maksoed mengada
—

Tipertanggcongii n
gian kira ada f 7000.

Aa

bak pilih

Volksraad, begitoelah dipetik

orang

|

r oleh karenanja,

mempertimbang

kan atoeran, soepsja anggota dewan
persekoetosan segolongan jang baroe
diadakan itoe, boleh toeroet dengan
pemilihan
anggota Volksraad
jang
akan datang, Anggota itoe boleh dibe
ri keterangan jang demikian: .mereka
itoe anggota dewan seperti jang di

4499

pat loeka dan 350

Haa

terkemoeka dalam perhimpoenan
tetapi boekanlah ka
:
hargaan atau kar
ngi, tetapi semata m

jg loeka 120 orang,

tidiknja Pemerintah

Ambt. Dep. Econ.
aloes, djavgan

orang tiwas,

miota

larangan

itoe

oeandakk, sa
PENGAE

berboet demikian.
Zaken diberi perintah

se

hingga sebahagian dari kota itoe
terendam air.
Dikampoeng Hyogo
ada 442

iga HR

Itinja, bahwa ,Pomer" ada dirintangi
Ada anggota jang bertanja, dalam
oieh badan pemerentahan, dan sebe sidang
sfdeeling Volkeraai tentang ada
pernja tidak ada “alasanvja oentoek

aroes,

1g -Pal

x
Tentang badan perwakilan

Pemerentah tidak: ada melihat boek

kota Ko

diserang

da JL SISA

da

lagi

PRA

dikoetip oleh Balai Poestaka
ri Soerat Djawaban Pemerintah,

hari Senin sore,

sekali

Bkli

lakoenja keloear, demikianlah

tofan lagi.

Eigg So

Gagbht

be

cent

10

Larangan

mengadjar itoe sahnja boe-

kan sadja digewest
jang
oleh Kepala Gewest jang
hak mengadjar itoe,
2

ditjaboet.

mat

d perintah
mentjaboet

(Op mema

|(Pares Tina
jang sedang

andi

doen

gi

orang

kalil

lan diangkat

£

28

dilaocetan, !

. Doea orang

Arab

ho

- Gear

Na

. Pengaelapan

tambah

bada Moofdpost

TAN tor.

,

keroeh

bom kepada seboeah autobus,

jg sedang membawa orang2 Jahoedi
menoasdjoe Haifa, dengan berkesoeda
han ada 2 orang jg mati dan 10 orang

jg mendapat

Perkelahian di Nazareth
Selama perkelahian hebat di Naza
reth, seorang kapten
Inggeris dan
doea
orang
serdadoe
Inggeris
menda
maa
pertama asri! p
yi
Ipat
loeka,
sedang
seorang
agen-polisi
Essex sore aka
soedah til
dari polisi-bantoean Jahoedi, serta 3
Isana.
orang 'Arab mati.
Djoemlah korban dalam ban.
Barisan Nasional 'Arab lawan Pa
soekan Inggeris
. Transocean mewartakan dari Londen,
| ..
pegawai bahwa
Berita
Transocean
dari Jeruzalem
menoeroet berita berita dari
La Na
lebih djaoeh mengatakan bahwa telah
Jeruzalem, djoemlah jang mati selakoe
diterima berita berita poela tentang
korban insiden insiden kemaren
di
pertempoeran jang mengchawatirkan
PK PR. dan Pomer 2 - Palestina ada 12 orang.
antara
pascekap2 Inggeris dengan ka
“Selain dari pada itoe ada 30 orang
, Djawaban Pemerintah jang beroleh loeka loeka ringan dan oem nasionalis 'Arab didekat Dab ourjeh, jang letaknja dikaki goenoeng
an belandja oentoek parah,
Tabor.
san Balai ai es
Dikabarkan, bahwa beberapa serPertaroengan dengan pasoekan
dadoe Inggeris dan banjak sekali orang
—.
“Inggeris
mi Di Tulkam terbit pertemposran
tem orang "Arab jang mati dan jang loeka.

st| bak menembak
soekan

ai orang
KPR) kap.

saham

parkan

RU

oentoek-mengoebah kat"

Ahn
|

antara

pasoekan

pa

Inggeris
dengan
sepasoekan
'Arab jg bersendjatakan leng

orang serdadoe
loeka

Lebih gdjaoeh

mendapat

Transoc3an

mewarta

oekannja, maka adat kebiasaan| kan dari Jeruzalem, bahwa kemarin
“lada 3 orang serdadoe Inggeris menda
desa akan banjak te
BB, tidak pernah mengi
Ipat loeka oleh bom jg dilenparkan
Na
seboeah vrachtauto militer,
t an
ag Pa
terj
panoeh dengan serdadoe.
“

loeka.

Persiapan di Mesir
Kabar dari Jeruzilem mengatakan,
bahwa keroesoehan di Palestina kian
hari kian

hebat.

pasoekan pasoekan

Kabarnja,

beberapa

baroe telah

berse

dia di Mesir, dan djika dianggap per
loe segera akan datang menjerboe,
Seorang

sjaich

terboenoeh

Di Jeruzalem, bahagian kota lama,
kemarin

doeloe ada gjaich "Arab

mati

terboenoeh oleh peloeroe,
Sehari sebeloem itoe 3 orang Jahoedi
di Haifa tewas djiwanja.
Dekat Nablus, seboeah autobus di
lempari bom, sehingga ada 3 orang
jang

mendapat

loeka.

Jahoedi kontra

Arab

Di Nazareth terbit #pertempoeran
Kabar jang sah benar tidak bisa di
antara
orang2 Jahoedi dengan orang
dapat, karena kawat2 talipon di Pales
tina diroesak poekakkan orang dengan
tjara besar-besaran,

orang

Arab,

jg

janja.

memantjari

kemoedian

beroebah

mendjadi perkelahian besar, sehingga
pada
kedoea belah pihak didapati ba
Didoega, bahwa pertempoeran ini
njak
jg
mendapat loeka loeka.
ada
berkaitan dengan penjerangan
bangsa 'Arab kepada kampoeng Ja
Tidak tenteram lagi di Haifa
hoedi di Givatada, dan kesitoelah di
Di Haifa seomalam-malaman tidak
kirim pasoekan2 Inggeris goena mem aman, dan kapal-kapal perang jang
berikan pertolongan.
berlaboeh senantiasa menjinarkan tjah
Pelemparan

lagi kepada

autobus

djalan-djalan. raja

Hari ini terdjadi beberapa insidea goena SEN TINAUPON polisi,
PO —
hebat, ja'ni orang orang Arab melem

2

oemoem” |

Jang soedah berbitjara

Soeroso, Thamrio, Abdul Rasjid
dan Soangkoeepon. Djoemlah leden Fraksi Nasional 8, seorang
jaitoe

| Setelah kemarin toean Thamrin se| Laloe spr mengatakan, bahwa indusdil .
trie di Indonesia ini koerang sekali
lesai pidatonja,
)
a
maka
Kn aa
perhatikan. dan meminta soepaja dia
liran oentoek berbitjara ialah —
sempoerna, sebab da-:

2 jgljs diadakan

dengan ikatan ikatan

oleh |. pemerentah, Oleh1

ter

menoendjoekkan perbedaan jg besar

Sekarang spr. sampai pada fatsal am

antara pendapatan ra'jat dan pemeren

PN ee

amtenar

tenar jg diterima oentosk sementara
waktos dalam vaste dienst, dan akan

en

Lagi poela dikoepas beberapa tinda Imembela soepaja AIB nanti lekas di
kan tindakan pegawai bangsa Belanda tempatkan dalam vaste dienst.
ig koerang memperhatikan adat adat,
Sesoedah itoe laloe membitjarakan
kebiasaan rakjat. Spr minta poela, soe soal (bestuursambtenaar boemipoetera
paja kesehatan rakjat lebih lagi diper berhoeboeng dengan inpassing dalam
hatikan oleh pemerentab, demikian B B L '38. Berhoeboeng dengan pera
poela kemiskinan jg terdapat dimana toeran2 itoe, jg akan meroegikan pe
mana tempat.
gawai2 lama oleh pertoeran2 pegawai
Soal rentjana ordonnansi di Tanah pegawai baroe, maka spr minta 808
Seberang dikritik djoega oleh spr. 'paja hal itoe lekas diadakan pemerik
Begitos djoega pekerdjaan amtenar- saan kembali.
amtenar di Tapanoeli jg memakai adat
tidak sebagai ,rechtsmiddels,|
Sekarang jang angkat bitjara ialah:
t. Sol

melainkan sebagai ,bestuursm iddel".

ka

8pr membela keadaan weermeacht,
pembelaan negeri dengan mengadjoe

'Kemasjhoeran|
Volksraad!

diadakan
soepaja
saransaran
Keadaan ekonomi rajat spr minta |kan
materiaal lebih banjak, soepaja staatssoepaja diadakan perbaikan, dan minta
diperhatikan goena
mobilisatieraad
poela, soepaja heerendiensten dihapoes
pertahanan
ingan
kepent
ingankepent
kan sadja, Sesoedah ini maka spr me negeri, oeroesan penerbangan, oeroesan

ngatakan sebab-sebabnja

VR

tidak angkatan laoet, pendidikan opsir-opsir

terkenal
dikalangan20rajat,
sekalipoen
soedah beroemoer
tahoen, ialah
karena bahasa jang dipakai
VR

itoe boekan bahasa

dikemoekakan

dalam Inja jang

na

| iaitoe
bahasa jang dipakai Indonesia
oleh ber
djoeta-djoeta pandoe |

s

persediaan di Nederland dil. Maksoed

oleh spr ialah

Isoepaja hal-hal jang koerang ini diper
'baiki dengan setjepat tjepatnja.

andoedoek

sendiri, melainkan bahasa Belanda.

Sehabis toean Abdul Rasjid, maka|

| jang mendapat giliran ialah
2
Togan Alatas.

F

:

“N

i

idang sidang jang Ikan, bahwa dari fihak menteri djadja
i bagai bangsa han soal itoe koerang sekali perhatian
m pembitjaraan nja.
Sikapterhadap
“angan

gresnjaja diGl Solo
SC jang dikoendjoengi !

nasional

perdjo
Indone

sia,
a oleh wakil PAI dengan meJa mengatakan, bahwa siksp peme
an, bahwa perkoempoelan terse rentah terhadap perdjoeangan Indone
toedjoe dengan adanja gerakan sia-sekarang ini ialah amat haloes

.itoe,

2

Na

dan

moerah.

Dan lagi penggeleda

— Indonesia dalam doania

internasional.

Oleh karena itoe pengaroeb2 interna
sional tentoe dirasakan oleh rakjat
—

Indonesia dengan melalosi
telligentsianja.

kaoem

in-|

Ketika mengoslangi kedjadian2 jg
baroe baroe ini dalam doenis interna
sional dengan mengingat poela, bah

wa Indonesia dalam soal kekoeatan Osntoek ini haroes diperkosatkan soal
ekonomi dan bathin amat koerangnja, aogkatan laoet.
maka spr berpendapat, bahwa paroe
bahan jg pertama-tama ialah adanja SIDANG HARI INI
Imperiale conferentie sepandjang peti
Ci

Pagi ini sidang oemoem dimoelai
seperti biasa jaitoe djam 8,45 dan se-

'si-Soetardjo,

Ekonomi,
Ketika sampai pada fatsal ekonomi, | lakoe spreker pertama ialah toean
maka spr berpendapat, bahwa peroeA F.G.M. Soangkoepon
bahan dan perbaikan (ekonomi Indo
nesia, tidak tjoekoep dengan
industri
memoelai dengan menambah
alisasi dan pertolongan kepada rakjat (danBeliau
memperkoeatkan alasan2 jang tejang tjoema sedikit2 sadja. Oentoek lah dimadjoekan oleh t. Thamrin kema
menerangkan lebih djelas, spr me- ren apa sebab sebagian besar dari Frak
ngambil politik perekonomian Ingge
si Nasional memakai bahasa Indonesia
ris di Jamsica jang tjoema terdiri da
pada bagian pemandangan
oemoem,
ri 1 djoeta pendoedoek, tetapi oentoek Bangsa dikenali oleh bahasanja. Dari
kemakmoerannja telah dikeloearkan itoe pada tempatnjs, bahwa kita bang
oeang 500,000.— pondst, goena perta
sa Indonesia memakai bahasa Indo. nian, Maksoed spr ialah soepaja di In nesia,
donesia jang rakjattertimpa oleh kolo
Pertama memoedahkan pekerdjaan
niaal kapitalisme ini, diadakan politik dan kedoea lebih moedah dan tjepat se
perekonomian jang djitoe jang bisa moea pembitjaraan dalam Volksraad
mendjoendjoeng rakjat Indonesia dari 'itoediketahoei dan disampaikan pada
djoerang kebedebahan.
sidang ramai misalnja dengan peranta
Sesoedahini laloe
raan soerat2 kabar harian Indonesia.
0. 4 Kartowisastro
Dari itos pemakaian bahas Indonesia
Jang angkat bitjara, dengan memakai dalam Volksraad ini boekan sekedar
bahasa Belanda. Membitjarakan ten 'ingia mengadakan demonstrasi akan
tang kemadjoean sesoeatoe negeri, maka tetapi dengan maksoed oentoek mera

spr mengatakan,

bahwa kemadjoean

itoe tidak hanja mengenai arti politik
— sadja, melainkan djoega
d
mengenai
arti ekonomi. Dan arti ekonomi inilah

— jg diambil oleh spr.
Dengan mengatakan, bahwa Indone

sia itoe negeri jang mengelosarkan ba

|“ rang2, maka spr. mengatakan bahwa
. kesetimbangan negeri seroepa itoeamat
“lekas terganggoo dan gontjang.

maoepoen

pegawai

beroepa

baik

be

roepa anggota dari bermatjam matjam
badan perwakilan mengenali bahasa
Indonesia itoe.
Nederland — Indonesia

Diatas kertas soedah
voogding,

akan

diadakan

tetapi

tidak ada,

Pemerentah

dalam

semata2

ont

praktek

tergautoeng

pada baik-boerosknja pegawai firopab,

AN
PN

memperma'loem

Indonesia

sendiri.

merentah

Agoeng

tetap oppermachtig,

berkoeasa sekali.
Lihat sadja misalnja soal peroesaha
an timah, pensioen, perkoeboengan oedara antara Indonesia dan Australia,

kesemoeanja

itos

ditjampoeri

ja dia

toer dan didikteer dari dan oleh Nederland.. Selama
keadaan demikian
itoe tidak diobah, tidak berobab, se
lamanja semoea oesaha menoedjoe ke
ma'moeran

dan kesedjahteraan pendoe

doek disini akan kandas

ditengah dja

perkatzan

Hak

akan

tetapi

belaka, perwoedjoe-

tanah

“djoega petitie.Soetardjo
perobahan,

Ra'jat.

Telah ditetapkan, bahwa salah se
bocah kewadjibaa dari Wali Negeri
ialah
tanah

Akan

mendjaga-djiga,
soepaja
ra'jat tidak tergaunggoe,

tetapi

karena

hak

dalam praktek,

makin lama makin

tangan bangsa

ra'jat

kekoerargan tanah,

tauah tanah

itoe

djatoeh

asing dengan

di

djalan jg

berdjenis djenis itoe. Dimadjoskan be
berapa tjonto di Tanah Seberang, di

berikan pada badan badan

asing.

itoe. Bstoel seka-

rang soedah didapati anak
negeri
doedoek disitoe, jaitoe toean Roestam

Effendi, akan tetapi dia doedoek dalam
Tweede

Kamer itvue

wakil Indonesia akan
wakil partai komoenis
geri Belanda.

.

boekan

dak disajang, kata

soepaja

ter dihapoeskan

dan

bestuur-mili

diganti oleh be

stuur biasa. Kepata ra'jat Atjeh ba
roes
djangan diberikan perdamaian
dengan paksa seperti sekarang dan jg
soedah2 itoe, Kekeroehan oedara ber
hoeboeng dengan pemakaian soerau

ini perloe
dipelangi

ditjsgah,

djangan

sampai

kembali,

Radja dan kepala

barang

Dari itoe perloe soesoenan Parlement

Agama

Islam

Diminta perhatian pemerentah ten
tang pengbinaan jg teroes meneroes

oemoem
SA

W,

terseboet

Nabi Mohammad

diloekiskan sebagai

penipoe,

bedrieger dan lain2 tjap jang meloekai|
perasaan dan kejskinan Oemmat Islam
dan bertentangan poela dengan kebe
baran. Dari itos didesak pada pemeren

ada

sok pagi, bari Kemis tg 14 boelan
ini dimoselai djam

8.30.

Datanglah beramai ramai besok
pagi, djam 8301

njata tidak mendapat perhatian sebagaimana kita harapkan,
Dalam mendjalankan peratosranin
passing telah terdjadi hal hal jang
meroegikan

pegawai

jang

jang

bersangkoe

tan, ma'loem, dalam praktek kesemoe
auja itoe tergantoeng pada pendigian
masing masing ch:f. Dalam
soal ini,
pemerentah
hendaknja
djangan me
noenggoe sampai ada pengadoean,akan

tetapi dari bermoela haroes mentjegah

timboelnja

kepintjangan

itoe,

Poen nasib Maandlooner

daglooner

haroes

dan

diperbaiki,

Kesimpeelan

Anak negeri mengharapkan perlindoengan dari pemerintah dan ia lebih
ripada perkataan (woorden) dari pemerentah, yMa'loem,
dengan
perka

taan belaka nasib ra'jat tidak akan ter
tolong !
sk

Sehabis t. Soangkoepou, datang giliran t, de Hoog. Verslagnja akan
dimoeatkan

besok,

besar2, petitie-Soetardjo

misalnja,
Volksraad

dan

Pemerentah

Kepada Volksraad perloe dan ha
roes diberikan reecht van engue
te, hak oentoek menjelidiki sesoeatoe.
Jang ada pada sekarang ialah kesem
patan
oentoek
bertanja, tetapi hak
oentoek
menjelidiki sampai dimana
benar-tidaknja djawab pemerentah atas
pertanjaan leden Volksraad itoe tidak

dilemparkan pada agama Islam dan
pengikoet2nja, Dimadjoekan beberapa
boekti, diantaranja salah seboeah boe ada, Dari itoe badan perwakilan seperti
koe jg diterbitkan oleh Wolters Volksraad
jang tidak
mempoenjai

jang berkepala , Toen en nu, Doeloe
dan Sekarang.
Dalam boekos pelaijaran
sedjarah

malahan

soeka melihat perboektian (daden) da

Mirga.

tetapi sebagai
Dikoepas penglepasan dan pengang
Belanda dine- katan Radja2 dan pemilihan fkepala2

di Nederland itoe dirobah demikian
roepa, sehingga anak negeri
disini
dapat mengambil bagian disitse,

djoer, Soekaboemi,

jang dari Bandoeng.
Kita
harapkan,
moga moga
mereka itoe soedah mendengar
lebih dahoeloe tentang tidak lang
g9engnjasidang nanti malam itoe.
Kita oelangi: nanti malam ti
dak ada sidang | Toean tosan
Soekardjo Wirjopranoto dan Otto
Iskandar Dinata akan bitjara be

nepan boeat orang militer, Kedjadian

sebagai

pepatah !

seperti Ta-

Krawang, Bogor, Tjian-

noedjoe perbaikan nasib dan gadji ps
gawai akan diperhatikan, tetapi ter

Atjeh

doeng dalam
petitie terseboet setali oentoek tempat psnginapan bagi bala
tiga oeang dengan keadaan seperti se tentara dikoepas sehebat hebatnja.
Diterangkan, bahwa goerau itoe tem
karang ivi jaitoe Nederland terlalos
pat soetji, tempat orang Islam bersem
mengoeasai Indonesia,
Menoeroet faham saja — kata toean bahjang, djadi soedah b:rang tentoe
Soangkoepon — seharoesnja anak ne- orang berkeberatan oentoek memberi
geri mengambil bagian dalam Parle- kan soerau itoe sebagai tempat—pengi

ment di Nederland

mengoendjoe-

nginja, karena perhatian
besar
sekali,
baik dari mereka jang
bertempat tinggal dikota Bstawi
dan Meester Cornelis maoepoen

mana pendoedoek
asli kekoerangan
tanah, karena tanah tanah disitoe di

Dimadjoekan,

mendatangkan

tidak sedikit publiek

datang

ngsrang,

moaelia,

lan. Madjoe-moendoernja Indonesia se
mata mata tergantoeng pada Nederitoe

jang akan

jang dari loear kota

Maksoed

tinggsi

Opperbestuur, Pe-

itoe, karena

liroe.

