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“Roeslan tidak menghentikan serangannja
Kota-kota
Djepang

di

Korea

mendatangkan
ikan lagi
terpoekbel

berita Domei

tidak loepoet
pasoe

Pemerintah Mandgjoekoitoe meminta

moendoer
dari Tokio:

pasoekan2

Sovjet

jang boleh djadi
kembali boekit

mentjoba dengan sekoeat-kosatnja oentoek merampas
Chbangkufeng dengan pssawat2 terbang dan tank-tank selaloe terpoekosl
moendoer oleh tentera pendjaga Djepang, demikian oedjar berita-berita
.jang diterima dari perbatasan.

'dengan keras soepaja dengan lekas di
ambil tindakan terhadap kelakoean pe
gawai-pegawai jg mendjaga perbatasan
negeri jg dianggap salah dalam menga
malkan

Pemerintah
:

Pesawat2 Sovjet menjerang kota-kota di Korea
Dalam

penjerangan

Sovjet

dengan

Pada

pesawat2

terbang,

masih

Mandsjoeko,

boekan

perbatasan

moengkin

tah Sovjet dengan toeloes hati meng
hendaki jg demikian itoe,

Korea.

Demonstrasi oedara
Menoeroet berita Reuter dari Tokio,
kabarnja

pertikaian antara Sovjet dengan Mandsjoeko itoe tadi pagi diterangkan oleh
Menteri perang didalam sidang kabinet, sedang menteri Loear Nageripoen
dibawah

perma'loeman soal itoe djoega, ja'ni perkara2 jang meloeloe ada

Pssoekan
—

mengirim

Oetara,

Sepandjang berita Transocean dari
Paris: soeratsoerat kabar harian d!

| sana memoeat berita, bahwa didalam
“4
bari jang achir achir ini 20.000

oedara Djepang kemarin

sora

membikin

penerbangan

menjoe

ma

Ditegaskan, bahwa

sekali tidak melanggar garis per

batasan, poen tidak melakoekan penje
rangan, dan tidak poela berkelahi,

dekat

Ohavgkufeng,

dan

jg

POMER melebarkan sajapnja

Pemerintah Mandsjoeko protes

menerangkan, bahwa

sesoedah

Serangan

So

Tiongkok

vjet melakoekan penjerangan pertama
itoe diikoeti poela dengan penjerangan
kedoea, ja'ni barisan infanterie dan
barisan tank tank di Changkufeng.

bali

dari

oetara

atas

pegoenoengan

tidak

——

Nanchang —
dalam
bahaja

Sedangnja barisan infanterie berge
rak dari selatan, maka saat itoe djoega
8 bocah tank msntjoba merampas kem

Pasoekan Tionghoa bertolak
:

kebatas

Hupeh

pegoenoengan
jang terlepas dari ta
ngannja, ja'ni ditempattempat
dari | Dari Hankow
Reuter mewartamana mereka baroe baroe ini dioesir kan : Makloemat militer Tiongkok me
oleh Djepang.
ngoemoemkan dengan opisil, bahwa
Kedoea doea serangan dari dosa pen pasoekan Tiongkok soedah bertolak

djoeroe itoe dapat ditolak.
Empat

poeloeh

pesawat

koekan serangan

Roes mela

Roepanja ada 40 boeah pesawat
Roeslan jang pagi tadi ikoet didalam
penjerangan dan jang didjadikan boe
lap2 oleh mereka itoe ialah tempat2
kedoedoekan barisan infanteris Dje-

pang.

Pendjagaan Djepang sangat koeat

Dari Hsinking telah tiba Djenderal
Todo, jang menerangkan kepada wa
kil wakil Perez, bahwa perbatasan Mand
sjoekuo soedah didjaga demikian koe
at, sehingga Djepang tidak oesah me
rasa chawatir akan bahaja bahaja se

roepa terdjadi semoela,

Serangan Sovjet diteroeskan.
Dari Tokio, Transocean mewartakan:

Kwartier Besar dari pada Tentera
Korea, memperma'loemkan, bahwa

sekali lagi terdjadi perjerangan oedara

oleh Sovjet,

Bepasoekan pesawat terbang
'djam 6 sore
tadi terbang

:

Sovjet
diatas

sesosai

benar

de

ngan kelakoean kera (monjet),
Sajang, ia tidak dapat berkata-kata.

kian oedjar Aneta-ANIP,
Keroesoehan

Korban kali Tjitaroem
Sengadja inginpindah
kelain doenia.
tiap tiap
diantara

dapat ditindas,

chawatir

dari Susung, dipantai oetara Yangtze,
ke dekat batas Hupeh,
Serangan

soedah

dan danau

mena'loekkan

mereka

dan Susung.

:

Taihu

Keterangan Tiongkok kepada Reuter
tentang Susung dan Taihu
Roepa roepanja dalam doea minggoe
jl. ini kalangan militer Tiongkok telah

menerangkan
mereka

Vice president Rechtbank telah
mendjatoehkan

Mexico jang baroe2 ini dirampas
dari tangan asing.
President terseboet mempertim

bangkan,

tak

kepada
akan

Reuter, bahwa
mempertahankan

Mereka

bahwa

ia

tidak

bisa

mengambil kepoetoesan: apakah
wet wet Mexico, jg dipakai oen
toek pembelaan kaoem pembesiag
membenarkan
hal itoe, karena
boekanlah kewadjiban dis oentoek
menimbang wet wet negeri loe

beloem

@ran,
Dari
sitoe
hakim
terseboet
mendapat alasan, soepaja pembe

slag-an ditiadakan.

Kiukiang-Nanchang

Poyang.

kepestoesan kort-

geding
tentang . pembeslag-an
10,000 ton benzin jang dibawa
oleh kspal Zweed ,Lundgrin”,
berasal dari lapangan2 minjak

Hal ini kepada kepala desa diberikan

kereta api

mendjalar

Hendak menjeloendoepkan
benzine Mexico

diatas
batoe terseboet.. Orang jang
mengetahoeinja ini mentjoba memberi
kan pertolongan,
tetapi ia terdjoen
kembali dan lenjap teroes tenggelam,

lan

kini

ke Thara wadi,

sadja habis disitoe ia menje

maitnja

ba

Orang chawatir,
kalau kalsu
keroesoehan keroesoehan di Ra
ngoon dan Mandalaya jg soedah

mandi dan berpakaiav, kemoedian
bersikap jang menakoetkan ia robek
robek pakaiannja itoe hingga kojak

kini

Rangoon

pasoekan boeat memperkoeat
risan garnizoen disitoe.

pendoedoek didaerah Krawang mandi
dikali Pengasinan.
Seorang perem
poean Indonesier, jang didoega otakrja

tahoe,
hingga
diketemoekan.

di

Menoeroet berita Transocean
dari Rangoon,
berhoeboeng de
ngan berita berita jang mengcha
watirkan
dari district
sekitar
. Tharawadi, di afdeeling Pegu,
dari Burma dikirimkan pasoekan

Dikabarkan kepada kita, bahwa kali
Tjitaroem kembali telah mengambil
korban djiwa. Sebagaimana
pagi dipinggir
kali banjak

penoempangnja, leerlingvlie
Verheyen
mendapat
loeka

Ia sesat, laloe roentosh kese
mak-semak beloekar, Dengan hi
doeng
ketanah
ia roentoehnja,
“dan ekornja tegak keatas, dami

lain

dari pehak Djepang

cemoem
1

Menjerang dari selatan dan oetara

adjaib.

lain pantja-indranja

Boekan

hebat.

-

Tadi pagi ada dibawa dari Pasar
Senen ke Sectie VI seorang jang ber
Gerak-gerik badan, tangan dan

terbang.

jang berbahaja.
Pesawat terseboet waktoe itoe
melakoskan
peladjaran perang
dioedara, didaerah Ypenburg,

boerkan diri kedalam soengai kemba
li, dan oleh aroesnja jang memang
Ideras ia terhanjoet. Kira kira djaoehnja
Prana 1 meter lebih, ia terlanggar oleh ba
toe, nampak berdiri telandjang boelat

kan ke Mandejoeko, melaloei Tientsin,
Tjabangberdiri.
Dari Hsinking, Transocean mewarta
sedang gerak seroepa itoe masih teroes kan, bahwa Pemerintah Mandsjoeko
Dari
Tegal
dikawatkan kepada
dilakoekan dilain lain tempat,
memadjoekan protes kepada kongsol— Aneta
bahwa pada malam Selasa
Idjenderal Sovjet jg adadi Harbin, ber tanggal 2 Augustus 1938 Mr. Santoso
Sovjet menjerang dengan
h oeboerg dengan perlanggaran Sovjet secretaris dari Centraal Bestuur PO

Transoeean mewartakan dari Tokio:
Berita tentang penjerangan bom Sovjet kemarin di Ohangkufeng, baroe
sadja didengar orang, waka tidak Ia
ma antaranja terbit ma'loemat kedoea

Orang adjaib

rontang ranting.

pasal PA

Tiongkok Ostara dan Shansi didatang

dan
ger

koerang
beres -fabnormaal)
dengan
pesawat2 itoe sa sekonjong konjong setelah ia selesai

menghoedjani bom kepada kota Kojo,
5 k.m, sebelah barat laoet perbatasan
Ian
— Berita lebih djelas tentang
penjerangan beloemlah didapat.

orang pasoekan pasoekan Djepang dari
s

tentara

soer perbatasan Mandsjoeko timoer.

protes

Djepang didatangkan dari perbatasan,

Tiongkok

selakoe demongtrasi sepasoe

kan

pengoeasaannja.

Mandsjoeko

sa'at itoe djoega, Pemerintah

moelaan 10 anggota.

persahabatan goena memperoleh dja
lan penjelesaian, asal sadja Pemerin

Dibitjarakan didalam sidang kabinet
Lebih djaoeh Domei mewartakan dari Tokio, bahwa perpoetaran roda
membikin

Mandsjoeko mengadjak
bermoesjawarat

Kelleliiaan

Kemarin antara Rijswijk
da
ngan Delit, dinegeri Belanda, se
bocah pesawat terbang militer,
merk Kooihoven FK-5I roentoeh
kebawah. Djoeros moedinja, Twee
de Istnan JLJ Swartjes tewas,

tjabang Tegal bisa berdiri dengan per

kelakoean

ta

——Ringkas

MER
memboeat rapat propaganda
dengan bertempat digedong Taman
Siswa Tegal.
Pembitjaraan tosan Mr. Santoso men
dapat persetoedjoean pada malam itoe

Mandej»eko menjatakan, bahwa ia ber
sedia
melakoekan permoesjawaratan

difelakken, tetapi meskipoen demikian, segala penjerangan kepada kota2 di
daerah Korea itoe menjebabkan timboelnjs meerka besar diantara pendoedoek disana, apalagi menilik bahwa perbatasan jang mendjadi pertikaian
itoe perbatssan

organisasi, ataupoen sedikitnja

mengidzinkan orang melakoekan lang
ikah langkah jg tidak sab.

cent

er

n

di Changkufeng dan berhoeboeng de
ngan penjerangan2 dari oedara diper
batasan Korea — Mandsjoeko.

10

Penting
Te

Menoeroet

Wi,

Laan Kadiman 4 telef, WI, 2620

Rebo 3 Augustus 1938

Pasoekan Sovjet

telf. No, 1810

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri

Batavia - Centrum

107,

telefoon No, 1440 WI.

Administratie

KANTOOR:
. Senen

TABRANI

teroes ke

Bekas

anggota Dewan
Ra'jat
meninggal doenia
Dari Bandoeng diberitakan oleh
Aneta, bahwa kemarin sore telah

arab selatan dan soedab tiba ditempat
jang djaoehnja tjoema 80 km sebelah
oetara Nanchang.

Pasoekan Tiongkok ke-Barat
Dslam pada itoe fihak Tiongkok
menoedjoe kebarat. Pada ketika itoe
djoega pasoekan Djepang menjerboe

meninggal doenia bekas anggota
Dewan Ra'jat dan bekas adminis
trateur

Finarecien, toean O, Hoo

gerboom. Pengoeboeran dilakoe

kebarat djoega dipantai oetara soengai
Yangizs
sebelah
oetara
Kiukiang.

kan hari ini.
Toean Hoogenboom

itoe

ma

Maksoednja ialah hendak merampas
Taihu dan Susung, berhoeboeng de kota Lungping disoengai Jang'ze, soe
ngan kedoedoekan kedoea tempat itos paja bisa menjerang posisi posisi Ti
jg tak dapat dipertahankan.
ongkok disebelah selatan pantai soe
Dalam pada itoe kalangan2 tsb, me ngai itoe,

soek kandidat IE V. boeat pe
milihan pemilihan Gemeenteraad

Tiongkok tetap akan mempertahankan

Harapan moesim kemarau
Harapan kemarau seperti dinjatakan

ngatakan

djoega,

bahwa

j.a.d.,

pasoekan

di Huangmei, jg mendapat bala ban
tosan jg gagah berani jg
pernah me
noendjoekkan djasanja didalam perdjoangan di Shantung Selatan, Mereka

oemoem dari fihak
Djepang
Lebih landjoet makloemat tadi me
ngabarkan, bahwa iboe tentara Dje ini di Huangmei akan mempertahan
pang jang ada disebelah timoer laoet kan djoega,
Susung pada hari Senen jl, telah me
Situasi dipantai Selatan Yangtze
ngadakan serangan oemoem terhadap
tetap beloem beroebah
posisi posisi Tiongkok di Susung, jg
Lebih
landjoet makloemat militer
soedah ditinggalkan oleh fihak Tiong
tadi mengatakan, bahwa
hoa moelai pagi pagi. Dalam pada Tiongkok
situasi
militer
dipantai selatan Yangitoe pihak Tiongkok masih memperta
tze
masih
tetap:
beloem ada peroeba
hankan posisi posisinja diboekit boe
hannja.
Disini
pasoekau
Tiongkok ma
kit sebelah barat laoet Susung,
Tetapi pihak Tiongkok mengadakan sih mempertahankan diri sepandjang
serangan serangan djoega pada pihak boekit barisan Lushan moelai Singtze
Djepang di Cbienshan, dan mengada dipantai Barat danau Poyang sampai
di Shaho sepandjang djalan kereta
kan desakan desakan kepadanja.
api
Kiukiang
— Nanchang
sebelah
Fihak Tiongkok tak koeatir sedikit Belatan Kiukiang,
poen djoea.
Pasoekan Djepang soedah dekat
Kalangan2 militer Tiongkok tidak
Nanchang
Hankow, 2 Aug. (Reuter). Pasoe
koeatir sedikitpoen djoea akan kedja
dian kedjadian jang baroe ini dipantai kan Djepang hari ini telah melandjoet
oetara soengai Yangize, tempat Dje- kan perdjalanannja melaloei boekit boe
pang menjerang daerah Hupeh Timoer kit jang soesah dilaloei, jang letaknja
oentoek mena'loekkan
Huangmei, se disebelah selatan Yangtze antara dja