Dikoepas perhoeboengan antara Ne- daa dari maksoed terssboet tidak ter
derland dan Indonesia seperti seka lihat. Ioi perloe mendapat perhatian,

Irang ini. Menoeroet peratoeran seka
rang, Nederland terlaloe mengoeasai
Iadonesia, djoega dalam
oeroesan2

Kita sesalkan dan sejangkan
tidak adanja sidang nanti malam

jang tjoema manoesia biasa sadja, dja
di tidak soenji dari sifat benar dan ke

Marga
dibeberapa daerah di Tanah
Dengan adanja tenaga tenaga Indo- Seberang.
nesia dalam Parlement di Nederland
Diminta soepaja kesemoeanja
itoe
itoe,: maka dengan sendirinja nanti Op berdjalan dengan adil dan sempoerna.
ia berpendapat, bahwa menaboeng dan perbestuur akan
mempoenjai kesem
bekerdja adalah fatsal fatsal jang ter patan oentoek lebih mengenali tentang Djoega dikoepas bel.id bestuur dan ha
kim dibeberapa daerah di Tanah Sebe
penting oentoek hal itoe.
keperloean dan kepentingan anak ne rangitoe. Bogor roepa2aja tidak sang
. Lain dari pada itoe ia setoedjoe se geri disini, Perhboeboengan antara Nekali dengan politik Dept. Economi- derland dan Indonesia akan mendjadi goep tjampoer tangan dan melenjapkan
semoea kepintjangan itoe Djika dalam
cche Zaken dalam garis2 besar:
lebih rapat, asal kesemoeanja itoe berda barang ketjil ketjil pemerentah tidak
“Soal pembelaan negeri ia berharap sar kedjoedjoeran dan toeloes hati dari
soepaja diadakan pertahanan jg koeat. kedoea belah pihak. Tidak dikenal ti- sanggoep mengoeroesaja, apalagi dalam

aktoe sampai pada fatsal petisi- |han2 jang baroe baroe ini adalah me
Boetardjo, maka spr. mengambil pse mang baik dan pada tempatnja.
la perhoeboengan atau kedoedoekan
Tentang kemakmoeran oemoemnja

Volksraad

. pagi, hari Kemis tgl 14 boelan
ini, dimoelai, djam 8.30 seperti

Congres P. & B,

Ontvoogding

Dari itoe soenggoeh
seharoesnja,
berkenaan
jang
tenaga
semosa
bahwa
dengan pemerentahan negeri disini,

karena pada hakekatnja petitie-Soetar
Lebih dneloe spr menerangkan pen djo itoe tidak mendatangkan peroba
dirian PEB. Sesoedah itoe laloe mem han sebagaimana saja maksoedkan
bitjarakan tentang beberapa soal: se itoe. Djadi, perobahan jang terkaa

poela pendirian
| Indonesia jang
Ka

tag

Soangkoepon berpidato dalam

tentangan dengan peratoeran negeri.

Dari

Roep. «

Otto

biasa,

tidak akan

. Spr. (berbahasa Belanda) sebeloem bagai tinfusie, penerbangan ke Austra
membitjarakan
,pemandangan
oelia, pemotongan pensioen. Selandjoetnja
moem, lebih doeloe mengeloesarkan
ia laloe mengoetarakan pendapatoja
— pendapatnj
tang pemakaian bahasa tentang
krijgsraad, dengan mengata

2

Toean

Iland,

Sekarang bergilir kepada

dan

kan, bahwa nanti malam tidak
ada sidang. Oleh karena itoe, ma
ka tt, Soekardjo dan Or:to Iskan
dar Dinata akan berbitjara besok

menosroet spr peraioeran peratoeran
sebetoelnja tjoema perloe pada
tadi
bil tjontob2 dari hikajat2, dengan
krisis sadja dan tidak oentoek
waktoe
maksoed soepaja pemereatah soeka
|
mengambil teladan-teladan jg baik selama-lamanja. Inilah jg baik oentoek
a.
Indonesi
ekonomi
mbangan
Ikeseti
. dari sitoe,
3
:
Soal

In

toh malam Kemis ig 13/14 bse
lan ini) akan diadakan sidang.
Akan tetapi pagi ini t. Voorzit

| Meroendingkan bal ini spr, mengam

Dengan beberapa tjontoh poela spr

bahasa

Sookardjo

Iskandar Dinata.
Msela moela ditetapkan, bahwa nanti malam (bari Rebo dja

oetlkarena itoe diadjoskan saran soepajs
ja.likatan ikatan itoe dihilangkan, sebab
semestinja.

apa-apa jg telah ditetapkan

biijara dalam

Wirjopranoto

ini babkan|

mema

djadi jang

EN
ae

rang |loeh berhoeboeng

|

beloem

beri pemandangan oentoek industrialisasi diosudoerkan.
'Spr mengambil tjontob, bahwa kalara|ngan2 peroesahaan banjak jg menge

'a1

Oetoyo

donesia jaitoe tt,

bahasa Indonesia, me terboekti, bahwa rentjana pemerentah

makai

t Koesoemo

bahasa Belanda,

recht van erguete itoe sama dengan
boeroeng jang tidak bersajap,
djadi

tidak

bisa terbang

sebagaimana

mes

tinja,

Gerakan

Rakjat

Digoegat, bahwa gerakan rakjat selaloe raenghadapi rintangan besar ke-

Rapat

Pasoerdan

Bogor

Kepada psmbantoe kita diwartakan,
bahwa Pasoendan tjb. Bogor akan me
ngadakan rapat anggota nanti pada

malam Minggoe tgl 16/17 Juli '38.
Ripat tsb akan dilangssengkan diclub
gebouw Pasoandan Hospitaalweg 6
dan dimoelai poekoel 8 malam,
ema Oi us

Gerding Karesmen Bogor
Diberitakan kepasapembant»s kita.
bahwa nanti pada tgl 13 Aug. '38,
Kunstvereeniging , Gending Karesmen
Bogor“ akan dipertoendjoekkan diDja
karta. Kowitenja
diorganiseer oleh

Njonja Soerachwan. Kabarnja penda
tjil,
kasar-haloes.
Tiap
tiap
tanda
ber
patan bersih dari
pertoendjoekkan
Itah, soepaja perlakoean demikian ha gerak dianggap sebagai api jg baroes itoe akan didermakan kepada komite
roes ditjegah dan dibasmi, boeat ke dipadamkan
dengan
tjara apapoen kebakaran, roemah piatoe dan badan
tenteraman dan kesentausaan negeri djoega. Padahal
api tsb: diboetoehi amal jang lain,
disini.
NE
2 Oa
goena memasak nasi. Tindakan dalam
:

Hak

hak

Ra'jat

menghadapi

gerakan

rakjat itoe dalam

Apa Okta

Idakan jg lebih
lam taboen2 belakangan

—

kai

Ra
maa aka

Oleh» Wakil-kita sendiri

Ba

dalam
tt Jahja,

ialah

Indonesia

bahasa

sdn

andangan

sprekers

Atas

kedatangan

Sir Shenton

Thomas
Dimadjoekan, soepaja kepada ra'jat garis garis besar bersifat: semoet di
diberikan hak baknja, misalnja hak boenoeh dengan meriam|
Gouverneur
Straits
patkan perhoeboengan antara Dewan memilih jang seloeas2nja bagi pendoe
Peratoeren Pegawai Negeri
'Ra'jat dan Ra'jat.
:
doek asli, Djangan seperti sekarang
Berhoeboeng dengan tersiarnja berita
Didesak, soepaja nasib dan kedoe tentang niatan Sir Sbenton Thomas
| Kesoesahan
dan kesoskaran' jang Lihat sadja oesoel soesoenan Stadsge
|dimadjoekan oleh pihak pemerevtah meenteraad Betawi, soepaja djoemlah doekan pegawai negeri, teristimewa Gouverneur dari Straita "oontoek me
dan tosan Voorzitter Volksraad terha leden Indonesia sama dengan djoemlah bagian rendah dan menengah diper ugoendjoengi Indonesia dalam tahoen
dap pemakaian bahasa Indonesia itoe leden Belanda, Oesoel jg.begitoe seder baiki, Orang hendaknja djangan main ini, kini dapat diberitakan oieh Aneta
tidak sesoeai
dengan keoentoengan hana dan adil poela ditolak.,8ikap dan Ajandji sahadja, akan tetapi haroes bahwa niatan itoe beloem diketahoei
jang ditimboelkan oleh pemakaian ba mentaliteit demikian itoe meroegikan mensboes djandjinja itoe. Telah didjan apa apa dan masih beloem bisa diten
hasa Indonesia itoe. Dan psela pema perhoeboengan baik antara pemerintah djikan oleh pemerintah, bahwa bebe- toekan, —
rapa Oesoel dari pihak Volksraad me
Ikaian bahasa Indonesia itoe tidak ber dan jang diperiutab.

hb el linda

Bagi

Daftar

4

Wuchang

dan

Hanjang

m di Hankow,

danroemah2 sekolah mendjadi korban
jo 2roe

terb:

s3

Kongres

Gerindo tel an 2

ng ke I, bertempat di Gang Kenari
015
dala1 m kota :
00000000

«

Hankow,

Il| Wu-chang
Idi

ini.

bom

Hasi

ini

ali 200 orang mati daa

Canton

loeka

Resepsi akan dilangsoengkan nanti | Djepang melemparkan bom, diiringi poela

Hongkong,

oleh 50 boeah pesawat pemboe

24 Juli '38, moelai djam

Roemah, Zending hampir

res, Sarekat Sekerdja,

1

"4

—
Wakil Soenan oentoek mengoen
djoengi Jubileum Pemerentah

Didoega
lan boelan

Kaoem

penjerangan
poela

tertoea tetapi tidak satoepoen antara

jg

perkoempoelan Zanding Kris

dengan

mariam

tembakan

itoe

meriam

Mareka

penembak keoedara,

mengenai

penjerang,

karena

remoek redam

semata-

kapal ,Baloeran" jg akan Get bangnja Manga Megi,
| Dengan
gkat ke nagari Bslanda pada ha

Roemah samping hantjoer.
'Rebo tg 20 Juli jad, akan psrgi
Sri

:8 Negeri Belanda sebagai wakil
Joenan, poeteranja jg tertosa PangeAan
an Hangabebi.
kedoea
bahwa
| Pernah diberitakan,

Satoe dari 'pada sajap roemah sakit

mata oleh bow jg tepat banar djatoehnja kesitoe, sehingga banjak sekali
orang orang sakit dan pegawai2 mati loeloeh lantak, tertimboea roentoehan.
&

jg sedang dalam pe
irang poeteranja

Djalan

adjaran di negeri dingin diangkat se
yagai wakilnja, sebab menjatakan ke
seratan, maka Poetera Sri Soenan jg|

sebagai pengganti

ertoea

kereta

api Hankow.Canton
2.

Bg

Aaak

wakilnja

jubileaum

mengoendjoengi

sentoek

Gewestelijk

biharoe

labir

korban

pel

Ameriko

kota

Seboeah pertanjaan di Evian
Emigratieke Indonesia?

— Antara korbau2 itoe ada seorang p2

bahwa jg didjadikan bos
(toedjoean) tembakan bom

Menoeroet berita

Havas dari Evian,

diwartakan: Seorang wakil dari Colum

Poelau2 Paracsi didjaga oleh kapal

dipoetoeskan

geerde dari Negeri Belanda, ja'ni Mr.

Perantjis

g

terbangnja begitoe tinggi, sehingga me
riam meriam darat kepoenjaan pihak

mendjadi

di
10

berdiam
letaknja

Orang-orang jang mempersaksikan bia telah menerangkan didalam konsendiri mempoenjai perasaan bahwa perensi jang terdiri atas orang orang
tidak moengkin orang2 Djepang di pelarian, bahwa negerinja
terpaksa
oedara itos mendjadikan
Wong-sha akan mengoerangi emigratie jang ter
itoe selakoe boelan boelan karena awan diri atas kaoem kaoem tani dan poela
telah memadjoekan
pertanjaan,
apa
sangat tebal,
Di Wongsha sendiri, toh ada bebe kah Perantjis, Belgi dan Negeri Belan
rapa boeah bom meledak dibahagian da jang iboe negerinja (moederland)
kampoengoja orang orang miskin, te soedah psnoeh dengan
orang orang
tapi tidak meminta koerban djiwa ba pelarian, mempertimbangkan atau ber
dengan tanah tanah
njak, karena sebahagian besar dari pen moesjawaratan
djadjabannja masing2 oentoek mem
doedoeknja soedah melarikan diri.
Tiga bocah lokomotief dan bebarapa boekakan pintoenja bagi orang orang
boeah roemab jang ada disepanjang pelarian ini.
Lebih
landjoet pada
hari
Sapdjal n kereta api hantjoer.
toe jang baroae laloe, seorang gedele-

disitoe selamat semoga.

dari oedara itoe tidaklah didiamkan sadja,

ditembaki

diatas

ialah Wongaha.

IPenembakan dari bawah
lengan hebat

besar

telah

luitenant

nana dip oam

terbang

Canton,

ten, tetapi oentoeng orang-orang Amerika

smoem dan langsosng.

eranja
:
Poet

barisan oedara

terkena,

Serekat| 3, roemah sakit Sint Joseph dan gedoeng

4 Ekonomie Masjarakat, Pemilihan

&

kan

akan diper
Beberap1 boeah bow djatoeh di dekat 4 boeah roemah-roemah Zsn
san
Boetoe
na
€Iding Amerika, ja'ni gedoeng SekolahTinggi Boone, sekolah gadis Sint Hil

Antara lain lain jaag
wesja
28) waratkan tentang:

pesawat2

dari kapal kapalnja, sehingga meroepa

pada bari| menjeberang dengan kota Hankow,

| oomoemoja, djatoeh

Ba

melepaskan

di Mosguerele

pemberontak kini soedah
dalam soeatoe tempat jg
mijl dari Sagunto.

djcega

perang laoetan Dje

Ipang

oleh

kolonel dan opsir2 lainInja sama mati
oleh karena keroesakan ini. Lebih
landjoet . diwartakan,
bahwa kaocewm

12 Juli (Tr, Ocean).

Hari ini armada

ja bari Rebo tg 20—21 Juli j.a.d. (roe, Bom jang dilemparkan itoe ialah di daerah Hupsh 100 bosah banjakajz.
Seperti diketahoei, Hupsh letaka ja ditepi soengai Yang-tz3, seberang
oelai pada djam 8 malam, sedang

diwartakan

roesak, sehingga ada seorang

didatangi pesawat pesawat
Djepang

ketika 18 boeah pesawat pelempar bow besar besar kepoenjaan

Bairceloaa

pemberontak

Adapoen tank-tank kepoenjaan maskapai Inggeris hingga pada sa'at ini
tidaklah diroesak orang.

membikin persiapan

12 Juli (Rzu:er)

Dari

Reuter:
bah
mendoega
Kaoem Republiek
wa
hoofdkwatier kepoenjaan
kaoem

akan protes keras.

Gerakan Ra'jat Indonesia pada boe: | Pesawat-pesawat Djepang mengoedjani

ini akan mengadakan kongresoja

Keterangan dari kaoem
republiek

memadjoekan protes?

Orang orang
dari kalangan Asing
berpendapatan,
bahwa
berhoeboeng
dengan
1itoe Goebernemen Amerika

|

. an bekerdja
“3 Kiukiang

Amerika akan

JSpanjol

Tionghoa tidak ada jg bisa mengenai
toedjoeannja,
:

merintah itoe,
|remposan jang habis melahirkan anak,
Bom bom jg didjatoehkan ada lebih
—0—
2
mati bersama sama apakoja.
dari 200 boesah, semosa basar besar
Didekat roemah sakit ini, berdiri
» sik LL VI der Laaken,
djoega sebosah gedoeng Zsnding. Di
Roemah2 sakit din sekolah2 lagi
mendjadi boelan2,
“3 'Dihoekoem denda f 100.— sitos ada 6 boeah bom jang sesat, sej
subsidairl boelan hech hingga doea orang Tionghoa dipeka
Antara gedoeng gedoeng jang han
|
tenis.
rangan dalam mati kena pertjikan bom, tjoer adalah Hospital Provinsi dan
djendela hantjoer leboer.
A, L. Katja katja
| Tentang perkaranja toean gIr. bekas
bom lagi mendarat didekat se sebocah sekolah Missie Amerika.
'Doea
Tiga boesak “bom djatoeh persis di
yan der Laaken itoe, seoran
Sint Hilda,
:
5emimpin organisatie NSB disini, kolah
didjatoehi hoc ' Doea ratoes orang jang hendak lari, tengah-tengah perchimahan OEAEA

W.C.

Tokio, 12 Juli (Domei)
Peran
perang
Eaam boeah kapal
tjis sekarang ini mendjaga
poelau2
Hong
Paracel, Menoeroet berita dari
kong, jg mengabarkan dengan berda
sarkan berita berita pebak Tionghoa,
katanja ada 2 boeah kapal pengang
koet kepoenjaan

Perantjis

pada

Beucker Andrese,

menerangkan

didalam konperensi Internasional jang
terdiri

atas

orang

orang

pelarian

bah

wa hawa ditanah tanah
tropisch itoe
tidak sarasi bagi
tempat
kediaman
orang orang bangsa Eropah.

hari

Minggoe pagi menoenggah (membong
kar) sendjata2 perang lengkap dengan

mesioe, demikian poela pers:diaau2 ma
kan dipoelau poelau itoe.

Tidak ada harapan bisa ditengahi
Londen, 12 Juli (Rseuter)

Sleh Raad van Justitie
TE
Menoeroet koresponden diplomatik
|hampir hampir tiwas semoea: Em at| Orang pelari.
koeman denda f 100.— subsidair 1 bosab
oemoemnja orang2 di Londen | Memboenoeh keempat orang snaknja
Reuter,
bom menjasar didekat sekolah Djoega di Shanghai djoeroe2 terbang
boelan hechtenis.
pada saat ini sama
|Tinggi Boone,

Hampir sadja

Pa

F3

Beberapa bom poela djatoeh ditempat
bermain dekat Snake Hill, sehingga

tipe

|” Tadi pagi brandweer telah dimin |beberapa orang stoeden mati dan loeka.
ta kedatangaunja berhoeboeng di Ao
Gadis jang selamat.

Menma

(djalanan Priok) terlihat|

Seorarg anak gadis,

api berkobar kobar. |”

jang

Djepang

beszerdja

12 Juli (Transocean).

Shanghai,

Djoega

terbang

di daerah Shanghai
Djepang bekerdja

sa

ngat giatnja. Mereka menghantjoer
kereta
api
berhasil |hantjoerkan djembatan
kereta api Canton—

bisa meloloskan diri dari tindisan roen| Yuantan didjalan
toehan batoe batoe roemahnja, nampak | Hankow.