Angkatan oedara

Angkatan

Djepang

oedara Djepang

beraksi

mendja-

lankan rolnja lagi dengan hebat, sambil

menjiapkan

serang

dalam

diri oentoek mengadakan

bah

serangan, dengan dibantoe oleh

Bedjak

tembakan tembakan pada posisi posisi
Tiongkok dan kota dibelakang medan
perang

boelan

apa

meter

Juni jl. bolehlah

apa

jang dibawah

ditam

ini.

permoelaan tahoen ini, baro

menoendjoekkan

djarsemnja

di

bawah garis-sedang. Meskipoen ada
harapan bahwa barometer akan naik,
tetapi hingga sa'at ini beloem nam
pak kenaikan itoe, sebaliknja, hoedjan

itoe.

Nanchang dalam bahaja!
Pada hari kemarin kota Nancbang
soedah pasti dalam bahaja, sedang di

toeroennja sangat

banjak.

Didalam boelan Juli di Betawi toe
roennja
hoedjan 158 mm, sedang bia
kan tembakan dioedara dengan hebat.
sanja
dalam
boelan ini hanja 68 mm,
Dalam pada itoe fihak Djepang me
Sedjak tahoen 1866, hoedjan tahoen
ngadakan aksi besar melawan pasoe
kan pasoekan guerilla Tiongkok di ini hanja diatasi oleh hoedjan boelan
Juli dalam tahoen 1872, jaitoe 1863 mm,
daerah dalam Tiongkok.
tahoen 1880 ada 210 dan dalam tahoen
Pasoekan Tiongkok mendapat keroe 1895 ada 206 mm.
atas Lungping soedah terdjadi temba-

gian besar sekali

Sepandjang djalan kereta api Shang
Mosi kesadaran bangsa Dajak
hai Hangchouw fihak Djepang telah
Kemarin doeloe,
boeat diketahoei,
melakoekan banjak serangan2 terha sidang Dewa» Rajat menerima mosi
dap Tiongkok, hingga mendapat ba dari Comite Kesadaran Bangsa Dajar,
njak keroegian2. Tambahan poela di tentang pendirian Groot Dajakraad
oetara dekat Tsingpu fihak Tiongkok dan mengirim wakil djoega oentoek
poen mendapat keroegian2 jg besar doedoek dalam Dewan Rajat,
poela,

SN

na
£

3

«

an nba
1,

ba

Dila

Djoem'at| 5

mecmmataa
Saptoe
Bana

Tanggal 10 Augustus 1933|
tahoen 1926 dia dihoe
Itoelah hari tgl pilihan anggota sta1s
'boem dengan hoekoeman pendjara Is
gemeenteraden beat pariode 1933 — Nab, daerah stadegemesnte dengan
Imanja 6 tabcea, dipersalahkan meng 19421
soegoenan poendoedoek demikian itos
|
Ibusoet orang oentoek membosnoeh
Kedjadian ini baiklah kita pakai pada masa ini memposerjai badan per
Idan menjerang dengan bom.
oentosk menjadjikan koepasan da- wakilan (stadssemeenteraad) seperti
Orang ini —dan 29 orang tangka loekisan tentang soal ,stadszgemeente- berikoet :
“Il
lpan lainnja — sekarang ini ditoentoet raad dan kita”, Seboetan ,,kita” bse1, Belanda
24
mes | berdasar artikel 153 daripada Kitab kan bertalian dengau diri penoelis,
2. Indonesia
12
Hoekoem Siksa, artikel jang mengenai 'akan tetapi kita pihak Indonesia se3. Tionghoa
8
Idaja ocpaja oentoek mendjatoehkan loeroehnja. ”—
kekosasaan negeri.
Tjorak dan bangoenan semoes stadsTotal
42
“ Penangkapan penangkapan itoe di gemeenteraad dalam gari32 besar sama.

II Didalam

|4
aaan

|6

HBBAT, SEROR, RAMAI!

dari memoeaskan

Jakoekan

didaerah Soekaboemi. Sanga:

karena ,Pemandangan”
“Iboleh djadi Roekmanda akan diasing (Oleh
dalam daerah
stadsgemeente

kan.
.

x

:

Polisi

ngan

PID.

ok

disini, berhoeboeng

penavgkapan

de

pevangkapan

di

Bandoeng itoe, berlakoe sangat teliti,
karena orang orang tangkapan itoe
pernah berkenalan dan berhosboengan
dengan kaoem politik di Betawi, tetapi

hingga sa'at ini beloem ada boekti
dalam hal itoe.
ES
Keadaan
politik dalam iboe kota

terbit
Batawi soenggoeh pada tempatnja,
djika
kita memakai stadsgemeenteraal Beta
wiitoe sebagai pokok pembitjaraan.
Kita moelail

Pendoedoek

stadsgemeente

"Betawi dan Mr Cornelis)
Statistisch Zikboekje 1935,
bitkan pada 12 Saptember
Centraai Kantoor
voor de

sepsrti berikoat:
a.
Jndonesia
ini berbeda benar dengan keadaan di b.
Eropah

Bogor,
Soekaboemi atau Bandoeng,
dan sepandjang pendengaran kita, 83

ngat

sedikit

perhoeboengan

kaoew

extremis-politik
satoe
sama lainnja
dikota kota ini.
Oleh
karena itoe, bingga sekian
djaceh, penangkapan di Bandoeng itoe
baroes dianggap sebagai soeatoe kedja
dian jang tersendiri, terpisah dengan
kaitan lain lainnja.
—

Akte

9

—

vaa Toelating

Diperkenankan oentoek mendjalan
kan genees, heel dan
verloskundiga
praktijk di Indonesia, Nona W, Hui

tema.

TR

Bataviaeche Veerkeers
Ban

Maatschappij

Pendapatan bruto dari pada tramdienst didalam boelan Juli '38 jg ba

Perlombaan mereboet kersi
dalam stadsgemeenteraad Be
tawi
Siapa akan dapat?

1937 ada 30 911.65"/2 Sedjak tgl, | Jan.

c.-

Tionghoa

d.

Timoer Asinglain-lainnja

78 80n

7.500

Total

583,100

Menoerosi boekoe statistik terseboet
totaloja
boekan 533,100 akan tetapi
533,000. Sidang ramai boleh menjel
diki sendiri mana jang benar.

Djoemlah

pendoedoek

Kelak pada hari Sabtoe malam Ming
goe 6-7 Aug. depan ini di Gang Kenari, dalam Gsdoeng Permoefakatan
Indonesia akan diadakan pertoendjoe
| kan kesenian, berhoeboeng dengan oe
“sianja ,Surya Wirawan” genap 1 th,
Segala permainan dilakoekan oleh
pemoeda pemoeda Surya Wirawan" partai
dibagi mendjadi tiga,

Ketiga
rindo

rakjat.