Ternjata bahwa roempoet alang a

djoeroe2

deagan

Setasioen dan djambatan jang ada
'nng jg begitoe loeas sebahagian soe 'pikirannja roesak oleh terkedjoetaja,
mana
kereta api Canton — Kow
|didjalanan
dari
lari
koenjoeng
entah
sekoenjoeng
api
sehingga
kan
h terma
sama sekali.
moesnah
poen
teriak|loon
berteriak
sambil
itoe.
kemari
kian
api
asal
sal
djalan
disepandjang
dan menangis
Pasoekan2 Tionghoa diserang dari
4 Osntoeng sadja Brauiwsar dengan raya,
di
t
sanga
atas.
sebab
dja,
beker
“'iat segera
Selain daripada itoe b.njak sekali
eatirkan, berhoeboeng dengan api bom bom jg dilemparkan tidak djaoeh
Didaerah Soengai Yangize, dekat
ng mi dari East-Lake dan Lo chia-shan, tem
“toe berkobarnja dekat goeda
ahien pasoekan pasoekan Ti
Tien-kaP Mjg tidak ber

dengan bom oleh ps
in letaknja, bingga moengkin pat letaknja Sekolah Tinggi Wu Han.jonghoa diserang terbang
Djepang.
pesawat
sawat
habis termakan oleh karenanja.

Do

at

ian ra'jat Tjiandjoer terhadap

Beepatinja

|

' Sebagai telah diberitakan ivi hari
Regent Tjiandjoer akan bertolak ke

Eropah bersama R. Ajoe serta poetera

poeteranja, disini ada baiknja djika
dioemoemkan tentang perhatian ra'jat
| Tjiandjoer kepada Boepati terseboet,
'sedjak kemarin djoemlahnja kaoem|
partiprijaji demikian Naa
| culier jang ingin menghantar Boepati

Hoedjan bom di Hinkow,
din Wuchang

Hanjang

Milik maskapai

minjak diroesak

Seorang

sekali tidak ada djalan jg loeas oen
toek bisa mendjadi badan perantaraan

sangat

pa kali mendjadi djanda,

Malaya

sarat oentoek ongkos,
mempoenjai
beramai ramai memerloekan menghan
k

pagi tadi djam 9, sedanj

oleh Regent
di Meester|
d
tiba
itoe
Na aa na

kato jang di ng

2 rn di tjintai
#ornelis menoedjoe ke Tandjoengpriok
| “ngan di antar oleh poeloehan auto
| belasan autobus jang penoeh se
jengan

pengantarnja,

dari

'smoeanja itoe

Tjiandjoer| H

4 poela terhitoeng kaoem prijaji

“serah Soekaboemi dan Bogor
auto|
dengan berkendaraan
6 kepslaboehan Priok (Rep.)
sape”

Ag

—

C3

ana

siapa mem

boeat perhoeboengan resia. Dalam per
bosatannja itoe beberapa kali ia kamil,

Vacantie

tetapi

— tarief

Djoega dilakoekan
Singapoer.

jang

mendjadikan heran pen-

doedoek tiap sampai pada waktoenja
ta' terdengar ja melahirkan anak. Ini
hal terdjadi hingga beberapa kali.

di

Ternjata

Diwartakan, bahwa kini toean R.van
dir. dari Stoomvaartmaat
Sitteren,

atas

penilikan

spion,

bah

wa dengan berlakoe
kedjam anak jg
dilahirkan itos dikoeboer dengan hidoep2 sehingga 4 orang
anaknja.—
Perboeatan ini terbantoe oleh saorang
doekoen beranak nama Str. jang ta
loepoet poela
ditangkap
oleh
jang
berwadjib.

masih ber
Shanghai, 12 Juli (Transocean) sehappij ,Hian Bag Moh“ Maatschap
a—Bslanda.
32 pesawat Djepang hari ini meng| Bahagian outillage dari USA Standard diam di Hindiini melakoekan pengang
hoa
Tiong
pij
Kiukidi
letaknja
jang
Company
Han|Oil
kota
kota
hoedjani bom kepada
2 anta
berita orang orang koetan barang2 dan penoempang
kow, Hanjang dan Wuchang.'tang, sepandjang
Priok.
Tg
dan
oer
Singap
ra
Penjerangan
ini sdalah
dianggapjusiral, hari ini sebahagian diroesak
Menoeroet berita dari toean Van
Doea boeah
oedara jg paling besar |oleh orang orang Tionghoa.
penjerangan
en itoe, maatschappij terseboet
Sitter
Pemeriksa'an politie psrempoean S.
tank besar besar hantjosr, sedang satoe
sedjak achir boelan Mei jl.
oekan tarief tarief vacantis jang mengakoe atas kedosa'annja poen doe
melak
Menoeroet taksiran pertama ada 100|lagi mendapat keroesakan,
djoega, sebagai bal jg telah koen beranak Str, bermoela ia sangkal
moerah
orang jang mati.
oleh KPM itoe, sehingga dakwaannja
ekan
dilako
tetapi setelah
didesak
Apa sebab diroesak oleh pehak
tan 'penoempang2 oleh ka

Hankow,

akan kembali bertempat di Tjiandjoer
poela. Itoe sebab oentoek publiek jangj

Demikian

jang

Didesa Dagangan district Oeteran,
daerah Madioer, teristimewa terdjadi
perboeatan jg sangat kedjam dilakoe
toe, Pemarintah Taggeris akan berda kan oleh seorang perempoean jg ber
ja oepaja kedjoeroesan itoe, itoepoen sifat binatang, ' sehingga pendoedoek
dapat dilakoekan kalau dari lain2 ne gempar oleh karenanja dan menim
8
geri didapat bantosan, beroepa poker boelkan keheranan,
djaan bersama2.
Seorang perempoean nama S dari
gadis moela terkenal nakal dan bebera

12 Juli

(Transocean).

Tionghoa ?

pengangkoe

Barisan Oedara Djepang meroepa
pal2 dari maatschappij itoe kian hari
itoe ke Priok telah tiba disini.
kan segi—tiga
bertambah banjak,
o-|kian
Didoega, bahwa sebab sebabnja
sekali orang orang dari
“bari mereka itos dapat di djelas
ama
Teroet
meroesak
roesak
Tionghoa
'Doeabelas pesawat pelempar bom ke|rang
sar
pembe
ja
giann
beper
bahwa
mempergoenakan ke
Inggeris
|
kan,
'
'poenjaan Djepang dengan diantarka n|tank tank jai, kareua cbawatir kalau-| tentara
'Boemipoetera Tjiandjoer itoe sangat oleh 20 pesawat pendjoeroe terbang di kalau isinja djatoeh ketangan Djepang |sempatan ini, dimana mereka ini de
menghibakan tiap tiap ra'jat sekitar atas tiga boeah kota ini meroepaka n | kalau orang2 Djepang sewaktoe waktoe agan ongkos moerah bisa menoedjoe
pja jang djadi ressortaja, lebih lebih barisan segi—tiga diatas oedara. Tetapi berhasil bisa mereboet kota' Kiukiang. ke Indonesia.
| dikoeatirkan kalau kalau beliau tak

" tar,

iboe

kedjam.

dalam pertikaian di Timoer Djaoeh.
djika sewaktoe waktoe da
Tetapi
sa'at kesempatan terboeka, ten
tang

njak kepoenjaao B

'akan

bahwa

mengakoei

keras.

I

Boewat

Toean?

TOK

KoendjoengilahO

dan

Njonja2

poenja

PASANRS

Pasar Senen 159 A — 159 B

G
RUNNINAAN

Poenja Speciaal Aideelin g UITVERKOOP

jang soeda terkenal de ngen kita poenja persediaan
besar boewat barang-ba rang kaperloean pakean njo-

achirnja
mengakoei
djoega, Kedoea
orang perempoean itoe sekarang dise
kap dalam tahanan oentoek menoeng
goe nasibnja dimoeka hakim, demikian

disampaikan berita pada kita,

Keoentoengan!

IE

VER
Telefoon

No.

24

(UNGU
ANN AKMAL

MUMUKOLANYAN
KBNTARUN MY ANRNUKAD
nja-njonja toewan-toewan dan anak-anak.
UMAT
Semoea Barang barang di Djoewal Dengen Harga Sanget Moerah!

Ta

ACE THRILLER!

'Malem

dan

Ma lem berikoetnja
HARGA SANGET MOERAH!
Tapi toch
barang barang kwaliteit
tinggi.
Speciaal afd. Uitverkoop
TOKO PASARSENEN
Pasar Senen 159A 159B Bat-C.

| The Mysteri-

BOEKOE

Ade

Penoendjoek djalan di Poe-

Goeroe

bagi: kaoem Soepir kaoem
pelantjongan
harga hanja
“|Saudagar
f0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.
Pemandangan,
:

VAN

&

KEK

NI

1

PI

dengen

PERAMPOEAN?

kong

a

$

| Mysterious |
ARE
Ada

Gang

b

BAROE

ct, kalau tocan pesan 5 boekoe (djilid)
toean hanja bajar 70 ct. Pesanlah sekarang djoega, tjeritanja
rame dan
loetjoe. Bisa didapat di Adm. Pemandangan.

37,

dan

tosam

sore

Oteng

Toean

moerid

antara

poekoe!

Soetisna,

G.

12

hari

Selasa

Juli 1938

malam

dan

berikoetnja
.

TERBIT

Kaart Gemeente

gian kedoea (seris 7

Be-

AE EA

”

NAT: LEVINE

soeatoe :

timbang angka-angka hasil examennja.
Kefjoeali itoe pada sekolah-sekolah ini akan dihoeboengkan
djsega seboeah :
SCHOOL - INTERNAAT

T Beneath we Earth

IN THE HANDS OF MURANIA'S

NVICIOUS OUEEN!

9.

|.

Satoe seriefilm dari UNIVERSAL jang sangat adjaib, heran dan
loear biasa sangat berbeda dari lain-lain seriefilm Mengagoetn-

kan...

pg
3 aa

Ag

IP5

— FLASH GOR DON
| Soedah sedia

LNG

ba 2g apung

Pn

NA Na
TA IL

Me

Loear biasa kotjaknja
Pesanlah sekarang

Ni

TE

AN

hg

Oak e

IK ALA

LAN

buitenshuis.

sa

idem

Underwood

Penting!

— Djika Toean? dan Njonja2 terganggoe

TJIN

NIO

5:

.

.

di medan

. dari penjakit: Bawasir, batoek darah,

— Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang |SATOE ROMAN . .
soedah lama atau jang baroe, bisa baek
dalam bahasa Soenda

2

batanlimaweg

175 Bat-C,

» Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den Islam“ door Joesoef Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten.
OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak mem-

f10,—1 lemari makan f 5.— semoea
dalam keadaan baik. Boleh lihat pada
M.D. Sjamsie-Gang Petasan 52-Bat-C.

kit koelit, bisa di beli dengan perantara
an looper dengan harga f0.15 terima

beli DESA ZALF oentoek segala penja-

diroemah.

:

perang

57

men -

sang segala merk schrijfim
achines
e handsch. Mintalah lebih
djelas
keterangan

pada:

Beheerder.
Sjawal.

KOENDJOENGINLAH
Speciaal afd. Uitverkoop
TOKO PASARSENEN
159A

1598

Bat-C.

Pesan

sekarang! Tinggal sedikit
lagi !
Islam ditanah Tjina
f 1.45
Islam dengan wetenschap I
f 1.60
”.

»

4»

”

|

f

1

f 2

Ia

: Datanglah pada

ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi
memoeaskan,

9
Matramanweg 39atau panggil diroemah Harga

Ditoelis oleh journalist
A.S, TANOEWIREDJA

satoe

boekoe:

tammat,

-. Senen

107

mna

530

f 0.25

H
terhitoeng

f 0.40
kirim.

ongkos

Pesan pada ,, Penaboer" Kramatpi
ein
19 Batavia Centrum.
Catalogus gratis,
:
GEVRAAGD
Ken Hollandsch sprekend

of

ander

landaard

Pa

toez'cht

Inh.

voor

van

de

een

5Ondi
an
tietara
te bespre
p ken

Meisje
huishou-

kind

Slui
tiSb
sbru
rugs
gsir
iran
a isi

DITJARI

3 toekang mendiait

f 054)

Batavia-C.

TERKENAL,

WE

Ra

lela

h (djangan melamar).
Mode Atelier ,Rahajoe"
Oud. Tamarindelaan 460

BALI

IS

Kalau toean

EEN

WONDERLAND

bertemasja

jangan DEWA,

PRINSES

DENRASAR - ZUID

Pelajanan

ke poelau Ka-

nginaplah

dengan

HOTEL

sopan,

BALI
kebersihan

didjaga baik, tarief menoeroeti zaman,

JAITOE
TERKENAL
PANTAS
:

MENARA

RR

tempat menginapnja Toean-toean verkoopers&
touristen.

HOTEL

,BATANG

Riauwstraat,

MOEARA

HARI”,
TEBO.

bersih en pelajan menjenangkan,
boewat tamilie jang sopan.

TARIEF

Hormat

BERDAMAL
de Beheerder

Toko M. JOESOEF

. MOEARA

. TEBO,

& Co.

dolamb

Hoek
(Djambi)

.

kiperempoean) jang biasa bea
bikin
pakean Njonja2, jang tida bias
a tida
oesa

-

SATA

sangat)!

berikoet ongkos kirim.
(Mr.-Cornelis) (Java)
Boleh pesan pada:
. Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8
'Administratie , PEMANDANGAN"
malam. Tein B6. Mekel
9

0

West
dan

Tiongkok —Japan

| Batoek kering, penjakit koelit, Radja
dengan leka

.

ga bisa berdami systeem gadjih min.
f 50 p. boelan. Lamaran pada Kantoor
Bouwmateria!en handel ,, Parantie“ Djem-

pandjang 26 inch
1 rekenmachine merk Triumph Thator

1 fototoestel compl. met statief en tasch

. Kabar

Molenvliet

Membetoelkan

an

EA

SPOED TE KOOP
1 mesin toelis merk Remingtonf 12 50
Ta
1
» Oliver
» 10.—
Yi
3
Port table pake tasch
f15.—
bs
».
Port table idem
|
Smidt en Bross f 20.—

PAS

KE 6

Aa

Levert ook eten

. mengherankan sebagai djoega , FLASH GORDONS.

EN
NA aa ata
Ke: PI

as

BANGKOE SEKOLAH 20 sen
bangkoe. Satoe sekolah parti satoe
culier
KOSTHUIS —BATAVIA Cc
DITJARI Seorang Indon. jang bisa kerdja mentjari SEWAANBANGKOE
Sr.
Defensielyn v/d. Bosch 62
bikin roemah2 batoe d.s.b. detigan mem- KOLA
banjaknja sampe 30 bangkoe
Tempat tinggal jang sehat dan aman. bawa kapitaal f 300 wang Contant se- dengan pembajaran sewa
Bagi moerid2 sekolah menengah dan bagai borg. Jang tida bisa menjoekoepi 20 sen per bangkoe. N.B. Soerseboelan
at? dia
tinggi, pembajaran moelai f 15.— se- ini sjaraf2 djangsn lamar. Vooruifzichten dresken pada No, 1052
Peau
Bure
orang,
bagoes, tida menanggoeng roegi en djoe- mandangan.
BA
ee

|

nata

Soedah

Mulo akan dihoe-

dibawah pimpinan para goeroe (leraren) dan langsoeng dibawah
pengawasan H.B. dari pada N.LLA.T.W.U.
“Keterangan djelas pada Hoofdbestuur, Merdikaweg 13 Ban
doeng Telefoon 2558.

BH

»KOMERING”

Moelai

dimana bisa diterima mereka jang soedah pernah ikoet eindexamen, tetapi jang tertolak. Penerimaannja dilakoekan sesoedah di

PRESENTS

Sekolah

DIDJOEAL
Reisschrijfmachine splinternieuw harga f 60.— contant,
Bole
dilihat dikantoor Pemandang
5 h
tiapngan
tiap waktoe,

12 tengah hari.

pada sekolah-sekolah

Kleine—

FRANKEN

Pasar Senen

ddo. 23 October 1936 No. 33145/B
ddo. 23 October 1936 No. 33416/B
ddo. 4 Augustus 1936 No. 25361/B

dari djam 9 hingga

57/16C,

38 A.

Harga di Betawi f 1.10. Loear Betawi
tambah porto f 0.04

»EIND-EXAMEN- HERHALINGS- KLASSE“

1 (Keradjaan20.000 kaki dari boemi)

No.

Sedjarah Islam I

boengkan

sampe 12 penoetoep)

Sasmita itmadja

£

Bisa beli pada Adm. ,, Pemandangan”
Senen 107 Batavia-C.
AA

5

:

4

N.I..T. W,U.
di BANDOENG

1 Augustus j.a.d.

bahasa

pada:

4.30—7

Permintaan masoek tiap-tiap hari di gedoeng sekolah RIOUWSTRAAT 42 dan pada Hoofdbestuur N.I A.T.W.U. MERDIKAWEG

13, Bandoeng,

soetoeran

dalam

Oentoek biang keringat bagi baji
kelah Lano' Poeder recept Dr. ane
wardi per b!ik hanja f0. 65 bisa
dapat
pada Adm. Pemandangan.

Neutrale-, Ardjoena- dan Goenoeng SariMulo, H.ILK, dan A. M.S.

Boeat

bahasa

sekolah

Kindertoelage
oentoek semoea kelas

R. Soetojo, Regentsweg

Na MENARI RE NN

Beslit-beslit Directeur O.
& E.

antara

mendapat

tawi
dan sekitarnja (Weltevreden
—
Meester-C. — Tg. Priok).
Memoeat:
Djalan-djalan
dan
Gang-gang jang
ketjil sampai jang besar, tempat Ge
doeng2 jang penting, lapang penerbangan jang baroe di Kemajoran, pelaboean Tg. Priok d.L.I.

(baroe terbit). Harga satoe boekoe 15

dari

sebagai

peladiaran FROBEL

BARANG
BAEK!
Harga sangat moerah
Speciaal afd. Uitverkoop
TOKO PASARSENEN
Pasar Senen 159A 159B Bat-C.

pas dari bahaj2. No. 4 Boedak-boedak
dan balatentara radja siloemandan No.5

aa AA

ramah

S,W.

Sentiong 42, Batavia- C

PEN

Belanda

memakai

baik. Alat pengadjarar

jang

Kepala

FLASH GORDON
No. 1 Penerbangan ke bintang , MONGO“ No. 2 Perkelahian jang selatoe ngeri. No. 3 Flash Gordon terle-

NGERI PERKELAIAN SEROEH
-DJOTOSAN, DJEPOLAN dan
-BANTINGAN.

bahasa

Voorklas

Pimpinan

Pergaoelan

Lengkong

kapal

Moentius,

Baharoe"

Moelai sekarang dapat memasoekkan moerid boeat tahoen sekolah
jang akan datang (jaitoe” moelai — 1 — 8 — 1938)
tiap-tiap hari antara poekoel 7.30 -12 pagi pada Njonja S.W. Franken, Kleine Leng-

terbang politie jang jaitoe dina..maken

kelas

tjakap.

terpilih.

Diterima

heibat di oe-

dara dengen membantoe

dan

Ambtenaren

di oetan2 dari Canada,

bertempoer

II

Ne

ITOE

jang ternama

Belanda.

TOURISTEN-GIDS

Menoeroet
tilikan lahir dan bathin,
bsalat ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
boekoe sadja di Administratie Pemandangan doeloe hargaf 1.25 sekarang
4 1.— ongkos f 0.06,

sebagai piloot dari Royal Cana| dian Air Force dapet perentah
'boeat basmi pendjahat2 jang pada
ngendon

Disemoea

(voertaal)

per stuk f 0.94 incl, por-

SIAPA

8

goeroe

serba tjoekoep
dan roemah.

JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe-

mandangan
tokosten.

,,Semangat

Bandoeng.
Kleine Lengkong 37
Besi. padoeka toean Dir, O & E
ddo. 10 Juli 1937 No. 1994/B.

lo Djawa

VERKEERS

Ardjoenaschool

Baroe

terbit
Boekoe

sKAPENGKOEHAN

tjeritera

ISTRI SOEN!

Isinja bergoena sekali bagaimana tj
nja laki rabi. Harga f 0,40
franco roemah' pembeli f 0,46
Bisa dapat pada: Administratie "
dangan.

Nita,

(0 Rocketingto new

FONDS (KEMATIAN
Abonnes lamanja paling sedikit 6 baglan
jang meninggal, asal tidak menoenggak
dapat uitkeering , . . f 25—
Tarief
.

Pengadoean

Rebo 13 Juli 1938
Departemen

SS:

| Dipindahkan dari Exploitatie SS
di Soematera
|

Selatan (Lahat) ke

Ex

88 di Soematera Barat, toean

ul Az's gelar Svetan Maichsedoem,
haltechef kelas 2.

oeb
baiklah kita m

BE AG maa

Doenia

mendjaga

belasting

Dipetjat atas permintaannja serdiri,
tapi lama kelamaan boekan cen oleh karena telah selesai melakoekan
didjadikan pendjagaan, tetapi djabatanpja, moelai achir boelan Aug.

toek menghoekoem orang-orang 1938 dengan hormat dan berhak men
y tidak disetoedjoei oleh jang ber dapat psusioen dari 's Lands dienst,

—

Kebanjakan orangorang

doek dalam

toean K, Vosmer,

belasting-ambte-

itoe doe' naar kelas 2 di Semarang.

tempat jang penoeh de

n air, Kekedjeman jang didjatoeb|

| kepada

mereka jang diboei soe

sekali diloekiskannja.

DEWAN |

Binnenvisscherij dari Dienst pertauian,

Doenis

Diangkat

B. B,

mendjadi

assistent-resi-

Mereka jang diboei itoe, karena ke dent kelas 1 di Palambangsche Bsneaan dan disebabkan djnega tempat denlanden

sampai mereka itoe mendjadi gila toean

J.J,

(residentie

Fanoy

Palembang),

hoofdambtenaar

cie

Djawa

sebagai

(HAIR CREAM)

dengan dja

Barat) telah ditoendjoekkan

tempat

kediamannja,

1

ig)

Memilih

ratoe ketjant kan

Djika kaoem peremposan mengeloe
arkan pendapatannja tentang perempoean, maka dalam oemoemnja tidak

objectief dan kerap kali malaban

ber

isi dingan rasa bentji, terostama dji
ka pendapatan ini mengenai
roep»,
Oleh karena itoe sebosah ju:y jang
haroes menentoekan ratoe ketjantikan
dalam perlombaan keijantikan, maka:
sebagian besar jury itoe terdiri dari
kaoem lelaki.
Oeatoek memilih Miss 1938 di Lit-

tle hampton
dibanding

djadi

:

( Rm3

PA UINP DEWA"

Molenvliet oost 73

MOLENVLIET OOST 73

Batavia-C.

BATAVIA-C.

terdjadi sebaliknja: djika

dengan lain tempat.

Jang

DEWALIN

ju:y dari pilihan ratoe ketjanti

atawa

KETJANTIKAN.

kan terdiri dari kaoem peremposan,
buiten werkelijken dienst, jang dibela dan
ini disebabkan oleh karena kaoem
Zaman Lodewijk XIII jang ada da kang bari jai assistent-resident kelas 1. lelaki jg djadi jury tidak sependapa
Diangkat mendjadi 3le commies di tan dalam pilihannja.
lam pemboeian itoe kebanjakan mere

MINJAK

MINJAK

RAMBOET

RAMBOET

ada

meroepaken

,TJAP

DEWA"

OBAT

boeat

di TANGGOENG

TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 tasn
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.
HAROEMNJA
ada TJOTJOK
sekali
Harganja menoeroet djaman.

an sebagainja.

ca jang dihoekoem karena politik, kantor Commandant 3le af leeling
u tidak menjetoedjoei dengan ada Veldp»litie di Bsngkalis (goebernemen Soematera Timwoer) tosan Wan
a pemerentahan radja terseboet.

kedoea

Ekonomi

Diperbantoskan, dan bersama sama
pemetjatannja dari perbantoeaunja ke
pada Landschap Koetei, kepada kepa
la tjabang Londbouwvoorlichting dan
agar soepaja bisa diserahi

'Di:ngkat mendjadi tw. stoker, toean

' oleh Karel V dekat pintoe van Antoine
oentoek

Oeroesan

Lambaran

Diangkat mendjadi masinis kelas 3, batan di kantor kepala tjabang terse
|toean Liris I. Soetan, stoker.
boet, td. wnd. Landbouwconsulent ke
| Diangkat mendjadi tw. stoker, toean las 2, toean Ir. R. Bijleveld, dengan
Isa, ketentoean,
(Oemar 2, Taib 2 dan Mohama4
bahwa
afieelingshoofdtoekang toekang rem.
plaats Bat.—O. (afd. Batavia, provin-

Oedia III, stoom stoker.
| Pendjara ,Bastille“ jang mempoe
Diangkat mendjadi tw. stoker, toean
injai syateem pendjaraan kedjam didi Saridin
gelar nan Barantai, nachtstoker.
rikan pada tahoen 1370 sampai 1383
“maksoed
ris.

pengiriman koran
liwat djam

Petodjo-llir No.25

Doenia

tangga

tentang

ini di Be

. | ke - No. 153

|
elaskan,
jatnja.

pada

dan advertentie setelah
4.30 sore telf. No, 4968 Wit.

'boelanan, tetap
“kwartaal.
mic ile abon

ip koran

eterangan

Bisa dapet

Ini boekan berarti bahwa dalam per
lomba'an itoe tidak terdapat seorang

“bisa

dapet

beli

di Toko-toko

dan waroeng-waroeng.

Orang dagang

rabat bagoes.

Memoedjiken dengan hormat
gadis jg tertjantik, akan tetapi sebalik
nja banjak sekali jg tertjantik.
“kan adanja ,Lsitres de cachet“ jaitoe: di kantor Techniseh Lsider daripada
5
Fabriek ,TJAP DEWA"
Djoega
pendapatannja
masing2
eratoeran memaksa oentoek memboei Veldpolitie: di Medau (goebernemen kaoem lelaki itoe berbeda, dan acbir
Molenvliet Oost no.73 Bat-C.-Tel.no 1019Bat
ngorang jang tidak setoedjoei oleh |Soematera Timoer).
nja bahwa menoeroet mereka ada 25
“atau mereka jang berpangkat! :. Diperkenankan oentoek berperlop ke orang gadis jg haroes mendapat prys
AA
:
Ke
'Eropah boeat lamanja 8 beelan, oleh pertama.
Kepoetrian Indonesia Moeda
Oleh karena itoe kaoem lelaki itoe
Bahaja Pest
karena telah memegang djabatan lama
ku
F S Me Pn
Soerabaia
Inja 6 takoen, toean J. A. Vorstman, mevnjerahkan kedoedoekannja sebagai
didaerah
80 orang d'pendjarakan dalam Bastille 'controleur kelas 1 pida Bindenlandech anggauta jury kepada kaoem perem
Mengamoek
Madjoeselangkah
Djatibarang.
'Tentoe sxija stelsel ini tidak disetoe IBestuur, dengan ketentosan,
bahwa posan. soepaja mereka ini dapat me
Pada
dewasa
ini
oleh
jang
berwa
c joei oleh ra'jat,
Akibat dari pada hapsesnja
Pedo
tosan tsb kelak pada tanggal jg akan milih seorang gadis jang berhak da
mimpin ra'jat bergerak! Disam ditetapkan oleh Resident Menado di pat prys nomer siioe. Dan hal inidia djib dikeloearkan larangan, bahwa pen man Besar KIM - moela moelanja
mereka itoe adalah seorang baug
doedeek didaerah Djatibarang tidak tjabang Soerabaia bagian Poetri sosng
an, nemanja Mirabocu jg tidak
diidjinkan oentoek meminoem air soe goeh menakoestkan, seolah olah tengge
Meri
mengena
boelan Javuari 1938, akan meletakkan |.
moer berhoeboeng dengan timboelnja lamlah keadaan kepostriannja.
»e melihat djoega segala roepa ke
bahaja pest dalam tempo jang acbir
aan jg sesoenggoehnja tidak pada
ta? sedikit orang
Tetapi semoeanja itoe baharoe men
mpatpja. Pada boelan Mei 1789, kal ' Diperkenankan
oentoek berperlop
Seorang perempoean achir ini, sehingga
.
djadi oekoeran bagi
tjabang S'baia
mendjadi
korban
oleh
karenanja
na radja Lodewijk XV kekoerangan |ke Eropah lamanja 8 boelan, oleb ka
mendjadi korbas.
dan
pada
achir
achir
ini
tjoekoep jang
rena
telah
melakoekan
djabatannja
vergadeNationale
oeang, diadakan
Di sebelah Selatan Ujatibarang ham telah diderita olehnja, IM bagian poe
Pada hari Sabtoe jbl ini di Tjisa6 tahoen
lamanja, controleur pada
ter
pir rata rata pada tiap tiap bari
teri terlihat poela sinarnja,
abeau memihak pada ra'jat, Be Binnenlsndech Bestuur, ja'ai t. WJR roea telah terdjadi ketjelakaan djala dapat
3 atau 4 orang jang meninggal
poen minta hak ra'jat, hak kea Zicck, dengan ketentosan, bahwa toean Dan dimana seorang peremposean men
Didalam
rapat anggsuta dan pada
oleh pest, Lain dari pada itoe di be
Semangat oentoek merdeka da terseboet kelak tg. 7 December 1938 djadi korban sehingga mati,
Bre hari Minggoe jbl, amat loear biasa
di
seperti
djoega
tempat
berapa
kekocasaan radja berkobarlah diljg akan datang meletakkan djabatannja.
Sabosah vrachtauto , Bintang Tiga" bes dll. ala tanda tanda .semangkin koendjoengannja hingga memoeaskan
psnoeh
memoeat sajoer sajoeran datang locas mendjalarnja penjakit terseboet, bagi saudara saudaranja poetera, ter
hooflindjabatsn
dengan
Dissrahi
Pada tanggal 14 Juli 1789 terbitlah
dari
djoeroesan
Tjiandjoer, Roepanja demikian menveroet Gezondheid disnst. ostama Pedomannja.
Vasgues
WGB
t.
politie,
van
specteurs
ranccha Revolutie maka dengan se
—
O—
dibagian
djalanan
toeroen si sopir me
er
dan
Rademach
FRA
toean
Cramer,
rajat jg bersedia dengan pakai
Kookles tsb, dalam
simpinannja
n
Pangera
Pakoealam
ngendarai
dengan
kentjang
dan
direm
ini
nja
kesemoea
jjata telah mengambil symbool ke toean RMW Stocks,
kookleidster
nona
Soepijah
ex, Keasaan radja, jaitoe Bastille. Gou- sekarang inspecteur van politie kelas sekonjong konjong. Sehingga auto tsb
, bahwa Prins Pa toa PB KIM.
takan
mewar
Aneta
tergoeling, dan achirnja vrachtauto itoe
erneur De Launay dihoekoem mati 1, dengan ketentoean, bahwa tt: tsb.
Moga moga
kemadjoean ini dapat
koealam, dalam perdjalanan balik ke
dengan
dapat
keroesakan
banjak
dja
kan
al:
pada
ditempat
masing
masing
an
di Bandosng diteroeskan, setidak tidaknja dapat di
jg diboei dalam pemboei
itoe
h
singga
an
berken
Djokja
:
di provincie Djawa- toeh di soengai,
kemarin mengoendjoengi Jaar- “pertahankan hendaknja.
teroes sadja dimerdekakan, dan pen gemeene politie
daa
Barat
a
Soemater
residentie
di
(Barat,
jara itoe dalam tahoen itoe djoega
Si
sopir
mendapat
Iseka
dan
seorang
beurs,
dan di pruvincis Djawa—Timoer.
penosmpang
peremposan mati pada
ihantjoerkan,
Indonesia Moeda Soepit Oerang,
da ig 5 dan 6 October 1789 ra
Ditempatkan pada algemeene politie saat itoe djoega. Majatnja teroes di
SOERABAIA
Sebagaimana jang telah dioemoem
erta permaisoeri dipaksa oentoek di goebernemen Soematera Timoer, bawa keroemah sakit Roode Kruis di
kan,
maka I. M. tjb Soepit Oerang
henti.
Pembantoe kita mengabarkan,
hoofdinspecteur van politie, t. O.H.J Bogor, (Aneta).
er
(Probolinggo)
pada hari Saptoetg 2-3
|
M
Djemb
Dalam kitab Thiers ,Histoire de Ia Botjer, sekarang ditempatkan pada alge
Ra
DER
ib,
telah
melangsoengkan
rapat pro
Revolution Francaise“ penoehlah di msene politie di residentie Molukken.
Dianiaja atau digilas kereta api
Dengan perantaran I M Soerabaia pagandanja.
tangkan keadean diatas itoe.
kita menerima kabaran sebagai tsb.
Juli! Hari penting bagi Peran | Ditempatkan pada algemeene politie
Maitajaroesak diatas
Indonesia
Pertemoean tsb diadakan disekolaSesoedahnja konferentie
r
inspecteu
Tengah,
di provincie Djawa
jis dan seloeroeb doenia !
raih
barge ini han Kartini, sedang
baroe
r
koendjoengan
Timoe
Djawa
Moeda
seka
Rijasent,
t,M.
I,
kelas
politie
van
g
melan
telah
er
tjoekoep
barjaknja,
tempat
jang di
Djsamb
tjb.
IM
Pada hari Minggoe jbl. ini kira djam maka
rang ditempatkan pada algemeene po
per
jang
uta
sediakan
hampir
ta“
ada
jang
kosong.
angga
rapat
kan
soeng
4,30 pagi, Seorang jg sedang mengou
. |litie di goebernemen Djokjakarta,
ver
n
emka
oemo
meng
is
Sehab
tama,
kerossakan
trole rail kalau2 terdapat
Rapat dipimpin oleh Ketoea tjb.
| Ditempatkan pada algemeene politie sebeloem kereta api berdjalan dibstoe slag dan hasil conferentie, maka kare
Sobepijati, dan membitjarakan
nonah
van
soe
r
tjb.
di residentie Molukken, inspecteu
Djatibarang na Pedoman dan Pengoeroes
—
Kertasenaja
antara
lan
hal sebagai gambaran dasar
beberapa
politie kelas 1, t.H,N, Oertel, sekarang
dah tjoekoep I tahoen lamanja me dan maksoed IM oleh Ketoeanja sen
(daerab
Cheribon)
dikotemoekan
mait
laloe diadakan
ditempatkan pada algemeene politie 'nja seorang Indonesia menggeletak da megang
pimpinan,
di provincie Djawa Timoer.
soesoenan terdi diri, Poeteri dalam pergerakan oleh
dan
baroe,
nan
pimpi
lam keadaan roesak diatas rail,
(3 cam
R Salehoedin nonah Ngartini, penjoerat tjb, Perga
t
a
dan
Pembesar SS diberikan tahoe jg ka ri dari pada, Ketoe
Prajitno
Kurnain, pe rakan Pemoeda oleh
kepada politie jg wakil ketoea t Mh Dz
diteroeskan
Cong
moedian
Jeugd
Natiora-1
besar
garis
garis
Resepsi Openbaar
ndi Kamal, Bendaha
segera melakoekan pemeriksaan dan noelis t D SoebaEkew, pembantoe tt res oleh t HD Warsito oetoesan P D
Tjipto
S
t
ri
Tjirebon
Siswa
Taman
dalam
Pengoeroes
penjelidikan loeas, Kini masih
hoenan ke Negeri
Djoe Dj. Timoer.
Wakil SoesoeBelanda.
| memperma'loemkan boeat penghabisan pertanjaan apakah mait itoe mati ter Dih Soesilo, Abd Kariw, Sinal
— Disebabkan itoe ta'lain dan ta'boe Sjahroeddin,

dalam pai

sekarang : 3ie

cmmies

kedoea dari pada|koei oleh kaoem lelaki.

Ketjelakaan didjalanan"

Npamhanja

ara,
Oemoem, bahwa nanti pada gilas atau teraniaja.
Tidak djadi 2 postera Ikepada
TS
Juli'38
16/17
mait
tg
malam Minggoe
Sebab dengan skal demikian
Sedang pembantos P.B. dan P. D.
jang sedang berseko lakan mengadakan openbare resepsi di
rail itoe bisa t. D. Soetopo, pers dan propaganda
nja diletakkan diatas
de
Belanda laman pergoeroean TS. Kanoman,

olah dinegeri

bahwa menoeroet berhoeboeng dengan 15 th berdirinja
'eslit Soenan, didapati keberatan dji TS. Tjirebon. Jang akan berchotbab
jang mendjadi : wakil goena badir | Ki Hadjar Dewantara. Akan dipertoen
, Didengar kabar,

' —dam

Ki
Staa-

Perajaan Peri gatan 40 tahoen |djoekkan: Srimpi (atas pimpinan

Taposk Ke- HD), Tonil

,(Pvesaka

Hilang”

oentoek menoetoepi kedjahatannja,
mikian orang wartakan pada kita.
GO —

Mati

kena

2st

gas berAtjoen

Di desa Gamolong daerah Sragen
| radjaan itoe doea orang poetera BKG den, Panembram2, KBI nummer dll. (Soerakarta). terdjadi satoe ketjelakaan
Pertemoean dimoelai djam 8 malam. djiwa jang menjedihkan atas diri seo
esoehoenan jang sedang beladjar di
tanah:
,
ri Belanda
Pada malam Saptoenja K H D. me- rang koeli jg menggali
dalamnja 15
pada
i
sampa
e
Waktv
3 Belanda
ini ditetapkar, bahwa jang akan|ungadakan lezing dalam bahasa
ta' sadar lagi
itoe
orang
ta
ternja
meter,
Op:
0rz3
in
daus
es ialah poetera sosloeng Pa- tentang »Muziek en
ja,
adjaln
sampai menemoesi
an Hangabehi. Beliau akan| vsedingstraditis", disocieteit Phoenix
Di doega atas kematiannja itoe ter
Kunst
nsche
Cheribo
an
andjoer
'atas
dengan
ini
lak tg 20 Juli depan
oleh bawa gas, Pemeriksa'au
hisap
al ,Baloeran“, diiringkan oleh kring. Perhatian akan lezing itoe besar masih dilakoekan,
7
rmaisoeri serta 2 orang poeteranja. sekali.

| Seri Baginda memegang

dienst, t. R

Lebih

dak
ling

30

Salehoedin,

djaoeh tjb. bertjita-tjita hen

toerost mengadakan tentoonsteldi Loemadjang besoek pada tg

Juli sampai 14 Augustus jang di

oesahakan oleh Parindra dengan akan
menjewa stand sendiri,
Tjabaog tjabang lainnja jang hen

dak mentjoba

toeroet memperlihatkan

biasa rapat didjamoe oleh

Sebagai

makanan

dan

Banjak

pihak
lagi

minoeman.

teristimewa

badlirin

dari

tertoea TS, Parindrist, dli.nja

telah

menjatakan

persetoedjoean

memberi

sekedar wedja-

nja dengan
ngan,

Jang satoe memberi tjamboek ke
pada peomoeda pemoeda, satoenja poela
memperingatkan

kepada

orang orang

toea hendaklah memberikan bantoean
'djoega, karena

tidak dengan

gerakan

barang hasilnja diharap berhoeboe pemoeda tjita tjita orang toea akan
ngan dengan tjb IM Djember, dan kandas ditengah djalan.
alamat tjabang oentook sementara ke
Persidangan hingga djaoeh malam
pada t. Sp. Soewarga Kebonsari 51
e diselesaikan,
baro
Djember,

Nu

RAN

advertentie,

administratie.