Gerindo dan keberatan

anggota Pengoeroes Besar Ge
'itoe diterima
dergan
bak

mendjaga

sesoeatoe

keberatan

keberatan

rakjat

di

Jang akan bitjsra ielah kandidat kandidat anggota gemeente toean
toean Van Boheemen dan W. Webb,
jang akan

mengoeraikan

program

ge

meente jang diatoer oleh Democratischs
Coscentratie

terseboet,

:

Anak

Bl pe

sekolah

hilang
Toean

seedah ketemoe

Soetarjo, salah seorang goeroe

Tt

| Kami sangat terkedjnet, ketika raem

batja

kabar

dalam ,Pemandangan”

bahwa

seorang moerid

kita

Achmad Olii soedah mengbilang. Segera kami adakan penjelidikan jg teliti dan ternjata, bahwa anak itoe
| menghilang bersama-sama dengan sa
babat karibnja, Sohiri jg djsega sedang ditjari oleh orang toeanja.
Alhamdoelillah, pekerdjaan kami ta”
sia

sia

dan

tadi malam
kira kira djam

11 kedoea anak jang manis" itoe soe
dab kembali kepada orang toeanja ma

sing-masing. Menghilangoja kedoea
enak itoe jalah berhoeboeng dengan
tidek naiknja kelas,
3

"nj

Selain dari itoe dikemoekakan djoe
ga bal passenstelsel jang didjatoebkau
atas diri t.t. Djoni

dan

'

30 orang komoenis ditangkap

Adnan

Noer

Loebis oentoek Tapanoeli, serta dinja
takan kehendak Gerindo oentoek be

kerdja bersama sama
jang 'tah,

Moehammadijah

HIS. Moehd. menoel8:
kemarin,

dibitjarakan oleh tosan M, Djoni da
lam rapat oemoem kongres Gerindo
jaog baroe laloe,

dengan Pemerin

Bslanda,

akau

tetapi

djoemlah

ijoewlah wakil Belanda,
Soenggoeh
3ogatoe keadaan jang pintjang sekali.
Di Tjscho Slowakai orang dapati soal
minderheden (Sudsten-Duit:chers
jang djoemalabnja tj sema 3'/2 millioeo
terhadap pendoedoek laisnja jang 12
millioen), tetapi di Indonesia orang
lapati soal meerderheden
jaitoe: pendoedoek jang terbanjak mem
poenjai wakil jang tersedikit sekali!

Dan...

? .. . menoeroet

psetos-

jan javg paling belakang, maka soesoenan sigisgemeenteraad Betawi itoe

telah dirobah akan meudjadi
a Belanda
b. Indonesia
c, Tionghoa
Total

begini:

jang dilakoekan

tuur, sedang

keizivan

didaerah

pala pemerintaban

leh dari pihak HPB.

oleh ke

zelfbes-

soedah

dipero-

Begitoe

djsega

speciaal boeat Djakarta dimadjoekan
hal cureus dan rapat rapat tertoetoep

jang mendapat koendjoengan wakil
'PID, hel ini djoega berlakoe tatkala
'congres tertoetoep

dari

Gerindo,

Di-

mintakan djoega perhatian atas kedja

dian dalam rapat oemoem Gerindo di
Simangambat (Sipirok), dimana kepa
la polisi jang mendjaga keawanan se
orang Gaib mendjalankan tindjoenja
terhadap publiek,
Ditavjakan djoega apa alesan pihak
'PID. oentoek tidak membolehkan dosa

ikali rapat oemoem sehari dalam satoe

tempat, seperti kedjadian pelarangan
Redaktoer Bandoeng dari pada sk. nja dibeberapa tempat. Pada achirnja
»Java Bode“ mengirim berita berita oetoesan oentoesan Garindo itoe me
kepada soerat kabarnja, bahwa sersi ' minta soepsja polisi jang disoeroeh

itos

leden Belanza, jaitoe paling sedikitnja.
Poen alasan, bahwa padjak ini dan
itoe jang datang dari sikoe Indonesia

lebih sedikit dari pada djoemlsh jang
datang dari sakoe Belanda boekan pa

Ida tempainja Kapan
gian bagianuja
itoe

negeri dan ba:
haroes
melin-

dogngi jang miskin dan lemab, boekan?
x

Menilik

3

soesosnan

siadegemesnie-

raad Betawi barae itoe (11 Indonesia,
17 Belanda dan 5 Tionghoa), maka
sosaggoeh pada tampatnja, djika orang
memadjoesan pertaujaan :
Apakah faedahnja masjarakat Indo
nesia berlomba-lomba ingin merebost
11 korsi itoc? Apakah boekan berarti:
membosang tenaga, oeang
dan wak
toe sabadja? Dan... membikin ka-

tjau dan keroeh 'oedara

diantara kita devgan
pada masa

persaudaraan

kita?

Ma'loem,

ini orang beloem sanggoep

memisahkan osroesan persoon dengan
ziak, oeroesan gerakan dengan oeros
san pers9on, Soedah barang tentoe ti
dak semoea, ada terketjoealinja.
Dan betapa riboztnja dan hebatuja
akai pilihan itoe, itoslah diloekiskan
dengan djelas sekali oleh toekang tjo

.

t, B. Mar-

g Ono seperti disadjikan dilain bagian,
Sesosnggoshnja !
Pertanjaan

33

tadi itos pada tempatnja

dan...?,, haroes didjawab
sekalian, djadi djosga oleh
dangan” selakoe penjoelseh

tersingkir.

Pihak

Pedagang

tsb

nama

Pengoeroes

Hingga berita ini ditoelis, beloem
terdengar seorang diantara . pendjahat

me

ekan

Jangkah

Besar
ini, ada

boek tentang beberapa hal jang moeng
kin dapat menimboslkan salah me
ngerti bagi kedoea belah pihak. Se

Kesempatan

menghadap

Wali

"Negeri

pagi hari djam

9

(Buitenz rg),

ssachir

achirnja

8ept.'38, dengan disertai

nama

tg. 6

maksoedija permohonan itoe.
kian MO asa

rokok

Beberapa

oesoel

pada

tertangkap —
sega

Kepindahan roemah rcemah sekolah
Moehammadijah Djakarta dan kepin
dahan kantcor kantoor

Pada

tgl

oleh kita
,Pemanoemosm,

Pemerintah.

1938

berpindah

dengan produksinja, dapatlah
lebih
djaoeh diberitakan, bahwa oesoel-nesoel
jg berkenaan dengan itoe dalam boelan
ini djoega akan dimadjoekan kepada

Pemerintah.

tg
Perampasan

en
buka
Al
jang koerang adjar

dagangan|
“Barang
wangnja
diangkoet
“diambil.

Dikampoeng K-poe Krawang bsbe
rapa malam jbl ini kira djam 8 malam,

moeka station Senen Oleh penipseitos
minta

kembaliannja

wang

sedjoemlah

f 50— terlebih doeloe tetapi oleh di
recteur JP, Coen tentoe sadja tidak
mzoe menjerahkan sebeloem terlihat
sedjoemlah
wang jang didjandjikan.
Oieh seorang perssneelnja maka di
soeroeh mang.koetinja dengan naik

au!o bersawmz2, Sampai diroemah Awab

Menengah

:

x

Itoe penipoe jg soenggoeh tjerdik.
Mengambilkorbanbeberapaorang.