Dt. MO

-

STEFREEA

Pasar malam

Pada tahoen jl.

amal

Grissee

di Grisee

kita kabarkan, bahwa
adakan Pasar malam

pernah

disana telah di
oentoek menjo

kong anak anak jatim,
|
Selama Pasar malam itoe mendapat
keoentoengan tjoekoep memoeaskan,
dan sekarang dikabarkan kepada kita,
bahwa Pasar malam Amal akan diada
kan jang kedoea kalinja dan dipimpin
oleh

R, Soekardi, Wedana

di Grisee.

Kabarnja Pasar malam akan diada
kan moelai ig 29 Juli hingga 7 Aug.

dan banjak pertoendjoekan2 jang di
adakan, diantaranja Saudoer Madoera,

NN
Na MNMNANNANau panam

nja itoe mengetahoei seberapa besar
djasa toean Dr, Soetomo terhadap ta
nah

air dan bangsanja.

Pemasangan

Perloe kita tjatat disini, apakah se
babnja tosan Dr, Soetomo mempoenjai
sifat ksatrija, hal mara disebabkan
bahwa diwaktos beliau masih ketjil,
maka

ajahnja

mempoenjai
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Dari Pendapa

Taman Siswa

moelai itoe waktoe timboelnja soeatoe

pertoendjoekan extra, sebagai Krontjong concours perempouean dan lelaki,

moedji

toean

tara membatja

D.

batos

jang

dalam

kekal,

artian

merasa

bahwa

labir

poen

kacem

Masdjid

itoe

'Taman

Sis-

dilakoekan oleh

Nji

»Pada

diaboei oleh golongan-golongan jang
sengadja menjemarkan
nama toean
Dr. Soetomo,
Sebagai penoetoep, maka toean Soe
dirman
menjampaikan, doa kepada
hadlirin, moga moga arwah toean Dr.
Soetomo akan diterimasja oleh Toehan

ig sifat Rcchman dan Rochiem dan
100.
mosdah moedahan segala pesenan t,
60.
Dr. Soetomo akan dapat dikerdjakan
32,50 dengan sebaik baiknja.
20.
Oleh karena pada malam itoe awan
37,50 sangat gelap disebabkan akan toeroen
50.
hoedjan, maka rapat ditoetoep dengan
50
tepoekan sorak jg rioeh sekali, dan

lid radio
1 id gelang mas
L id djam tangan mas
1 id sepeda
bid Af 750
Oida f5,
20 id af 2,50

Prys prye jang sedjosmblah f 500
itoe disediakan bagi mereboet keoentoergan goena menjokong oesaha Surja
Wirawan.

beloem

hoedjan toeroen sangat derasnja.

dan

Openlucht

Seorang prijaji moeda

vergadering.

Pada

tg

7-8-7-38,

pat di balaman GNI telah dilangsoeng
kan selamatan 40 harivja t. Dr Sseto
mo almarhoem,
Koendjoengan
dari familie, pers,

teroetama Parindristen Poetera dan
poeteri tidak koerang dari 5000 orang
diantaranja wakil PID.
:
Sekira djam 6 sore dihslaman ge
dong telah sesak penoeh orang jang
“ berkendoeri, dan segala pembiijaraan
itoe disiarkan dengan perantarsan Juid
spreker jg dipimpin oleh tt. Soegiarto
dan Pamoedji.
Sesoedah -habis

kendoerian,

maka

dicemoemkan soepaja sekalian anak
anak dibawah oemoer disoeroehnja
keloear, dan pidato peringatan dimoe
laikan dan sebagai sprekernja t. Pamoedji, sebab t. Roesian fa” dapat bad
lir lantaran sakit,

Sebeloem pidato dimoelaikan, maka
sepasoekan Pandoe Surja Wirawan
bersama menaboer boenga dimakam t
Dr. Soetomo.
Diatas makam itoe bertoempoek2
boenga boenga dan karangan bosenga

japg mempoeenjai warna seriboe matjam.,
Oentoek memperingati 40 hari itoe
boekan

sadja diadakan

dong, poen diroemah
doekoeh

diadakan

dihalaman Ge

beliau Simpang

djoega

dengan

dil

hadiri oleh banjak tetamoe tetamoenja
jang tidak koerang dari 500 orang,
Djam 9 malam rapat openlucht di
moelaikan dan dipimpin oleh t, Soedirman dan sesoedah meminta boeat
diam sebentar, maka diterangkan ber
terima kasihnja atas segala perhatian,

jg ditjinta

Menanggoeng

dengan bertem

toedjoeh

sakit

boelan

Ia

manja.

Toen Moeljadi adalah seorang
penjanji moeda jg telah dikenal oleh
pendoedoek

dan

Soerabaja

pendengar

karena

ia

choesoesnja

Nirom

soedah

oemoemnja,
sering

me

ia sedang

menanggoeng

sakit dan

o-

leh dokter dilarangnja bernjanji di
moeka microfoon.
Tentoe sadja banjak orang jg me
noenggoe noenggoe,. kapan

kembali
lagi.
bernjanji
boer hati jg kesal karena
pengalaman sehari harinja.

ia

dapat

— mengbi
menerima

Lama djoega soeara itoe tidak da
pat terdengar, sampai pada tadi pagi,

Nirom Il mengabarkan, bahwa

soe

dah meninggal doenia pada
hari
Minggoe
tg. 10Juli
1938 djam 11.15, di roemahrja

ia

bersekolah

HIS

dalam soerat kabar ini bermoela a
hingga z jang memakan tempo sangat
lama sekali.

Kertosono,

Loeka berat, dalamroe
mahsakit 15 harilama
nja,

Jang
kan,

Legi tanggal 12

tahoen-

Djim'awal

1938,
— -—

djam 7.15 pagi-pagi, — —
Oleh Nji Hadjar Dewantara

atas

permintaan

soeaminja,

Ki Ha

djar Dewantara, dan sebagai wakil
dari sekalian orang jg toercet mer.
dirikan , Wakaf Merdeka" dari ,Per
satoean Taman Siswa" geloe
roeh Indonesia, dan jang berpoesat
di Mataram, Jogjakarta,— — — —
— LL. —— D5 — — dengan
dipersaksikan oleh orang-orang jang”
boleh dianggap mewakili segenap “
golongan dari masjarakat seloerosh
nja di kota Jogjakarta, jang bersa
habatan dengan psrgoeroean Taman
Siswa :

Hadjar Dewantara.

Telah
diletakkan
batoe
Jg
pertama
goena
pen
dirian
Pendapa
TS,
T

(ta

hoen) lahirnja T, Siswa. jaitoe 1354, jg
bersama dengan tahoen Masehi 1922.

. Dalam

ini, beliau

kesimpoelan pidato Bapa TS

memberi keterangan bahwa

soedah mendjadi lazimlah. bahwa pe
masangan batoe pertama dari pendiri
an pendirian jang dipandang soeiji dan
dihormati, dilakoekan oepatjara, Ba
njak jg mengira bahwa ini tjara asal
nja dari Barat. tetapi pada sesoenggoeh
nja tjara jang demikian itoe soedah
oemoem bsriakoe diseloeroeh doenia.

maksoednja jg

Adapoen jg mandjadi

teroetama, adalah oentoek mempertegoebkan keniatan jang bermoela ditji
ta tjitakannja.

lah waktoe orang memboeat roemah
bagi
memasang molo, initjara poen
Taman Siswa akan dilakoekan djoega

Jang

besoek pada lain boelan,
Lebih djaoeh Ki Hadjar Dewantara

masang
pakaian

lalos

itoe:

menerangkan

asal

oesoel

TS,

menolong

bardiri

paling moeka, Nji Hadjar

Dewantoro, bersiap akaa me-

batos pertama: disebelahnja, jang membongkokkan diri dengan
loerik, Teean Karti Soeseno, Opz'chter, jang dengan 'joema tjoema

dan

mengatoer segala persediaan pendirian Pendapa

disebelah

belakangnja

sedikit, (memakai

iksi kepala),

Persatoean

adalah

Toean

mempoenjai niat mengadakan Pendapa Raden Roedjito, Directeur O.L. My, Boemipoetera dan Bank Nationaal, Voor
persatosan itoe, antara jang lain lain zitter dari Panitya pendirian Pendapa Wakaf ini.

diterangkan oleh beliau, bahwa didalam rapat besar TS tahoen 1936, dida
lam waktoe mana oedara terasa koe

selaloe dan

sanggoep

mendjalankan:

a. bahwa Iboe TS itoe “azas TS,“
b. bahwa bapa TS itoe “Ki Hadjar
Dewantara".

c. bahwa persatoean TS bersipat ke
keloeargaan,

Lain dari pada itoe oentoek mem
perkekaikan tali kekeloeargaan itoe,
haroeslah Taman Siswa
memposenjai

Di belakang

beliau, dengan

membawa

wantara. Jang berpantalon, didekat

haroes

ditambah

satoe,

jaitoe

memberi

keterangan,

bahwa

besar,

pendapa

jg

terboe

menghadap kesana, Ki
taram. (Photo
ngan

Ra'jat,

mempoenjai
nja.

Kemoedian

Soedarminto,

Pembantoe
dan

sebaliknja

Ra'jat

rasa toeroet mempoenjai
Ki

bahwa Taman
hoeboengan

Siswa

dengan

kan doenia loear,
Ketika keniatan

Ketoea

Pemandangan"

Hadjar

mene-

rangkan tentang penjokong2nja, perta
ma Madjelis Loehoer Taman Siswa,
tjabang Taman Siswa Mataram, Ni Koe

mempoenjai

orang

loear,

adalah

Seperti

De-

Dengan

menoendjoek

7 fihak

itoe,

boekan berarti beliau meloepakan dja
” dan pertolongannja golongan? jg
ain.

an jg sesoefji ini, lebih soeroep djika
diserahkan kepada Nji Hadjar Dewan
tara, jg dengan penoeh kepertjajaan

Sekianlah

pidato

Bapak

TS

ini, ke

Siswa

Ma

jang

Hadjar

dimaksoedkan

oleh

Dewantara selakoe Pe-

mimpin Oemoem dari seloeroehnja
TS, (didalam pidatonja dirapat besar
pada hari boelan 20 April 1936 di
Jogjakarta)" jaitoe agar persatocan

kebangsaan TS, mempoenjai Pendapa oentoek mendjadi:
Alat
ga,

pertalian
jg

keloear-

penoeh

kebatinan,

swasana

hingga

de-

ngan
sendirinja
dapat
memperdalam,
memperkoeat serta memperting
gi boedisatoe-satoenja

dirinja Ir, Soeratin, tetapi sa-

dan G.P A. Tedjokoesoemo,

Tjabang Taman

Ki

jang sekali beliau ini tidak dapat me
neroeskan pekerdjaannja, kemoedian di
teroeskan oleh 'Toean Karti Soeseno,

per beliau menentoekan akan dapat. mela
bah koekan lebih semposerna.

itoe timboel, beliau

Ki Hadjar

,D“.)

pertama kesatoe sampai ke enam, dan
pemasangan batoe pertama jang ke 7

ka, ini sebagai sijmbool bahwa ,selaMenoeroet oesos! jg diterima, maka
loe terboeka oentoek keperloean siapa jg diminta soepaja mewakili 7 fihak
djoega“, sebagai hainja masdjid bagi itoe, oentoek memasang batoe pertama
orang Islam,tidak pernah kaoem Moes ini, adalah diri beliau sendiri, tetapi
limin
merasa
bahwa Masdjid
itoe beliau sendiri merasa bahwa pekerdja

miliknja sendiri. Pendepa Istaknja ada
dimoeka, goenanja centoek menerima
tetamoe, ini sebagai soeatoe symbool

soerat,

Soeparto, wakilnja Bouwaannemer Sindostomo. jang djoega
bekerdja oen
toek ini pendirian dengan gratis, Mereka itoe semoeanja soedah ada dida
lam liang bakal fundament. Jg djougkok ditepi 'galian, kelihatan kerisnja

jg ada mendjadi

poela

itoe soeatoe rosangan

tempat

Toean Kartisoesena, adalah R.M. Agoes

moratib, Prins Soerjodiningrat, PSSI,
moerid-moerid dengan benggol beela
symbool dari persatoean lahir batin, nan: maka mereka inilah masing2 jg
Karena inilah maka sipat jang 3 itoe, sebetoelnja berhak memasang
batoe
pstilasan jang kekal,

Sidotopo S.S. 50 A.
TamanSiswa haroes mempos
Menoeroet keterangan jang kita da njaitanah dan rosvmah, soepapatkan lebih djaoeh, ia soedah toe ja dengan hal jang demikian,
maka
djoeh
boelan. lamanja menanggoeng TS laloe mempoenjai daerab, jang pe
sakit
ngarcehnja memperkokohkan pertalian
Hari
ini, antara
djam 12 dan 1 kekeloecargaannja,
'siang, Gjenzzihuja dikoeboerkan di
Apakah sebabnja jang didjadikan
tempat pekoebeeran Pegirian.
,pendapa"?
Toean Moeljadi, pada waktoe ini symbool 'itoe, roemah
Tentang
ini
Ki
Hadjar
Dewantara
baroe beroemoer kira kira 20,21 tahoen.
Doeloe

hari Ahad

ini, ada

Perkataan

tjandra-sengkala

njoegoehkan soeara njanjiannja
jg
merdoe dan menarik hati,
rang aman, maka Ki dJadjar DewanSoedah sedjak beberapa lama ini, tara memberi kesanggoepan akan me
orang tidak dapat mendengarkan s0oe ngatoer ketentraman swasana TS, bila
aranja lagi karena pada waktoe itoe mereka, kaoem TS seloeroehnja masih

laloe masoek ke Mulo Modjokerto dan
kemoedian ke HVS Soerabaja. Di Mulo
Modjokerto ia tidak sampai loeloes.
baikpoen dengan sokongan lahir maoce)
Belakangan ini ia bekerdja pada se
poen batin jg semoeanja itoe atas vama bocah toko dalam kota Soerabaja dan
familis dan Ra'jat Indonesia seoemoem menjanji dimoeka microfoon Nirom.
nja mengatoerkan diperbanjak terima
Dari sini kita hanja dapat menjata
kasih beruelang2, sebab bermoela sakii kan ikoet bersedih hati dan ikoet men
nja beliau hingga pada saatnja dipang do'a moedah moedahan arwabnja dapat
gil oleh Toeban senantiasa mendapat tempat jang sempoerna. (S.0.).
kehormatan jg tidak ketfjil artinja,
—
—
Sekslipoen toean Dr. Soetomo di
OELOEAN PALEMBANG
ini wektoe telah meninggalkan kita
ditengah tengah perdjoangan kata spr,
Pembantoe kita mengabarkan,
akan tetapi semangatnja senantiasa
Seorong Kerio dihoekoem 6 boelan
Hidoep dikalangan Indonesia,
Dischorst dari djabatannja
Kemoedian oleh t. Pamoedji dipersilahkan boest
meriwejatkan t. Dr.
Soetorso, sebagaimana sering disiarkan

peringatan

lah

di

Oemoeranja didalam kalangan bang
sa Indonesia, jang dimoeljakan, ada

TOEBAN MOELJADI MENING
GAL DOENIA

Porindra Soerebaja
40 hari

djoega bersama poelang, maka

Dewantoro.

Hadjar

peralatan

sesoedahnja

1869 C/1357 H windoe Hadi, bersa
maan dengan hari boelan 10 Juli

uja sehingga pada waktoe dipanggil
arak arakan, optocht, Fistsen corso ke Hadlirat Illahi, dan tidak loepa
| Sebagai soedah dikabarkan dalam Pe
dllnja.
:
3
poela sekalian familienja disaboet2kan ri jg berselang, bahwa pemasangan batoemandangan pada beberapa ha
Dan keoentoengan itoe bersih akan agar rakjat lebih mengetahoei dan me
ertama dari Pendapa persatoe
didermakan kepada, T. H. H. K, Neu- ngarti, siapakah toean dr. Soetomo itoe. an Taman Siswa, bakal dilakoekan pada hari Minggoe tanggal 10 ini boelan.
Demikianlah
pada ini pagi, moelai djam 6
|
pekarangan Iboe Pawijatan
trale HCS. fonds, masing masing 15
Poen tidak loepa diterangkan segala Taman Siswa soedah dikoendjoengi oleh
an btn laki-laki dan: pe
pCt, Chin. armenfonds, Parkoempoelan djasa2nja jg semoeanja itoe sebagai
anak Jatim masing masing 10pCt, Asib boekti, bahwa dengan soenggoeh hati rempoean, dari segenap lapisan.
6,301 mereka itoe
3 Djam
diminta o leh Ketosa penjamboetan, Ki Soedar
t
10pCt Roemah miskin Grissee 45pCt. toean
dr.
Soetomo
membela
ke minta, soepaja sama ambil tempat doedoek
di gedong Pawijatan. Sesoedah
Boeat soerat soerat jg ada berhoe- pentingan
dan kederadjatan bangsa oja mereka itoe disamboet dengan sedikit pidato
sebagai kebiasaan. maka
boengan dengan keperloean pasar ma dan Noesanja,
Ki Hadjar Dewantoro dipersilahkan memberi penerangan tentang riwajat
lam soepaja kirim adres kepada toean
Dengan pidato-pidato itoe berkaliPartosoegondo atau toean Ibnoedja- kali disamboet dengan tepoekan ta- nja keniatan Taman Siswa seloeroehnja mempoenjai ijita-tjita mendirikan
keloearga Taman
joesman Gentengbandar g. 1. no. 45 ngan sambil mengoetjapkan Hidoep pendapa, sebagai symbool dari »per satosan
Siswa
lahir batin.
Grissee,
$
Pak Tom, soeatoe tanda bahwa saeMoedah moedahan
oesaha jang soenggoehnja rajat bangsa kita seka
moelja itoe akan memoeaskan dan rang soedah insaf dan sedar oentoek
»Soetji tata ngesti toenggal"
berhasil adanja,
mengakosi kebidjaksanaan pemimpin
Inilah ada oepatjara pertama sebanja, dari itoe mereka tidak moedah gai pendahoeloean dari pidatonja Ki
Lotery Surja Wirawan
Dari kalangan Surja Wirawan kita
menerima
sebarau,
bahwa
pehimpoenan tsb. telah mengadakan lo
tery seharga f 1.— per lot.
Adapoen hadiah jang disediakan
jaitoe,
1 prys giwang briljani hargaf 150,

jang

Djoemadil'awal,

beranggapan dan merasa bahwa Pendapa
ini, beekan ,miliknja Taman Siswa sendiri",

djaan soetji ini

a

Boenjinja demikian :

tetapi mereka diwakilkan kepada Ki Hadjar Dewantara, dan Ki Hadjar Dewantara meminta soepaja peker-

lahir

,,Mskloemat

pertama",

beranggapan kepada Masdjid-

psrnah

pertam

batja, laloe diboeboeh tanda tangan
oleh Ki dan Nji Hadjar Dewantara.

tetapi miliknja Ra'jat,
Seharoesnja ada 7 fihak jang memasang 7 batoe pertama,

Pa.

bermoelzx

tidak

sendiri" , Gemikian

wa: haroes
Persatocan

bangsi jg
:

lebar

kaoem

»miliknja

oleh pihak jg lebih tinggi. dan

mensrangkan

Pembantoe

warisan

Moeslimin

jg merasakan diperboeat sewenang we

Wajang Petehi, Wajang Orang,
Loe
droek, Ketoprak, Gandroeng, Openlucat Bioscoop dll -pja.
Sedang tiap tiap waktoe diadakan

haroes mempoenjai

Sebagai

mereka

batoe

maka lebih doeloe Ki Hadjar Dewan

8yimbool. persatosan

nja,

perslatan

Sesoedahnja orang berkoempoelan
digalian, dimana bakal dipasang batoe
pertama oleh Nji Hadjar Dewantara,

seloeroeh

di Mataram

Jang mendjadi
batin,

perasaan toean dr. Soetomo

Dengan pandjang

Siswa

Makloemat

kambing

kederadjatan ajah toean dr, Soetomo.
Dengan keadaan jg demikian ini

perasaan ingin mempoenjai
tinggi deradjatnja.

Taman

Oleh:

salah seorang ambtenaar jg permintaan
nja itoe agaknja merendahkau kepada

nang

Persatoean

Indonesia

gibas, dan kambing mana diminta oleh

timboellah

batoe pertama

dan
ta

sekaliannja

anggauta

Setelah

anggau.

keloesarga.

makloemat ini dibatjakan

dimoeka orang ramai atas nama se
kalian anggauta 'TS, ja'ni moerid-

mogrid, orang orang tosanja, goerce

goeroe dll.-nja anggauta pergosroean
dan keloearga, maka teroeslah ditanam ditanah, bersama-sama dengan

batoe pertama, jg tsb. diatas:

Di Mataram,

Jogjakarta

Ni

Tertanda

wg. Ki Hadjar

5

10 Juli”'38

wg. Nji Hadjar “

Dewantara

Dewantara,

Sesoedahnja soerat peringatan ini di
boeboeh tanda tangan oleh Ki dan Nji

Hadjar

Dewantara,

dimasoekkan

didalam

besi jg ditoetoep

laloe

dengan

moedian diletakkan

digoeloeng

sepotong

pipa

rchroef,

didalam

ke-

loebang

fundament, disamping batoe pertama,
jg dipasang oleh Nji H. Dewantara.
Sampai disini, peralatan ini soedah
selesai, sekalian hadlirin sama dibawa

andjoeran soepaja pe moedian selamatan dilakoekan oleh
Oelama, sedang hadlirin sekerdjaan ini djangan dilakoekan oleh kaoem
Taman Siswa sendiri, tetapi hbaroes di mosa diminta soepaja sama toeroet rondgang, oentoek
melihat keadaan:
oesahakan bersema2 dengan Ra'jat kita menjaksikan pemasangan bstos perta Iboe Pawijatan TS Mataram,
:
ini perloenja soepaja Taman Siswa se ma dari Pendapa persaiocan TS selae
Hampir djam 9.30, itoe oepatjara se
laloe mempoenjai perhoeboengan de- roeh Indonesia ini.
lesai, dengan selamat dan gembira.

selaloe memberi

meloekaidibebas

doea sebagai pesakitan. Dan jg men
Sekalipoen dalam riwajat beliau itoe
Seorang Kerio dari Doesoen Kelam- djadi pesakitan lagi jaitoe seorang ps
akan dioesahakan oleh Pengoeroes Be
sar Parindra soepaja mendjadi boekoe, padoe bernama Boernia t, bawahan remposan bernama Siti Aminah bin
akan tetapi tidek ada djeleknja djika Marga Mosara Koeang, onderafdeeling Habib tinggal didoesoen itoe djoega.
Didalam boelan Maart 1938, maka
disini kita mengoemoemkan kepada se Ogar Ilir, beborapa hari telah diperiksa
telah ditinggalkan oleh
bagian bangsa kita jang beloam me- oleh Rapat Besar di Moeara Koeang, Siti Aminah
ngenal membatjs,
agar jang semosa pertama ia sebagai pendakwa dan ke goeaminja ke tanah Soetji, Maka tiba-

tiba diwaktoe malam Kemis, Djoema
hat dan malam Saptoenja bertoeroet
toerostan didatangi oleh Kepala Doe

Pintoe dapoer diboeka oleh

dengan

ia masoek,

soon jaitoe Kerio terseboet diatas, Roe akan
panja
datangnja
itos boekan akan
niat baik akan tetapi aken menghilang
kan kebormatannja parempoean itoe,

djalan

tetepi

tiba Kerio

tetapi

Kerio

paksa, maka waktoe

ia minta

padami.

lampoe,

tidak dikaboelkan, Tiba

akan

menoebroeknja, akan

apa latjoer, golok

jg

memang

biasa ditaro didapoer oentoek membe

f

.
4

BASE

jos Ago

| doego, Se

g, orang

men-

Katjang

NE

Gendja

Kena tai

Te-|

I

lebih baik di gal fob Tegal (4.25 now., mata hitam

Pasoeroean lev, Juli kemaren djadi
13.80 per pic, (harga kedele Pasoeroe
jan kemaren ada boeat per pic.).
“Tapioca meel: kwaliteit Me" Dalan
in
Gi faium boeat roepa roepa merk dari MAKLOEMAT
ang, telah di
loeroeh daerah
sampai 13,20: AA f3.55 per
ra. Akan Antapi
'bahagikan cot
d
a
100
Kg.
Sarekat
Pendidikan
Pemoeda
Ipembahagian |
Indonesia
(SPPI)
di
Soerabaja
nota, beberapa pro
n (pembahagian
Lada hitam Lampong: ek. Te
| dengan adanja lok kemaren ada djadi lev Sept/Oct,
cent. Ini tida
SPPI jalah sosatos pergerakan pe
Irestrictie.
f 1440: harga ini hari lev Juli/Aug moeda berasas Kerakjatan
dan
dar 1 45pOt mereka f 13,90 pembeli f 14,10 pendjoeal, 'bersendi kemanoesiaan jg baros sadja
dikoerangi b:
1 coupon para dari Aug/Oct f 14,— pembeli, f 14.25 pen didirikan dikota S'baja. Dalam oesia jg
pada djoemb
lengkap, seperti djoeal, Sept-Oct f 14,30 . pembeli, sangat pendeknja itoe telah tjoekoep
kwartaal-k
g soedah liwat. f 14,50 pendjoeal, Oct- Dec f 1450 pem dapat menarik perhatiannja pendoe
Kebanjak

bak

»

penanam-pe-

beli, f 14,75 pendjoeal, BK. Batavia
di Sbaja baik pemoeda maoe
disebab kemaren 'Sjadi lev Nov-Dec f 4,75 Le doek
posn tertoea, jg selaloe mengawaskan
kan para shse
berharga rata lakangan f 15,—, harga ini hari lev
segala gerak geriknja pemoedarata di oeloean dengan harga F6 dalam Juni-Aug f 14,50 nom per 100 kg Lon akan
pemoedanja, sehingga tak heran lagi
'1100 K.G, djadi
ng hampir tidak den noteering tetap 2 5/8 dp Ib..nom pendirian SPPI di S'baja mendapat

njnanam karet

oetera,

menjadap' lagi,
jg besar.
Lada postibh Muntok: fob perhatian
tjoekoepi oentoek
snoetoep ongkos,
Pihak pendjaga keamanan oemoem
ang
kan, Basi apa|. Harga coupon
Pangkalpinang
kemaren
djadi
lev
Julidalam satoe-satoe
h (ang n itoe poe datik manik ada to
ilAug f 2360, harga ini hari f 2350 poen tertarik djoega atas pendirian
nom per 100 kg, Londen Noteerirg SPPI itoe, sehingga terdjadi pada tgl
17 juni 38 penangkapan atas dirinja
sdr.sdr. Hoesain dan A. Jasir pendiri

3 7/8 pembeli.
Koffie

Koerban ketjela ge. moebil
. Djokja
Oleh

Aneta dikabarkan

dari

Djok

Robusta

SPPI di S'baja, jg seteroesnja mereka
berdoea dikenakan procas verbaal dan

Lampong:

15pCt ek Telok lev Juli-Aug f 10.30
Bebabali f 10.50 pendjoeal per 100 kg.
bosat con
Citroneliaolie:

terpaksa doea hari lamanja mering
koek dalam tahanan,
Achirnja maka atas perintah parket
pada PID S.baja memastikan bahwa

ja, bahwa koerban ketjelakaan moe tract A berikoet drum kemaren ada
. pardon nggak se bil jg kedosa keadaan sekarang amat djadi lev. Juli-Aug. dan Oct.-Dec.
tadi ialah f 1.15, harga ini hari Jev. Juli-Aug.
. ada jang merasa mengewatirkan. Koerban
Llapsen sebab se (117
ne jang kematian, ma' t aga Ba
pembeli f 120 pendjoeal,
j
'itos beloem poe Juli-Dee, atau Oct.-Dec. f 1.15 pom
«.. bakal dipanggil sedekah, eng:
3 bawa berkat.
beli, f 1.17'/, pendjoeal, beeat lev.
lain tahoen f 115 nom.
Na? oedzsebillah mind

Karet:
24", Java

RE Tegas . kalau seandenja simati be
sar harta warisannja,

lantas

jang se-

pendirian SP PI, diS'baja, ta' boleh di

langsoengkan. Dengan perintab diberi
kan kepada mereka berdoea itoe, maka
cemoem dapat mengambil kesimpoe:

lan bahwa SPPI di S'baja mendjadi
vereeniging-verbod (perhimpoenan jg

sedia Java Std. Sheet? dilarang), meskipoen
Std. Crepe 25 cts, per '/2 poenan pemoeda.
Dengan larangan
atas toeboeh SPPI
dan setelah kita dg.
dan
mendapatkan
serta persetoedjoean

kg.
, Ipertiga. maos boeat sedekah, wel, itoe Ra'jat kaoem BE ionderd. Kawaloe
merasa
goembira.
sebaik2nja, masih boleh dimasoekin
mal daan bisa mendapat pahla ba
Dengan kegiatannja Toean Assistent
Wedana di onderdistrict Kawaloe de

,Ingan segenap personeelnja

katoet

pe-

gauta-anggauta

ngoeroes2 desanja bergiat memboekti
kan ke sabangaban kampoeng dimana
sesoedahnja me
pa rapport dari

Maia

lah pen. ketahoei

pekerdjaan jang me

Ireka kerdjakan tadi tidak beda seper
ti pekerdjaan mantri- politie.
erhoeboengan
Moedah?an.

Waterstaat

Residentis Lamwpong
daerah Palembang,

“Toe
Hendriks sebagai gantinja
di Martapoera |sampai| Seperti jang telah termosat dimana
i bel em djoega Tanaka ini sk, tentang kepindahannja Toean
—.IWI, Hoedt Opz'chter dari WI. ke
i Tjitjalengka
(oentsek dikerdjakan se
di pihak jang bagai Opz chter WV, dapat keterangan

dari jang sangat boleh dipertjaja, ma
ka Toean Hendriks jaog mengisi Io

sos terima baik,
ja ada koerang
pa ingenieur

wongan sebagai Opzichter WI di onder

3 Eropa jang district

tan bersama

de

Opz

Indibijang,
doeloe sebagai
WV, di Tjitjalengka,

dari Waterstaatdienat
2. akan Hn
kej

perlee,

Wadjib

Abonne

7415, Lawang,

nggak

n jang beloem

memoetoeskan:

kita,

diperingati

dan

badan2

djoega

bahwa

SPPI. di Sbaia didirikan pada tgl. e
Mei 1938 dan dimatikan 'pada tgl,6

aa

Hoo?

jang ditimpahkan
di Soerabaja itoe,
referendum minta
pertimbangannja
dari segenap ang

pada pers di Indonesia,

jang

ada asoeransi,
Soerat
berikoet kabaran keterima,
enaah Bedjat dari| Dari bisikan jang kita dengar, ra tapi sajang terlaloe pandjang dan ti
jat
senantiasa
mendo'akan,
moedah2
iiiih, nggak bisa sediain| |han Toean Assistent Wedana jang nja dak begitos penting oentoek oemoem,
Ita bergiat tadi lekas dinaikkan pang djadi tidak bisa dimoeatkan.
#katnja. Disini perloe diterangkan, bah
Pe PN
aa
Toean S, Manggar,
wa Toean R, Mihardiwinata ( Djoeroe
Sport
Red. Pem. soedah ada ganti
& 2 BANG BEDJAT
toelis) dari t, Ass. Wedana tsb, berhoe
,
nja.
boeng dengan telah lama dienstnja
. Idan tepat serta tjepat pekerdjaannja
|bisa lekas dinaikkan pangkatnja, ma-

nggak

oewit,

dengan pertolongan Toean Ass
m seperti Aom tjeritain tentoe
Wedana
padjeg penghasilan mana bisa
EA , djangan2 bang dibebaskan atau setidak
tidaknja
gak ada jang pikoel,
dikoerangi dari pada moestinja.

DROGISTERI

Juli 1938 djadi koerang lebih
beroesia 2 boelan.

roehnja.
harapan

Bekerdja teroes,
djanganlah
terpoetoes.
Ditanda tangani,
1 Hoesain
2 A, Jasir

3

nja,

Telf. 4705 WI.

—

Harga

pasar

i

|

pasir:

d jadi 102 kg, terima
t 10,40.
gan, Ke Pala

Tep Pa

Toean

ingin

roemah

sendiri

Lekas berhoeboengan dengan Bank

gi aa
af- EA #15
eling oentoek bang) Katjang

merah:

Menjimpan
5
.

f 1.—
2—
»
—
na

seboelan
1
5

dapat
».
s

F

» 10.—-:

H3

»

roemah f 500.—
roemah , 1000.—
roemah,, 2000.—

roemah

,, 5000.—

PINDJAMAN

6, Bogor atau Aga

38.

Kodok

Benteng

'Tiongtoa
£ Opste
tanah:

Benteng
f 7,50

'Cheribon £ 7.50, No 217,25p.100 kg,

poen| kg netto,
Kentang, per 100 kg f 6.10.
| Pengairan diboeatnja waterleiding . - Harga harga diatas menoeroet harga
pian ana dari jang be
in waterreservoir.
irikan ini, toean A
Ipendjocal di Pintoe Ketjil.
' Roemab sakit di Kajoe Agoeng, 80
sementara memberi djaln
kwaliteit darif .
melihat
Copra:
dise|dangnja diboeat, akan tetapi apa woe
alau soedah eoeboer,
i00 kg, harga
per
n . bergaboeng “kepada |djosanja beloem diketahoei, mana jg (575 sampai (630
it Straite)
kwalite
1/3:
naik
manja kepada toean | 'baik, apakah di Kajoe Agoeng atau Londen
per ton.
hawanja ada 11/7/6 pndat
Ne
Hen
.
orang

Ganga" Nian

indahnja

seperti

merk.merk
jang
paling
mahal, tapi banjak rendahan harganja. Horloge
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dan

oemoer tinggi: saja bekerdja

kepada

t. Resident Betawi diberi idin

Stichting Bgiaviaeche Kinder

vacantie Kolonis bot mengadakan
loterij barang: sebesar f500, dibagi
1000 lot, masing masing
mendjadi

seharga f 0.50.
Adapoen prijs prijsoja

terdiri dari

pada 400 boeah gambar2 jang diboeat
sendiri oleh moerid-moerid sekolah-se
kolah rendah jg woelai sekaravg bisa

dilihat
& Co

pada Toko Bsekoe

ma

,Roemah-Piatoe-Moeslimin”

Penoempang
minggoe jang laloe

di Nsordwijk.

Penarikan loterij itoe akan dilang
pada bari Sabtoe 17 Sep
seengkan
nomor-nomor
tember j,a.d. sedang
jang beroleh prijs segera poela akan
dioemoemkan.
k
ee

Rapoten soesoe di Betawi
Dari tanggall sampai
tanggal 7 Juni 1938.
Bangka

1. Djapar

2, Sarini bin Lioeng

Dalam
RPM.
bertambah doea

bata

Doeren

Tiga

Kalibata Lt.
Agoeng

5. Moebija

6. Hadji Batong ' Mampang

Tegalparang

Abas
Hadji
bin
Kp. Melajoe Besar
8. Tabrani b.H, Abdoerachman
Klender
2
7. Amat

Mampang TegalS3,A
parang
Tan10. Hadji Moedemar
9. Ikoen

lil. Machboeb

Roepa

losang diterima dari t. Sidi Oemar di

Iast. , Tjokronegaran"

Pada tanggal 7 Juli 1938 telah

Kolaka, Makasser oentoek N Oemar
di Bandoeng, f 050, Md Said, Gg.

di Sampi 24, Batavia-C f 0,50, nj Hazoab

perma'loemkan, bahwa instituut , Tjok

Moeloek,

Batavia-C

f 1—

t

Gagsral,

ronegarsn” tjabang Tanah Abang, a- co BPM
Pladjoe, f 1.50, t Hadji
'kan mengadakan perajaan oentoek Djapri, gep Districtshoofd Barabai,
memperingati satoe tahoen berdirinja f 550 dan t Achmad, e/o Raffinadery
instituut tsb.
BPM Balikpapan, f 1.
9
tgl.
pada
n
diadaka
tsb.
Perajaan
Derma selain oeang dari Nj. Hasnah

P0

Juli 1938 dengar

psenoeh

perhatian,| Moeloek,

koerang lebih 350 orang jang datang
Poen toean Dr, Poer botjaroko tak ke
singgalan,
Pada pemboekaan tosan i Pemimpin
Soeparto Hertopati dipersilahkan oen

!
Io

P.

toek berbitjara,

|

Dari sangat gembiranja, .hampirlah
t PO

|.

mengeloearkan air mata.

Pertoendjoekan pada malam itoe ada

sangat

| mainkan

poela jang di

baik, terlebih

Jast. Tjo

oleh kanak2 dari

kronegaran Mr Cornelis.

—

|.

'Pertoendjoekan
1230

|.

malam.

dise' lesaikan djam|
"

2

Pada esoek barinja diadakan kasti
wedstijd di Kastiveld Lasn Trivelli
dengan

kesoedahan 34 —

kemenangan

14

dari Mr Cornelis.

oentoek|

,
,
,
,

— Kalibata Lt.
— Agoeng

22. Hadji

,
,

,

H.B.S., Mulo, K.W.S,
recht op KINDER-

Keloearga

——

makan

sambil

tahoe
peman

poelang ini

perdja
(Tjiso

lok). Autobus havja sampai di Tjisolok
perdjalanan ke Tjipanas hanja dapat
dengan djalan kaki biasa, djaoehnja
kl. 2 km,
perdjalanan naik toeroen
boekit, poekoel 130 sampailah tempat
jang ditoedjoe. Disini kita dapat me

liknja jang kepanasan terdjoen ketem
pat jang dingin, demikianlah berganti
gavti. Diantaranja itoe jang tiada soe
ka mandi, havja doedoek termenoeng
diatas batoe sambil
menggandjel da
goe dengan memandang
ke-natuurfon
iija, seolah olah baroe ada ... jang.
terbajang didalam kalboe.