Hampir tiap2 hari dalam reangan
ini nampak berita psnipsean dengan

sorenja datang kembsfi jang ditemosi

oleh tosan Awab Bisalamah sendiri
jang ternjata menimboelkan kebingoe
agar, dan ditoendjoskkan belakangan
bahwa ia menoampang di Hotel Kwi
tang. Oleh pegawai itoe disoesoel te
tapi ternjata tidak didapati dihotel itoe.

akal dan tjaranja jg tjordik,

hingga pembatja bosan dan moengkin
roesngau penoeh oleh karenanja. Totapi djika pembatja tanjakan kepada

balal.
bahwa seoPernah dioemoemkap,
rang bidan (vroedvrouw) Djoelaeha
mendjadi korban penipoe, diminta atas
soepaja — menolong
pertolongannja

orang hendak

bersalin di Tanah Njo-

oja jang mengakoe nama Anwar,
loem terdeigar bisa dibekoek.

bs

Dalam

perkara ini kemarin telah di

berikan tahoe pada pwlitie jang mela
kookan pesjslidikan, dan waktoe per
soneel sb dikasih oendjoek seboeah
foto, menanjakan apa ia jang melakoe
kan penipoean itoe, maka tjotjok bahwa

ia sacrang

penipoe oeloeng

Tanah
sitoe

Abang.
setelah

Kedatangan

Ia telah melakoekan 4kali penipoean

dengan

ngambil
gagal.
Perlos

tjara demikian

akan

dibajar

dengan

dan

korban f 40—
kiranja

telah

me

sedang jg lain

diterangkan,

bahwa

penipse tsb saorang jang pendek
badan sedang ramboet keriting

Anwar di

ia menostverkan

momang

mendjadi penjelidikan dan pengedjaran
politis,

Kembali ia telah lakoekan rolnja,
kini jang hamoir mendjadi korban
pendirian dari ,Sticbting JP. Cven" di koelit hitam,
bahwa

seorang pedagang telah dibegal oleh ia adalah familie Ragent di Bandoeng,
meni |
4 kawanan pendjahat. Si psdagang jg tostoerkan maksoedaja oentoek
tipkan
seorang
posteranja
Raden
di
setelah
itoa,
tinggi
beroesia soedah
ringkoes dan diantjam djangan ber Baioeh. Ia menjatakan sanggoep mam
gorak atau teriak, kemoedian dilempar bajar f 250 terlebih doeloe, maskipoen
kan kedalam loempoer, dimasoek-ma oleh seorang tosan disitoe dinjatakan
soekkan hingga beberapa kali kedalam oentoeck 3 boelan diwadjibkau mem
nja. Wang jang dirampas f 1,50 lebib bajar hanja f 180.— Pembajaran itos

selain daripada itoe barang dagangan

oeangnja ada pada tosan Awab Bisa
lamah
di Gang Boengoer Basalamah

Basalamah si penipoe isb masoek ke
Moehamma
Ih dalam ditemoei oleh seorang pemoeda
dijah dari Kramat No 49 ke Goenoeng Arab, sedang pegawai tsb disoeroeh
menodenggos diisear,
Saharie No 74-Batavia Centrum.
Ia inginkan masoek tetapi tidak di
b HIS
ke)
daa
Frobelaja dari
idziaikan dengan mengatakan, ma'loam
Kramat No 97 Kramat No 49 B: C
Atas kepindahan itoe, soepaja Os lah boest ,familie Arab, “katanja. Disi
moem mend'adi tahoe, lebih lebih ba ni timboel perselisihan, terojata bahwa
gi wali wali jg sama menjekolahkan pikatnja ta' dapat termakan olehpega
wai itne, meskipoen wangnja diminta
awak anaknja disekolah teb diatas
c KantoorsT'jabang Moehamma 'ijah beroelang oelang dengan akal dan pem
jg
Betawi dan Kantoor Bahagian Penga bitjaraannja jg litjin tetapi ternjata
djaran berpindah dari Kramat No 97 dibadapinja ada lebih tjerdik. Ia baroe
ke Kramat No 49 Paviljoen (Baitvia-0), sang20op mengasih oeang jg f 50,—
Bagi Osemosm jaag berkepentingan itoe kalau ia soadah terima ocang jg
dengan kantoor tsb, moelai tanggal f 300,— achirnja si penipoe tidak ber
4 Augustus 1938, soeprja mem basil pikatnja dan miuta sospaja pada
pergoenakan Alamat bakaro» “Kra sorenja datang lagi.
Dimikianlab personeelsticbting pada
mat No 49 —Bat-Ctr,

beberapa

ke-

3 Aug

tempat:
a Sekolah

dan

roemah kediaman leugkap, demikian
poela keterangan djelas tentang
apa
Reglementeering

oja psen
5

Tentang rantjangan hendak meroe- kita memang terdjadi jg sesoenggoeh
Jang achir sekali dibitjarakan ten)
reglemeenteering rokok sigaret di nja, bal ini sebagai akibat soekaroja
bah
bersidang
dan
tang hak berkoewpoel
negeriini,jg
memberi kelonggaran kepa pekerdjaan jang dapat memoetarkan
soepaja d'perhatikan keberatan2 dari
da
kacem
penghasil
rokok berhoeboeng otak menijari wang dengan tjara tidak
pihak pergerakan re'jat, Osmpamanja

pemboebaran

:

stadsgameento

rat tjaret (caricaturist) kita

17
11
5

uja diangkosi.

Barang siapa ingin beroleh kelae
Democratische Concentratie mempsr Andalas Ostara teroetama dibagian
loesan
oentoek datang menghadap, ha
ma'loemkan kepadz Anip—Aneta, bah Boven Deli, Bandar Chalipah, Soeng
wa pada hari Kemis malam Djeem'at gal dil. jaitoe jang mengenai hak dja roe3s memasoekkan suerat permohonan
. (besoek malam) moelai djam 6,45 sore loeran rakjat, soal jang dilarang terces kepada adjudant van Dienst di Bogor
akan diadakan rapat dirosang—atas
daripada Maison— Versteeg”

loek

Indo-

pendoa

rapat itoe, hendak

jaitoe kelas 1, 2 dan 3, sedang harga
Toesan Besar Goebarncer Djenderal
kartjis masing masing 60,40 dan 20 oleh toeah dr, Pyper dan mentjatet
berkenan
meloeloeskan orang datang
sen.
|
segala soal jang dikemoekakan serta
mendengarkan segala penostoeran de menghadap di Istina Betawi Konings
ngan teliti sekali, Antara lain dikemoe: plein, kelak pada 13 September 1938
Pemilihan2 Gemeenterazd .
kakan

pendosdoek

nja orang jang ahli dan berpengala Soeha hanja bisa menocetoerkan apa
man, soep3ja salah mengerti dapati jang dialami pada jang berwadjib

soedah
tosan
Dr. Pyper mendjandji
»Antara“ mendapat kabar, bahwa kan akan smelakoekan segala sesoeatoe
Pengoeroes Besar Gerindo, terdiri jang
moengkin dapat dilakoekannja
dari t.t. A.K. Gani, Tabrani Notosoe memadjogkan keberatan keberatan itoe
dirdjo dan M Djoni hari Sabtoe jang kepibak jang
lebih tinggi, maka Pe
Isloe, 30 Juli pagi soedah pergi meng ngosroes Besar Gerindo jang berkoen
badap Adviseur voor Inl. Zaken, Dr. djoeng itoepoen poelang dengan pera
Pyper oentoek mengemoekakan bebe saan poeas,
—Oo-—
rapa bal jang berhoeboevg
dengan

kesenian

:

Angka Il itos oleh orang Belanda
diseboatkan een gek getal, angka gila.
Betapa djawab kita, sabar sampai
Entah disengadja atau tidak, djoemlah
besok |
11 itos menimboelkan perasaan tidak
Sekali ini kita koentji oeraian kita
enak bagi kita. Djika dimaksoedkan
dengan kesimpoelan:
kesebedisini
dengan pasti, karena—kata pi hendak menjossoen el ftal,
, Svesoenan stadegemeonteraden
pin
hak jg harces mengetahoeinja
— ge- lasan, apa sebab kesebelasan Indone- tjang atas
keroegian golongan Indonesia
11,
sedang
elfcal
Belanda
17?
Ini
gevens tentang itoe tidak ada. Sepan
sia |
djang taksiran kita, boekan berkelebi toch terang tidak adil dan tidak sporban, djika djoemlah golongan Indone tief, boekan ?
M.T,

Pemerintah,dan senantiasa ingin berem

Mengemoekakan
bebe
rapa hal soepajadiper
hatikan.

djiwa

wakil golongan Judonesia separoh dari

pada masa

Iiah oentoek memboektikan keinginan
nja oentoek bekerdja bersama dengan

Pengoeroes Besar Gerindo pergi
mendjoempai Adviseur voor
Ini. Zaken

Djoemlah

nasia 10 kali djoemlah djiwa

ini tentoe lebih besar daripada angka
angka
pada
tahoen 1930, Djoemlah
golongan Eropah misalnja pada wak
toe ini boekan 37.100 akan tetapi lk.
45 000. DVjoemlah bagian Iadonssia pa
da masa ini tidak dapat kita sebostkan

Gerindo

sendiri. Tempat

409.700
37.100

roe laloe ada terdjoemjah: f 33,492.
93'/2 sedangkan didalam boelan Juli ih
sedangkan ge
-138 ada f 235,870,84,
1937
ada
djak tanggal 1 Januari
1 216,600 62.

. Pertoendjoekan

Betawi

menoereet
jang diter
1936 oleh
Statistiek

bahwa

2

mem
Kemis
"

Djacoeh

2

:

-

bei.

Alasan,

bertjorak Barat boekan padi tempat
nja. Karena teristimewa pendoedoek
Indonesia jang merasai bseratnja beban
sia pada waktoe iri boekan lagi 409. jang dipikoelkan oleh stadegemeente
itoe pada poendaknja,
Oleh karena
700 akan tetapi Ik 500000 (lima ra itoe, seharoesaja djoemlah leden ITada
toes riboe), djadi.... 10 kali besaruja
daripada djoemlah pendoedoek Bropah nesia sama besarnja dengan djoewlah
Lg

13

| Rebo

ni bebsrapa tahoen beristirshat dida

lam

-.

Koepasan dan loekisan

sag

Kini terboekti, bahwa ia itos ada
mmeeil
| Illah seorang bernama Roekmanda, se
Aas
orang jg riwajatnja bagoes djoega, ja
g

Lea

geua

(lkodiamanvja tidak d kotahosi.

tempat

Si

ag

Selasa | 2

dan

Bpk Jangan
LAS

2

anna
e

An
1

Mean
Senen
ega

TJATETAN

pama'

moela moela

dijaog

—

PA

Minggoe|—|

nt

mem

kita

Me

ma

eng

|

Pangan

rang pemimpin kapang

-..

|

seo

terdapat

itoe

mereka

Antara

Al

kedalam tahanan.

dimassekken

aloe

kedkdaramali

F

orang kaoem ex'remisten jg

30

Ilkap

dan

Stadssemeenteraad

— | bahagian politik disana telah menang

TN

:

—-O—

Rapit terboeka Purindra
wa

Pembantoe

nanti

Augustus

pada

'38,

ber
ber

kita

hari

Bogor

wartakan,

Minggoe

Parindra

Bogor

bah

tgl. 7
akan

mengadakan rapat terboeka.Tempatnja

di Centraal Theatre
koel 8 30 pagi"

dan dimoelai

poe

Rapat ini sebagai propaganda peras
cash.— tetapi diaan oentoek pilihan Gemeente j.a,d,

-

|

panggilan

lid

boeat

Gemeenteraad

| Rebo ig, 10
Warua soerat

Augustus 1938.
panggilan itoe

IDan

psetih kekoening koeningan(|'cbt

geel). Penjelidikan lebih landjoet

Indonesia:

hidjau

Kita sesalkan dan

kekeliroean

. sedikit banjak
kan

tjela keras

demikian itoe, karena

oedara

tentoe menimboel

tidak

sehat

dalam

kalboe kiezsrs teristimewa daa
masjarekat
seoemoemnja. Dan
memberikan

tjap sembrono (slor-

dig) terhadap mereka jg menger
djakannja.

Pembalasan pehak Tionghoa

Lain dari pada itoe kepada ki

Didalam

ta telah disampaikau pengadoean

demikian: Pertama: bebera“pa orang kiezers jang beroemah
berdjedjaran distraat besar (djadi
boekan

dalam

sebosah

hoa ada diterangkan,

ma'loemat

dengan

Tiong

bahwa

sedjak

bari Minggoe jbl, orang Tionghoa balas

menjerang kepada tempat tempat ke
doedoekan Djepang di Tsienshan, me
'lipoeti daerah jg pandjangnja

karapoeng) jaitoe

80 km

sebagian bel:em. Botah

sebelah timoer laoet Susang. sepan|djang djalan rsya besar,
Dikabarkan, bahwa didalam pepera

posi atsu pada jang mengirimkan

Ingan hari “ Minggoe itoe, lebih dari
1000 orang Djepang jang mati.

di Pasebanweg,

:

Sebagian soedah

dang

menerima, se

dimana letaknja kesalahan, pada
nja. Soal ini perloe meudapat per

hatian

Djepang boerve2 megirim bala

dari jang berkewadjiban

ba merebset

karena

korsi

gemeenteraad

Sementara

sedikit-banjak dapat me-

itoe

djata melaloei tempat

terbneroe

Roeslan
akan

tidak

hadjat- ha

kan sikap jg bersifat provokasi itoe,
varka Djepang terpaksa meimpergoena
kan tenaga perkosaan terhadap godaan
Roeslan itoe.

Aksi ke

Hankow tak moengkin
digagalkan

Kemoedian,
tji oeraiannja

sk, tersebost mengoen
dengan menerangkan,

Sovjet Uoie sedikitpoen

tidak

djalan oentoek dapat mew

bikin gagal aksi jang

diniatkan

Dje

soekan pasoekan ini didatangkan dari
provinsi2 Avuhwei, Ohekiang dan Ki

pang bagi menjerang Hankow, ja'ni
dengan djalan menerbitkan
incident
incident diperbatasan negeri Mandsjoe
ko,

Samadiman Hadji).Tosan Drs,
Soebroto boekan seorarg hadji

Tentera

Spanjal

dan

Berita jang Jainnja lagi mengatakan,
bahwa di Hofsi, Auking, Nanking

pimboelkan kekatjsuan.
Kedosa: namat. Drs.

boeroe dikirimkanlah kemedan

Yangtzs

Soe

b:oto dalam soerat panggilan itoe
salah.

..