Poekoel

2.30 leider memberi

roemahaja,

sesoedahnja

diperiksa,
keadaan jg sakit soedah
tiada mengewatirkaa lagi, taroeslah
kita berdjalaa,
Dalam
perdjalanan

poen

sebeloemuja

sam

pai di Tjibadak, djoega mesti brenti
beberapi kali osatoes mengerdjakan
eau de cologne dan balsem. Baroe sele
watnja Tjibadak moelai koerang jang
maboek, waktse kami njatakan jang
tiada mabosk terajata hanja 20 pOt.
dari 36 orang
jg tiada maboek, se
dangkan c)alucisu'aja
bas
sendiri

poen tiada loapoet dari

maboek

bus.

Anehonja dalam perdjalanan antara
Bogor— Djakarta semoea jang maboek

moelai sehat kembali, dan poekoel 10.
45 sampailah kita di Pergoeroean lagi
dengan selamat dan gembira, jg sakit
soedah dapat berdjalan sendiri, teroes
poelang keroemah masing masing.
Kamipoen tiada loepa mengoetjap
kan lerima kasih pada chauffeur itoe
autobus, jalah fseorang
Indonesia
Soenda, jg dengan ketenangan pikiran
daa ketetapan hati dapat mengemoedi
kan sutonja dengan selamat.
Sekianlah jg psrloe ditjatat. Perdja
lanan excursie percies sebagai tjeritera
dalam tonil,
—O—

Badjak laoet

moelai

Tiga

kom

bekerdja

tertangkap

mando oentoek bersiap akan poelang.
Tentang
ganggosan
badjak Isoet
Sebentar
kemoedian
telah berkoem
jang atjapkali terdjadi dilaoetan loear
poel
dipesanggerahan, kedapatan di
sering terdjadi, toekangsana seorang pemoedi jang tiada ter Priok, sebagai
sero mendjadi korbannja. Kini
toekang
sangka2 mendapat sakit jang sangat
bahwa badjak laoet

,

keras,

,

moekanja

kelihatan

postjat

amat,
selosroeh badannja terasa di
ngin, sedang kita baroe memikirkan
nasib jang sakit, sekonjong konjong

hoedjan toeroen dari

»
,
,,
,

Mampang Tegalparang
&
5
27. Hadji Abas
2
5
28. Hadji Amsir
29. Saimin bin Simi Kalibata
Lt, Agoeng
ea

makan,

ketawa tiada berhentinja, tahoe
apa jang dihadapi mossna dari
dangan.
Poekoel 12.30 melandjoetkan
lanan ke warme bron Tjipanas

gi di moeka

mandi, jang sosdah terasa kedinginan
2 segera terdjuen ketempat panas, seba

,

. djoengwest
Tjililitan Besar

12, HadjiNawi

isi, masing masing menghadapi bekal
nja, disantap apa jang didepannja,

3 keadjaiban keadjaiban
jang
sangat
mengherankar pikiran kita sebagai
2 manoesia biasa,
Ditengah tengahnja
2 soengai terdapat beberapa soember air
4 panas, diantaranja jang doea tempat
memantjoerkan air panasnja
keatas,
3 tiada kalah keindahan
itoe dengan
fontija Pasar Gambir.
2
Sebagian besar excursisten bersama

Klas

3 Hadji Achmad Koeningan
wPengadekan
4. Moeh. Nasir

Mampan

RPM.

C.

Dokter, jg dengan tjepat memberi per
tolongan. Sekali lagi kami oetjapkan
terima kasih atas kerelaan hati beliau
berdoea, jg soedah soeka merojong jg
dahan alam dengan laoetnja jg dihia sakit dari roemah t, AW ke autobus.
si dengan
ombak gelora jang bergos
Pk 6 sore
berangkatlah
kita dari
loenggoeloeng
jg tiada berhentinja, Tjisolok dengan ketjepatan 20 km se
sesoedahnja
poeas berkoempoel lagi djam.
Waktoe sempit! di Pelaboehanratoe
dibus,
Peroetpoen soedah moelai minta di toean Dokter soedah menoenggoe Ia

njaksikan keindahan alam, dan poela

Kali

h b. Kiming
orang anak ketjil laki-laki, oemoer 4/30. Hadji Abdoella
g Tegalparang

hari dan 8 tahoen,
Derma oentoek

PROSPECTUS GRATIS!

H. .S.&adjiwegSCHAKEL
—

G. Kolif ketawa sambil

noeng Sabari
jg ingin mentjapai oemoer 100 kan seperti orang lain dan selama sa
Mam
eb
Machbo
an, maka kita tidak ce boleh lekas ja hidoep saja minoem rokok“.— Dan 23, Hadji
ega
pang Tegalparang
orang selaloe mengatakan kebaikamnja,
Koeoingan
24. Hadji Gadjali
Ada orang orang jg telah beroesia
a Poelo
Kalibat
Ali
25. Moeb,
inggi, beroesaha tidak akan kalah de| diegt — (Aneta)
26, Hadji Rameli b H. Hanapi

IN | Berita

|

nja dipelihara beberapa menit kemoe
dian semboehlah semoeanja, dan rasa
gembira timboel legi. Semoea toeroen
menoedjoe ketepi laoet melihat kein

0 —

bin Sioen Panoesaha tidak begitoe berhatsil. Orang 113. Avowar
fjoran
bisa mentjapai oemoer itoe atau tidak,
Mampang
14,
Hadji
Olib
Rockefeller soedah beroesaha dengan
Tegalparang
djalan bermatjam-matjam jg moengkin
Pelalama
Rameli
Hadji
15.
bisa dioesahakan, tetapi achirnja de
bin Tabiih
Achmad
Hadji
16.
ngan soesah pajah ia mentjapai oesia
Mampang Tegalparang
shanja“ sawpai 97 tahoen.
.
Deroen
17.
Beberapa hari jang laloe diseboeah
Nanas
Kebon
Saibin
Hadji
18.
kampoeng di Amerika, Sadie Cornett.
Mam
g“
Mampan
,
j
telah merajakan seorang pendoedoek 19, Boerderi
rang
Tegalpa
pang
jang beroemoer IlI tahoen, Para war h
,
',
tawan ketika me-interview nenek itoe, 20 Hadji Abdoelwahab Pasar
Hoop“
De
,
Boederij
maka sebagai djawaban: ,Saja tidak 21.
Minggoe
i
mempoenja
oentoek
berichtiar
pernah
GoeGolam Said

joega tidak akan beroesia tinggi, te)

| tapi djika leloehoernja

dan rokok, hal itoe tidak

5
batoel,
Kita akan ingin 100 tahoen? Prof.
Pearl berpendapatan bahwa -semoea

meninggal doenia dengan
.
smoer pendek, maka toeroenannja

met vrucht doorloopen

TOELAGE.

|

ngan kaoem pemoeda. Mereka berea Baltimore nang, berlajar dan naik sepeda berlom
:
emikirkan perianja'an ba lomba dengan kaoem pemoeda oen
aranja orang bisa memj took mereboet ketjepatan. Mereka tisport |
1.100 th.
| dak akan segan mengadakan
12

of Schakel

KLASSEN: voorklas tot 7e kl. Opleiding voor
en Handelsschool, Bevoegde leerkrachten en

Loterij bsrang

Oleh
TN

H.I.S.

. Nieuwe cursus:
1 AUGUSTUS:1938.
Dengan ini pergoeroean Boedi Arti
lagi
tan
kesempa
NN
EN
Sawah Besar memberi
kepada anak-anak jang dari VolksDisini kami atas nama excursisten
scholen dan sekolah kelas 2 oentoek sesoedah semoea sehat teroes berdja
sedang lan lagi, poekoel 11,30 sampailah ki dan famili dari sisakit mengoetjap beri
peladjarannja,
meneroeskan
Disini bertam boe terima kasih atas kemoerahan ha
kan bajarannja banja f 2 50 seboelan ta di Pelaboehanratoe.
dan boekoe-boekoe gratis.
bah lagi jg maboek, tetapi sesoedah ti toean AW. begitoe poela pada toean

oemoer

ingin

leklas

(2)

Batavia-C.

Batavia

Jang akan diterima boeat cchakelklas
terseboet ialah moerid2 dari 2de Inl.
scholen klas 3 dan dari Voiksscholen.

Lembaran ketiga

tot de

—

- SECHOOLGELD: vanaf f6.— per maand, Inschrijving voor 15 JULI '38.

sebagai proef boeat satoe tahoen.
'Sekarang kenjataan basil pertjobaan
terseboet

ASATRIAN

»K

14

dari sekolah 2de Ini. scholen dan Volks
maka

DEA

8

Pn

2

Ma

5

en

Sea

BB

mner

ena

HANDELSSCHOOL
Djagamonjet

Idi Arti Pondok Rotan, tidak sedikit
menerima moerid baroe jang datang
scholen,

Papa

na

,
3
,
,
i

Taman Siswa Djakarta
berexcursie,
Sebagai telah dikabarkan dalam ini
ek, pada hari Minggoe 10 Juli jl de
ngan autobus Moy-Hien, poekoel 6.30

langit

sebagai

dapat diberitakan,
jang seki:n

lama

tidak djalankan

nja itoe, telah moelai
sero

toekang

segera
pihak

jang

telah dapat tahoe

mengadoekan
bestuurs

rol

actief lagi. Tapi

hal

ini kepada

Bekasi.

daerab

ditjosrahkan,
Dengan menoenggoe terangnja hoe
Demikian malam kemaren doeloe
djan kita bersama memikirkan bagai marsose jang menggoenakan perahoe
mana dengan ini jang baros menderi pengail telah ronda ditempat-tempat
sangat,
ta sakit, ada jang oesoel soepaja jang pemasang
kebetoelan
sero,
sakit ditinggalkan dipesanggrahan de waktos perahoe marsose tiba dilaoetan
ngan ditoenggoe2 of 3 kawan, tetapi Maroenda. Tiga orang badjak laoet jg
ada jang tiada sampai dihati akan me terkenal dari kampoeng Kosambi dan
ninggalkan kawan ditengah tengah hoe Tjemplong sedang bakerdja meroesak
tan djaoeh kanan kiri, achirnja dipoe sero-sero dan mengambil ikannja di
toeskan jang sakit mesti digotong ke moeat dalam perahoenja.
Dengan kepergoknja oleh orang mil
Tjosolok, nanti bila sampai disana ki
ta pikirkan lagi.
litair itoe, badjak laoetitoe jg bersen
Pookoel 4 koerang sedikit hoedjan- djata toembak dan golok menjerahkan
poen terang, berangkat kita, jang sa diri. (Rep(

kit digotong oleh kawan sendiri, bila

sadja be
badan baroe malang, baroe
berapa posloeh. meter kita berdjalan,
hoedjan

lebat

toeroen

lagi, semoea ba

sah koejoeb, ini seolah olah keadilan
natuur menjoeroeh mandi pada tadi

Ale

Akan

mengadakan

Menoeroet

LUNA

darmawasita.

pendengaran

kita,

pada

vacantis Juli ini, PG Iers dari Te- —
manggoeng, akan mengadakan darma
ba
jang tiada soska mandi. Oentoeng
wasita ke Djakarta. Disini soedah di
padoea
pindjaman
dapat
gai sisakit
bentoek Comite oentoek menerimanja.
joeng, djadi tiada begitoe basah.
sekarang beloem ada
Hanja sampai
hati
Disini kami peringati kerelaan
djadi atau tidaknja.
apakah
ga
kepastian
keloear
n
piki
bonga
dan
sarom
sabar
kat
dengan
berang
pemoeda2, jg
didoega, tenwwe bal.
dapat
kita
Oleh
Vlieg
TS. toe dari pergoeroean TS.
ran tenang, menggotong kawannja, de
ini
djika
tidak
ada
hal jang loear
e
Pelabo
ke
joe
berdja
menoed
34,
velilaan
ngan jhati-hati sekali mereka
ta' moengkin
besar)
(halangan
biasa
sem
toeroen,
hanratoe.
naik
lan, karena djalan
diceroengkan,
dengan ladjoe, pit lagi amat litjinnja, sekali terpeleset akan
berdjalan
Autobus
7.30 kita sampai di Bogor. djatoehlah kita kedalam djoerang.
poekoel
—
rak san

Bat C. 71 potong pakaian
pergi ke passar membeli bekal,
Sesoedah kita sampai di Tjisolok ba
toea. Nji Meer, Tanah Abang, pisang Disini
ahnja ber roelah hoedjan moelai berhenti jg sakit
sesoed
m,
museu
ke
jang
ada
4 bosang besar. NN Senen, 100 boeah
koempoel lagi laloe meneroeskan per kita bawa keroemah t. Ass Wedana,
kesemek dan doea bongsang sajoeran
Dalam perdjalanan sela
koejoeb
nannja.
tocan Azis, Menteng, I krandjang oebi 'djala tarasa keriangan teroetama posla sedang lainnja dengan basah
loe
menoedjoe
ke
bus.
Toean
A
W
roepa
t, A Kadaroesmar, BatO.— 1 peti ke
jang berbelok nja amat terkedjoet, sesoedahnja diberi
djalan
ci
melalo
waktoe
tjil thee, nj. Hadji Halimatoe'Isa'diah
belok kekanan kekiri dengan terlihat keterangan, dengan peramab si sakit
Tandjoekarang, 4 plesch minjak kelapa
keindshan alam, dibarengi poela dipersilahkan membawa kekamar ta1 krandjang boeah 'bok Sadin, Tjikam nja
njanjian poetera-poeteri keloear moe, lalee diberinja pakaian jang ke
oleh
pek, 3 gantang beras, toean Djama'an
ga jang sajoep-sajoep merawankan ring kemoedian teroes telefoon panggil
BatC.- 4 pak thee merk ,,Oesaha Kita"
terdengarnja, disebabkan oleh Dokter dari Pelaboehanratoe.
dan fam, Nasoetion di Djocjaweg, BatC. bati
enja machine autobus,
mendero
5 gantang beras dan 5 kg. goela pasir.
Sebeloem Dokter datang, mereka jg
Tahoetahos liwatlah Tjibadak, ma
soerau ka djalanam makin berbelok belok. la basah roepanja sangat kedinginan
Derma
oentoek
tablet masing
dan roemah pondok RPM makelamaan terasa koeranglah keria oleh leidernja dibelikan
oentoek
bidji,
doea
diberinja
masing
ma
moelai
jg
Diterima dari fam. Moekadis, Bat.- ngan, karena banjak
a.
angkan
mengoer
gemetarnj
Beberapa
gontja
oleh
Sidi
t,
bus)
2—
f
(maboek
Hasan
M.
Iboek Iaoet
CG f1—,
ngan bus jg berbelok belok tadi, Ter menit kemoedian Dokter datang, teroes
Oemar di Kolaka, Makassar, baja
sesoe
an
paksa bus diberentikan oentoek meme memeriksa jg sakit seperloenja,
N Oemar di Bandaeng, f 1.—,
di
boleh
sakit
jg
obat,
diberi
dahnja
de
eau
botol
um
pa
sanatori
bebara
dari
mabok,
lihara jg
't& Soehaimi. patient
sean
perdjalan
tetapi
cologne dan balsem, jg memang 806 bawa poelang,
ta
Buitevzorg, f 0,50,
dah tersedia dikerdjakan semestinja, dapat moengkin haroes pelan pelan.

Tiga

kanak kanak jang apes di
sebabkan
sembrononja
seorang Soepir

Di Meester Cornelis Kerkstraat itoe
djalan raja jang tidak poetoesnja ken
daraan laloe lintas, kemaren telah ter
djadi ketjelakaan ngeri:
Tionghoa
kanak kanak
Beberapa

jang

hendak.

masoek

kesekolah,

se

tepi, oleh satoe
berdjalan di
dang
di kendarai seorang soepir jg
sutojg
kanak-kanak itoe di toe
sembrono,

broek Tiga antaranja kanek2 itoe

lontar hingga beberapa

ter

meter, soekoer

sampai tergilas.
tidak
djatoehnja
Meskipoen demikian kanak2 itoe oen
toek beberapa hari tak dapat sekolah
dan

CBZ

perlos

(Rep).

masoek

dalam

rawatan

segala

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen

14 Juli ditostoep p)st oedara sekali menghasilkan boeah jang me
rid moerid Boedi Arti di Pondok Ro- ke Kemis
Danpasar
(Bali Selatan) melaloei njenangkan, lebih lebih terhadap ke
tan, pesta mana dikoendjoengi djoega

Post oedara ke Australia

Kemis 14 Juli ditoetoep post oedars
ke Soerabaia, Deopasar, Makssar (deSeorang Belanda membikin faberik angan dihoeboengkan pada L 87 KPM)
Koepang dan Australia dengan Koilm.'
arak gelap
Pengambilan soerat jg penghabisan
Pengarakan gelap jang saban kali oentoek aang. stk. dan kanioorbus pa
- diwartakan jang telab dapat di beslag da djam 11.30 pagi.
dengan

selamat.

— oleh politie

dan

ambtenaar

Aceyas-

Osmoem,

kebanjakan

di (beritakan

lagi,

kemaren

doeloe

noeli, Atjeh, Westerafi,

Borneo,

Pe

ta tjotjok, bahwa

roemah

itoe

telab

di goenakan tewpat pembikinan arak

pang2
kapal jang berlajar keloear,
jaitoe ,Sibajak“ (tiba di Colombo 21
Juli jad).

gelap. Toean S. jang tak akan loepoet
Gari toentoetan telah akoei pekerdja
Pengambilan soerat soerat jang peng
an itoe ia kerdjakan bersama kawan habisan osntoek aang. stk. djam 830
nja, seorang Tionghoa, Tapi siapa ge pagi dan soerat soerat biasa (kantoor

rangan

orang

Tionghoa

lam penjelidikan. (Rep.)

itoe masih

da

bus) djam
Verslag

13 4

M1

tenaganja,

sehingga

koerangnja

poela djiwa mereka lenjap

excursie

biasa sebeloem vacan

Sebagaimana
tis

dari

tiap

Juli

tahoen,

pergoeroean

Rotan
cursis

moeri i-moerid

Boedi Arti Pondok

lebih doeloe mengadakan
kemana-mana,

ex
5

Begitoe djoega ini tahoen moerid2
dari bagian HIS telah mengadakan
perdjalanan

goeroe2nja

dengan

ke Tji

Pertemoean

posan. bertempat di Soerau P, Moesli

min
Def. v/i
Station Senen)
kaoem

Bosch 161 BiC. (dekat
jg hadir ik. 250 orang

perempoeau.

Tablig dipimpin oleh Amzir Abmad
dengan mengeetjapkan selamat datang

gombong melihat-lihat keiodahan ta sebagaimana biasa serta memberi ps
nah airnja, misalnjs sitoe Perak, thee mandangan pandjang dan lebar makondernemingen dan lainnja.
soed dan toedjoean P Maeslimat. Le
Hari Minggoe kemarin telah berang bih doeloe pimpinan mewparsilahkan
kat poela moerid moerid dari bagian kepada 4 orang anak anak berlagoe
Kweekschool

dengan

goeroe2nja kere

sidentie Banten akan melihat lihat pe

Karang, pantai laoet se
goenoengan
belah Barat, Laboean dan lain-lainnja
Mereka akan bermalam doea malam
disekolah Boedi Arti di Pandeglang
Excursie tidak sadja memberi kese
nangan kepada anak anak, tetapi djoe
ga memberi pengadjaran jang berpae
dah, menambah kesehatan badan dau
afwisseling boeat otaknja jg
sebagai

selama ini dipakai beladjar.
V OB.
Sedjak

Betawi madjoe

pesat

pimpinan Bestuur jang

seka

(bernjanji bahasa 'Arab), Kemoedian
Spr. mempersilahkan poela kepada Sifi

Dengan keadaan

demikian ada kans

VOB Betawi mendjadi Centraalnja da
ri VOB

disgkelilingaja,

' Moedah2an VOB terseboet dapat
djoega mendjadi sosatoe rintisan oentoek memperbaiki

dari sedikit

kit tentang positienja kaoem
derwyzer3,

Hidoeplah VOB

kesedi

Volkson

Betawi!

—?—

Poetoes

Menosroet

pengharapan ?

Krontjong

1 stel (3 warna 6 stuks)

Gelang rantei biasa per stuk
Gelang ranlei dioekir kembangan per stuk
Medaillon Compleet (rantei dan mainan)1 stel
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran
Broch dada roepa2 model per stuk

koerang

mengikoeti langkah

mengedjek ngedjek
jang boekan Islam
pendeknja dengan
pandjang lebar Spr berseroe kepada
sekalian jang hadir, ' marilah kita

Harga
vrij. Bisa

di atas beloem ongkos, kirim oeang
kirim rembours di antero tempat.

Alkoer'an

mesii

dan

wadjib

menoeroet

poela

ilmoe

dan

nona

membentangkan

Tjoba

kita

doeloe

Anggoer

Darah

kita |
Hoofd
Eng

Noerdjanab

5

hal pendi

8

8

|

pendidikan dengan peladjaran itoe, fi
daklah sama, sebab kata spr oeroesan

riogkasuja

adalah

memparbaiki
goena
sebagai tjontoh
adat istiadat dan achlak tingkah lakoe
perangai jang haroes dipoedji lebih

PS

lebih terhadap kepada kaoem Iboe jg
selaloe tinggal didalam roemah tangganja, sebab sekalian
toetoer katanja.

Sampai
dengan

Gn

Sa.
—

2)

gerak gerik Jan

kepada perboeatao iboe iboe

jg selaloa

sering

anak

bertjampser

anak

itoe,

3

gasel

semoesanja

3

AOA

a

MI

kan mendjadi tjontoh
dan toeladan
hendaknja bagi anak klta jg masih
ketjil,
bila
kita bohong atau meni
poe dan sebaginja, semoeauja itoe Ie

kas ditjontoklah oleh

anak

ra

&

ED

2

Ho) Batavia

Eng Thaj Ho Soerabaja
Eng Thaj Ho
Solo
Thajj An
Tjan Djokja

Eng Sioe Tong Tjilatjap

Ek GoanTong Tasikma
laja
Djin
Sen Tong)
BanTjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thaij Ho Semarang
Thajj Tjoen Ho) PekaloTjie.
An
Ho)
.ngan
Thaij An Ho Magelang
ea
Nam Ho Poerboling

Eng Ho Tong Cheribon
Tha Ho Tjoen Soeka

Saka
Sang 3
in Tjie An)
,
Eng Hok An) Bogor
Eng An Kongsie)
Mr
Tong An Tong) Cornelis

RA ARA ny Bana Ho Tong) Tanah

AI aa a maan

apa
2

An

agent agent

2

kita, te

roes Spr, membatjakan
Hadis. dari
Nabi Moehammad gaw kira kira be
doekan hati bagi jg hadir, kemoedian gini boenjinja: anak anek jg baroe
ditafsirkan poela satoe persatoenja, se di lahirkan itos, poetih bersih dan se
dikitpoen ta ada kotornja, maka boeat
hingga sampai memoeaskan.
Setelah selesai dipersilahkan poela mendjadikan mereka Madjoesi dan
seorang anak perempoean oemoer 10 Nasarani ialah iboe bapaknja, pendek

agent

Taij Ho Tong

dikan dan peladjaran. kata spr perkara
itoe,

kirim

Siapa bilan g di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer

pandjang lebar agen

jaitoe dari

ongkos

,T RIO”

pengetahosan

Sitti

“

8.50
7.—
7.50
6.—

TT WEL-O
ENG AG CENG

dari sekarang ini. Kemoedian pimpinan diserahkan poela kepada Amazar
Ahmad

f
f
f
f

di moeka

Toko

bersama sama bekerdja dan mendjalan
kan perintah Allan swt. dan Nabi
besar kita Moehammad s.a w. agar 80e
paja dapat kita nama jg moelia dan
deradjat jang tinggi, wadjiblah kita
mesti tahoe akan isinja.

Noerdjanah boeat membatja 'Algoer'an
dengan soeara jg mesjedihkan, merin

i

s

Aa nak Home
8

&

Sa

&

Ban Box Soen TAN

8

Postweg

—

Ang

Tji kampek

HARGA

Botol

besar

f 3.-

Botol kefjilf 1.75
ANGGOER DARAH
Kila sengadja sediaken boeat langganan - langganan
»ANGGOER DARAH tida fjampoer alcohol dan terbikin dengan pake #karakaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:

Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe
nja dengan pandjang lebar Spr. me
makan dan banjak lagi kagoena'annia.
St Sinaro) boeat memberi
pemanda nerangkan ,sampai memoeaskan, ke
oeroe
ngan, atau Tarich dari Riwajat riwajat moedian Spr. terangkan poela
peladjaran bahwa peladjaran jg
Oemmat Islam dimasa hidoepoja Nabi san
Besar kita Moehammad saw. sampai perloe diberikan kepada anak anak ki
goeroe2
Moeballigah jang dipandang sebagai titah dari Toehan
kepada sahabat sahabat dan pengikoet ta itoe, adalah seoempama seboeah pi bitjaraan

th (Nona Sitti Okadidjah binti Achmad

pengikoet

beliau,

kemoedian diperban

rang keadaan VOB terseboet lebih pe dingkannja dengan Oemmat Islam se
sat dari pada jang soedah2. Banjakpje karang dengan mengambil beberapa
. anggota makin bertambah, Dari Re- ijontob2 dan boekt:2 bahwa Osmmst
gentschap Mr. Cornelis soedah diga Islam sekarang ini, hampir tidak be
- boengkan mendjadi satoe. Sekarang rapa bedanja dengan Osmat Islam di
ada cbabar VOB Tangerang akan di zaman poerbakala (| Djagilah) baik pa
kaian maoepoen tinggah lakoenja dan
persatoekan lagi.
-

tidak

tangan boeat orang foea per pasang
tangan boeat anak-anak per pasang

Gelang

sekarang ini kata Spr dalam 1000 orang

Pada hari Selasa tg, 5/7/938 ini bl. pendidikan

djam setengah 3 soedah dilangsoengkan
Tablig Akbar Spsciaal boeat perem-

Gelang
Gelang

membela dan mendjalankan perintah
Allah s.w.t. Tetapi bagi Oemat Islam

da penghabisan

Tablig Akbar
Moeslimat

'd-moerid Boedi Arti ber-

1

8,45 pagi.

harga harga mahal.

lakang, bahkan kalau tidak ada harta
nja dengan
pikirannja dan dengan

ke Nederland

Ambtenaar Aceynsdienst dari sini te nang, Singapoera, Siam, Iado Tiong
lah tiba di Bogor dengan bantoeannja kok, India, Afghanistan, Iran, Irag,
politie disitoe, diroemabnja seorang Syria, Turki, Balkan, Mesir, Afrika,
Belanda toean S. di Gang Baroe telah Eropah dan Amerika.
dilakoekan penggeladahan.
Dengan kapal terbang ini bisa di
Pengadoean epion jang didapat, nja angkoet soerat soerat goena penoem-

Perhijasan lapis mas foea (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes rad:in dan
netjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang

Nabi Moehammad s.a.w. tidak ada se
orang djoeapoen jang moendoer keba

djarang satoe jg
seperti
itoe, bahkan
urang Tionghoa ketjoeali seorang BeKemis 14 Juli ditoetoep post oedara
landa jang pernah diwartakan tertang dengan ,Gier“ dari KLM. ke Palem dan meniroe-niroe
kap di Goenoeng Sahari. Kini dapat bang, Soem. Timoer dan Barat, Tapa jang kebanjakan,
Post oedara

dienst biasanja jang memboeat orang

mendjadi

ketjiwa belaka.
Tetapi Osmat Islam doeloe, boekan
sedikit oedjian oedjian dan kesengsa
raan mereka
itoe, tetapi bila datang
perintah Toeban dan dari Rasoelnja

doi

masing, jg sangat

menggembirakan iboe2 dan bapa ba- panja.
:
—.
Poekoel II malam pesta ditoetoep

pada

garantie).

bar

kapannja masing

S'baia dengan Knilm. Pengambilan
soerat2 jg penghabisan oentoek aang.
stk. pada hari Rebo djam 6— sore,
bulpbrievenbusseu Rebo malam djam
12,30 dan kantoorbusRebo pagi djam 6.

soerat

S

Oleh orang orang toea moerid sendiri.
Dalam pesta tsb moerid2 dari saban kelas mempertoendjoekkan ketja

(Pakai

pena,

ke Bali Selatan

menda,

poela

benda

sebab

ben

Post oedara

sogatoe

apa-apa jang diperboeat atau jang di
kerdjakan
Oemat sekarang djarang

Oa

“Pada malam Minggoe jl, telah di
langsoengkan pesta tahoenan dari moe

itoepoen

POST

Pena tesey

PENOETOEPAN

IBPTAOnEE REA

— Kinder-Jaarfeest Boedi Arti

sau beloem

nia

kata

diasah

(digosok), seteroas

Spr. bahwa

tempo2 boleh

dengan tjepat (dengan pelahan2)
jg
akan menerima peladjarau itoe tidak
sama.

pendeknja dengan

pa tjonto dan

meagambil

riwajat2 Spr.

bebara

anhcema,

setelah

mende
jang ma
kelihatan
(ham

Tosakallah, jaitoe kepada Allah

swt. hilaogkanlah gairoellah (lain dari

Allah)

dan

timboelkanlah sifa

kan dengan sedjelas2nja, sehingga me toellah, serta tetapkan hatidan pik:
njenangkan dan memoeaskan, kemoe ran kepada Allak seraata-mata, kare
dianSpr. berseroe "kepada sekalian na Allah itoelah. Toehan samesta

Dari itoe kata spr, marilah iboe2 dan mendjadi perempoean jang moelia dan
sdr,2 kita bersama bersama meniroe berboedi baik pada sisi Toehan Allah
dan mentjontoh atoeran Iboe kita dan dapat poela mengendalikan P.
Saidatina Chadidjah dan Aisjah Rs- Moeslimat, bila iboenja tidak berdaja
dhiallahos

dan

terang- pada

lain sebagainja, sehingga tempo2 amat
soesah mengenalnja, bila ketemoe di
tengah djalan karena mereka bergaoel jang hadirin, bahwa menoeroet Best,
das
berpakaian
modern,
sehingga Verg, P. Moeslimat pada, bari Senen
mereka poera poera ta'kenal, dan poe tg 23/6-'38, soedah dimoefakati boeat
ra poera
ta'tahoe,
inilah jang amat mengadakan Pemoeda P. Moeslimat,
jg mana maksoednja soezaja achirnja
menjedihkan hati.

kabar dari jg pantas di agarkan pembitjaraan anak

terseboet dengan
mengambil
kesim
poelannja “seperti jang terseboet d:
bawah ini.
Bekerdjalah, ceroeslah, oesahakanlah

lagi dibelakang bari. Tetapi
haroes
mendapat didikan dan peladjaran, te

alam, Toehan itoe poelalah jg mendja

dikan
tidak

sekalian alam doenia ini, djika
maoce toendoek,. misti djoega

toendoek dan ta'loek kepadaNja kemoe
dian Sepr. berseroe lagi agar soepaja

pada hari Minggoe tg 17-7-'38 djam
9 pagi soepaja masing-masing soedi
lah kiranja membawa anak-anaknja

ke

Soerau ini sebab kata

Jang Maba Koeasa
horraati Toehan.

dan

oentoek meng

Pertemoean seroepa .itoe,. sebeloem
congres dimoelai, goena diloear nege
ri tak asing lagi. Di negeri Inggeris
banjak sekali tjonto?nja, sedang di ne
geri Belanda adanja pertemoean me-

ngingati pada Toehan dari segala roe

pa agama beloem pernah terdjadi, di
mana orang-orang dari matjam dan
warna agama berkoempoel
oentoek

mengeloearkan
pertama,

soeatoe

do'anja

jang

pengbarapan

paling
akan

melihat hidoepnja sendiri sebagai ma'
loek Toeban
jg
dapat
dikatakan
mengabdi dan menghormati Toehan

Di Soerabajalah jang pertama-tama
Spr boeat akan djadinja pertemoean dari segala

mengangkat derdjat dan kamoelaian
bangsa
kita, tak nanti bangsa lain,
selainnja bangsa kita sendiri jg soeng
goeh-soenggoeh
maoce bekerdja, teroe
tama dalam pergaselan hidoep bersa
ma, begitoe djoega kata Spr tiap-tiap

Orang jang menganoet berdjenis-djenis
agama jang hadlir dalam cvngres tsb.

Seroean ini ditanda-tangani oleh toean:
roetama dari Goeroe2 P. Moeslimat,
Dr. JH .N van der Burg.E W Ola
sebab itoe kata Sepr. tgl. 17 Juli '38
son, Dr. O.P. A. Dieben, M.D Hida
wijzers) jg ingin berpindah dari Reg. menarik napas pandjang seria berse ini boelan, berbetoelan pada hari Ming
jat, M. Knap dan Dr. W.P. J. Lagro.
Mr Cornelis. Adapoen sebab sebabnja dih bati dan penjeselan jg boekan ma goe, soepaja Iboe2 jg hadir akan mem
Toean2 ini tergolong dari kaoem Cal
tg
5
Tablig
Akbar.
Berhoeboeng
tidak
karena di Reg. tsb kekoerangan goe in main. Kemoedian Spr.
bawa
anak
anaknja
tidak
dibeda
beda
menjerah
“toe : djadi djika seandainja mereka di kan pimpinan kepada nona Siti Noer kan golongan apa sadja dari oemoer ada lagi jgakan di bitjarakan, maka vinisten, R. K, Vryzinnig Godsdiensti
terima di Gemeente, terpaksa sekolah djanah sebab Amazar sendiri dajam 7 th. sampai oemoer 20 th. (jang be Tablig di toetovp djam 5 liwat 5 mi gen, djoega ada wakil dari kaocem Ja
boedi jang berada dinegeri ini dan
sekolah disana mendjadi kosong.
Agenda perloe poela berbitjara, Ke loem bersoeami) termpatnja di Soerau nut dengan doa selamat berpisah.
jang
menggirangkan kepada orang ja
Djika betoel begitoe, soenggoeh2 moedian nona siti Noerdjanah
mem P. Moeslimin Def. v/d. Bosch. 161
lah bahwa wakil dari kaoens Islamie
kasihan kepada mereka itoe, Mereka persilahkan kepada Amszar Ahmad moelai djam 9 pagi. jg akan memim
ten jang datang dalam congres tsb,
ingin mer -odjar positie jg agak men boeat memberi pemandangan dan bs pin Alimah Rais, Nona Sitti Noerdja
ka
sanggoep poela oentoek berhadlir da
-dipgan dari Reg. tidak tertjapai.
berapa nasihat kepada jg hadirin de nah dan Amazar Ahmad, dan banjak
lam cepatjara tsb.
Habis, apa daja?
: ngan pandjang lebar beralasan dengan lagi jang lain lainnja.
Lain tidak, sebaiknja positie Volke Algoer'an dan Hadis2 Nabi Moeham
Selaionja dari didikan dan peladja
Pertemoean ini akan dipimpin oleh
onderwijzers di Reg dengan lekas men mad saw. jaitoe sebagai memperkokoh ran Islam jg akan diadjarkan, maka se
toean Dr, Haest dar: Boerabaja dan
dapat perbaikan, agar mereka itoe ti (mengoeatkan) tauhid kepada Allah kalian pengoerees P. Moeslimat akan
toean
Da, F-O, van
Leeuwen
dari
dak akan tertarik kemana mana.
poela
anak2nja (di adjar
saw. dan idak koerang koerangnja ke mendidik
Bandoeng, Kata pemboekaan diserah
gombiraan dan kesenangan bagi jg ha berani berpidatos | dimoeka oemoem)
kan kepada salah seorang
anggota
dir
setelah selesai diadakan poela babe serta pekerdjaan tangan dan oeroesan,
congres
dari bangsa Jahoedi, Selan
Congres P.G.I. di Betawi ?
rapa menit pauzs boeat mendengarkan rosmah tangaga dan lainlain dsb.
djoetnja dapat bantoean djoega dari
Natuurwetenschappelijk Congres
Kabernja Oongres jg akan diadakan Njanjian kedoea kalinja dari anak2 jg Tetapi
boeat hari
Mingoe tanggal
jang ke VIII
kacem Katholieken dan Protestanten,
oleh PGI pada tahoen ini di Malang 4 orang teb.. sehingga diwaktoe itoe 17/7/38 ini, sekedar mengadakan Per
diadjuekan disini bahwa hal
Didahoeiloei dengan Boleh
atau di Betawi,
sehadja, bosat memilih ke
kegembiraan tidak koerang koerangnja temoean
pertemoean terhadap ini soeatoe tjita tjita jang moelia oen
Lantas dipersilahkan posela Nona toea (bestuur) dari Pemoeda Perte
toek menjatakan rasa persatoean, rasa
ke-Toehanan
Beberapa orang bertanja: Moengkin
Noerdjanah
Chatib, boeat mengoersi moesan Moeslimat,
satoe menoedjde kepada J-ng Paling
kah Congres dari soeatoe vakorganisa
Pada tg 20 sampai tg 23 Juli depan Tinggi jang dikenal oleh segala ma
Barhoeboeng waktoe masih ada, se
tie jg besar itoe tahoen akan terdjadi kan tjara beramal dan beribadah ke
ini di Soerabaja akan dilangsoengkan noesia: soember dari segala wahloek
bab
Adv.
Pertemoean
Moeslimat
(Ea
pada
Allah
s
w.t.
moela-moeia
diterang
dikota jg terbesar ini?
kan dengan soeara lemah lemboet, ke kos A, St. Sinaro) ada berhadir seba Natuurwetenschappelijk Congres ke diseboet dengan nama jang bagi keba
Djawabnja, kita toenggoe sadja ba moedian dengan soeara jang keras gai mengemat ngamati, maka Pimpi VIIl, Oleh beberapa anggota dari njakan masih berisi rasa Koeasa, jalah
gaimana kepoetoesannja nanti Malang dan santar, sebab Spr. memperban pan mempersilahkan beliau sekedar Hoofdbestuur telah dipoetoeskan bah rasa menjerah dan mengabdi kepada
atau Betawi.
nasehat dan pemandangan wa congres itoe akan didahoelosi de Toehan, | Anetaj:
dingkan pekerdjaan amal dan ibadah mamberi
ngan mengadakan pertemoean terha
jang bergoena boeat P. Moeslimat.
Oemat2
Islam
dahoeloe
dengan
Oemat
, Tetapi mengingat pada tahoen jl.
Eikoe A St, Sinaro setelah mengoe dap ke Toehanan bosat segala kaoem

pertjaja, Gemeente Betawi tidak akan
menerima goeros goeroe (Volksonder-

sih ketjil itoe, maka

pir rata rata) sekalian

kaoem

Iboe2

— tidak djadi diadakan disini, roepa2nja Islam sekarang, betoel-betoel kata-ka tjipkan
amat berbeda sekali, karena
pada tahoen ini, besar pengharagan: ta Spr.
Moedah2an.

Sjoekoer

kepada

Allah swt

congressisten,

Tjita tjita demikian

ini

kebanjakan karena Rija (harap poe jani sebagai menoedjoekkan girang hati timboel oleh karena makin lama makin
djian manoesia) boekannja semata- beliau dengan pandjang tebar, kemoe terang bagi para natuur onderzoekers
melakoekan pekerdjaannja ini
mata dengan hati toeloes dan ichlas, dian Spr, mengosatkan sekalian pem 'akan