, menoeroet

boekan

deftar kiezsrs

Hadji

akan tetapi Hadi. Djadi nama
belisu itoe baroes dirobah mendjadi' Soebroto (Drs, Samadiman
Hadi),
Soal spelan nama ini boekan
ceroesan ketjil, dapat membatal
kan hasil pilihan. Dari itos pa
toet mendapat perhatian seponoehnja

daii

pihak

jang berkswa

djiban dan jang berkepentingan,

bantoean

Djepang, Pa

angsi.

Disitoe ditoelis: Svebroto (Drs.

mamang

bala

perang

Djepang
di Hofei,
Nanking dil.

Anking,

Yangchow, Shanghai
dan Huchow,
tentera besar Djepang tidak ada lagi,
melainkan tinggal beberapa garnizsen
sadja.
Sebabagi'an besar dari garnizoen gar
nizsen ini soedah dikirimkau kemedan
peravg dit-pi soengai Yang'z2, gospa

membantoe

fada

pasoekan

pasoekan

jang

disana,

Adapsen

tempat

tempat garoizsen

fjang ditinggalkan 'ini, kini digantikan

waktoe
bawa

ig wu

PEPERANGAN DI SPANJOL
Kacem

Repoeblik mendapat
kemenangan

Dari Londen diwartakan, bahwa me
noeroet kata orang dipeperangan di

Ditjari 3 goeroe diploma H.I.K, atau
Hoofdacte boeat Neutrale H.I. S. di
dirinja,
:
Bank jang ketjoerian itoe adalah se Indramajoe,
boean filiaal dari Banci di Napoli. Ban-

dan

beberapa

kawan kawan

merekat,

bandiet2

berhasil

itoe, centoek menghadapkan moekanja | &
kedinding dan disoercehnja poela me
ngangkat tangan akan tanda menjerah.

Sesoedahnja

ini

bil jang soedah tersedia itoe.

Ka

dengan serdadoe serdadoo Mandsjoeko tentara jang pada ketika itoe ada di
peperangan Sagunto hingga kini ma
| Didalam rapat ini dibitjarakan soal- dan serdadoe seriadoe Mongocl,
soal jang mengenai kepentingan ra'jat|
sih beloem ada kabarnja.
Serangan Djepang terhenti
didalam Gemeente.
:
:
Di medan peperangan Terusl terdjPembitjara pembitjara jalah: wakil
Manoeroet berita berita Tionghoa, di pertemposeran hebat lagi. Kasem
Parindra di Volkeraad M,H Thamrin. penjerangan penjerangan Djepang di Repoeblik moelai dengan serangannja
kedoea tepi soengai Yang'zs dapat di lagi dan menosroet kata mereka ini
dan Canlidsat, candidaat Parindra.
soedah dapat merampas seboeah laDs. Marzeki, Mr Samsoedin, A C tahan hingga berhenti oleh pehak Ti- pangan djsega.
Maenoeroet cedjar ka
onghoa,
Tupamahu-das Dr. SB
Zahar.
oem Pemberoutak, bahwa mereka ini
Chinshea dirampas kembali
djoega mempertahan kan dirinja deInstituut Journalistiek
Di Shansi Oetara. —demikian oe ngan sekoeat-koestnja.

ganti dengan

peladjiran

journalistiek

malam Selasa. djam

9 petang, bisa di

nanti malam itoe.

:

f

Kwangmu.

Lain dari pada itoe nanti hari Ming

goe tg 7 boelan ini akan diadakan
rapat—pendirian perhimpoenan
dari

Kata

dengan

tenaga baroe jaitoe t, Mr, Mob, Sjah.
Dan seorang lagi telah menjediakan
diri bocat memberikan peladjaran da
lam bakasa Belanda.

Namanja

depat kita oemosmkan

beloem

sekarang.

Kedatangan Seri Baginda Maharadja
Poeteri Wilhelmipa
Dari Nijmegen diwartakan oleh A-

nip Aneta, bahwa Seri Baginda Mabarsdja Poeteri Wilhelmina telah tiba

di

Negeri Belanda.

stasioen

tsb

beliau

Di perroo dari

dihormati

gemeester dan pembesar2
Banjak

orang

berhoeboeng

dengen

nangan2

Lebih landjoet dikabarkan oleh Ha
vas, bahwa pada hari Selasa kamer

Djepang.:

kabar

Iboeng
tjam

moem

pesta Jubileum Padoeka Sri Ratoe
Wilhelmina ddo. 6 September j.a.d.
Keterangan

bisa

didapet

kepada

dengan
Havkow

njata bahwa orang

Tiongkok,

per

berhoe|

bahaja jang mengan
beroepa serangan se

dengan

,,N'c.i Nicbi

orang

Dan kamerpoen

pada

orarg

hari Senen

Sbim-

Djerman

soedah

Sudeet

erkoempoel

1 Aug., sesoedah me

pgadakan sidang jg formecl jg lamanja
20 menit sinedie laloe dioendoerkan

tadi telah berkoempoel lagi dan nanti
dioendoerkan sampai tg, 5 8 Augustus.

“—

Joerki

berdoejoen2
stasion.

djam

11.57

Toerki

pagi

masoeklah

kereta api spesial, dimana laloe goeber
noer dari residentie, wnd, burgemees
ter dan wnd. Hoofi Commissaris yan
Politie dari Seri Baginda Maharadja

Poeteri Wilhelmina itoe menghormati
beliau ini,

tel des Galeries
1 massa

saat itoe djoega dilakoekan pengawasan

toek

menjelidiki

dengan

30enggoeh?

(teliti atas aksi diplomatik dari Litvi- tempat terseboet dan kedoea kalinja ia
Inef terhadap Djepang.
lah oentoek memberhentikan
pembe
Lebin djaoeh antara lain lain ia ka rontakan jang dilakcekan oleh soekoe2
takan, bahwa Stalin dan Livinoff mem dari bangsa Koerden disana.

»bPeman-

|

Diperkenankanlah kiranja dengan ini kami memperma'loem- |
kan bahwa pada tanggal 9 boelan

Augustus ini, pada poekoel 8 pagi, |
|
|

soengkan,

bertempat

1

Djaksodipoeran,

1

Salam

|

Soerakarta.

dan

Kaprawi

|

di roemah

hormat

i

kami,

Prawirosoemarto,

|

Siti Soemirah Djaksodipoero.
Buitenzorg, Laan Fock
Naa
na
Soerakarta,
Kadipala

7,
3 Augustus

1938

|

Ketika beliau menoempang seboeah

ga sesoedahnja itoe dilakoekan

lanan

|

perdja

ke Ruigenhoek di Scheveningen.,
ig

—

Sultan Deli haroes dioperasi
|

karena
gering sotja
Amsterdam dikabarkan oleh

Dari

Aneta, bahwa sk. De Telegraaf mende
ogar kabar, jang
Sultan Deli pada
bari Selasa pergi keerang ahli sakit
mata, jang soedah menetapkan, bahwa
beliau haroes mendapat operasi pada
seboeah sotjanja, hingga perloe beliau

Djepang
Djerman

din Mandsjoekwo

Menandatangani
Ojandjian

mewartakan

per

perdagangan

dari Hsinking:

Didengar warta,
bahwa kelak pada
tanggal 8 Augustus jang akan datang

di

Hsinking

Djermun dan Mandsjoo

kwo
akan menanda-tangani perdjan
djian perdagangan jang telah dipa
raafi itoe,
ea Mp an

Hoedjan
10000

Tokio,

lebat

roemah

di Djepang
kebandjiran

2 Augt |(Domei).

Didalam daerah2 Kyogo dan Osaka
kini toeroenlah hoedjan lebat Isgi, se
bingga ada 10.000 roemah kebandjiran

Djalanan kereta api, djalanan tram
dan busdiensten didalam kedoea dae

rah daerah
terseboet
tertoetoep, se
hingga perdjalanan
laloe lintas ivi
terhenti oleh karena bandjir ini. Ke
kosrangan sedikit, bal mana jang me
njenangkan segenap
pondoe'jak
di

Istamboel, 2 Augt, (Zeesen): Kobe, jang baroe baree ini diftovugyoe
Manoeuvre2 besar Toerki didalam tb hoedjan lebat djoega.

bun“ jang ada di Berlin menoelie. bah ini akan dilakoekav dipegoenoengan
wa Stalin mendesak kepada -Bliicher Avatolia Timoer.
Adapoen toedjosean dan maksoed
|oentoek membikin provokasi lebib lan
ini pertama kali ialah oen
djoet melawan Djepang, sedang pada manosuvre2

t

didepan

esokan harinja hoedjan lebat ini agak
Manoceuvre

B'icher didesak

pada:

19, Tin. Bata-

lai pemboekaan opisil oentoek moesja
warah menteri menteri Tsj Slowakis

dari pibak Djepang".

Korresponden

J- Th. van OYEN, Architect Ho'D.S. SIE, Asemka
via 1451

,Berliner Tageblatt«

,Soodah

orang Roeslan mentjoba memberi

tolongan

hari

Pemboekaan moesjawarah Sudeten
Tsj - Slowakia

kantor

Salam dan Bahagia,

lainnja.

da Mabaradja Poeteri Wilhelmina jang
baroe tiba dari Zwitserland.

Pada

4

oleh bur!!!

Lebih landjoet Anip-Aneta mewar
takan dari Den Haag : Banjak orang
berdoejoen dcejoen didepan stasioen
DenHaag akan menghorm-ti SeriBagin

Domei

Dari
Praag
dikawatkan,
babwa
Hodza telah menoelis kepada Kuadt
tentang hari besoeknja jg akan dimoe

Soerat

AANBESTEDING
ran

Isjecha Slowakia

Djerman

di

Nederland,

——

dalam pers Djerman, tidak boleh tidak
segala peristiwa di Timoer Djaoeh itoe
mendjadi poesat perhatian orang Djer
man,
Di Berlin timboel hadjat oentoek
membikin
Moskou bersalah, dalam
kedjadian2 pelik diperbatasan Mand
sjoeko itoe,
| &Djoega, Pers Djerman agaknja sa
ogat lekas2 mewartakan akan keme
menoelis:

oentoek pembikinan eerepoort
jang aken diberdiriken di Pantjo-

pers

Meskipoen hingga sa'at ini sedikit
berita dan komentar jang dimoeat

cursisten Instituut Journalistiek dap
Pengetahoean Osmoem. Rspat akan
diadakan digedong Pergoeroean Ra'jat, Kramat 174 dan akan dimoelai
ini diharap se
djam 9 pagi. Dengan
moea cursisten dan madjelis goeroe
memerloekan datang.
Madjelis goeroe bertambah

—O

sendiri

danganf.

beristirabat 6 hari lamanja,
Lebih landjoet diwartaken, bahwa
beliau
pada bari Selasa psgi telah ber
Lebih landjoet Zsesen mewartakan,
Sebagaimana biasa, raalam ini t.M. djar berita itoe—,
pibak Tionghoa
ma
dengan
sampan disoengai AtmTabrani memberikan peladjaran jour berhasil merampas kembali kota Chin |kaoem Pemberontak jang ada didekat stel.
palistisk dan dagbladbedrijf, jaitoe mue shsn. seboesh kota jg sangat penting Tac»na soedah bergerak madjoe. SeKetika
beliau ada di Paris, beliau
raugan2 hebat jang dilakoekan
oleh
laidjam6 ssre. Sekali ini akan ikost
telah
mempe
rsaksikan pesta2 ramai
kaoem Merah dapat ditolak.
Beberapa hasil Djepang
sertat, Dr. A mir, dokter Landechap
berhoe
boeng
dengan koendjoergan raSementara itoe ada 6 boeah pesawat
Gi Tandjoeng Poora jang sedang dalam
dja Inggeris jg beliau mendapat oen
Anking,
2
Augt
(Domei).
Aksi
se
terbang
kaoem
Repoeblik
djatoeh
ke
verlsf, seorang penoelis terkenal,
dangan ditribune president. Begitoe
rangan
militer Djepang ditepi oetara
Hampir sadja beliau itoe memberen dari pada soengai Yangizs teroes me na tembak,
poela dipe ta taman di Bagatelle.
—O—
2
tikan peladjaran-kedokteran boeat di neroes beroleh hasil. Begitoelah pada
6 boetir bom didjatoehk
di Parij:, jaitoe pada waktoe beliau doedoeki kota Susang, sedang lain pa
Reuter mewartakan dari Barcelona:
berada di Nederland. Djika tidak ada
5 Boeah pelempar bom telah men
soekan Djepang
lagi
menjerboe ke
haliwgan (pagi ini beliau bepergian
provinsi Hupeb, dapat mendoedoeki djatoehkan 80 boetir bom dikota ini
kelosar kota) tentoe beliau akan me Pankizpu, sebocah dses sen jang letak Menceroet pendapatan'srang menim
merioekan
mengoendjoengi
cursus oja haoja 7 k m. sebelah
oetara boelkan keroesakan besar djoega.

DITJA

Datang

el

mobil dengan
hofdamenja bersorak
soraklah orang banjak terssboet, sehing

Menoeroet berita2 dari Barcelona
dinj:t: kan, kacem Repoebl:k jang kini
masih ada disoengsi Ebro itoe soe
dah mendapat kemenangan. Adapoen

sekolah

merampas osang itoe dari seoreng di 4 letterzetter boeat koran jang soedah
recfeur dari bank ini, laloo melarikan banjak pengalaman.
diri dengan msnoempang sebosah mo

ngai

didekat Saguoto dan 25 km

Kepala

diet-bandiet tsb telah memerintah ke
pada employe employe dari bank ini

kedatangan

djaoehpja dari Teruel.

DITJARI

terseboet, pada

Spanjol ini ada tiga boeah tempat
jang penting sekali ialab, didekat soe,
Ebro,

noeng, oleh karena hoedjan tsb, agak
deras djoega, jang mengamoek sedjak
malam Selasa, kini soedah tiba digos

bandiet tersebost dengan mem
oeang itoe akan
melarikan

djat Djepang, bahkan meneroes neroes

mempoenjai

dengan

djoega

soeka mengaboelkan

bahwa

bontoean

dan mereka jang berlomba lom-

tjara damai.

Djika tetap

NMENN PMN Saber

Lebih landjuet diwartakan, bahwa
200 orang jang menaiki seboeah goe

dari bank ini.
Pentjoerian ini terdjadi, ketika ham
pir
Il menit seboeah mobil bersen

beri perintah soepaja kabar kabar ten
Hankow, 2 Augt (Central News tang perkoeatan Roes diperbatasan di
I
en
Sa
beberapa hari jang bantah semoea, boleh djadi karena me
fechiracbir ini terdjadi persaboengan reka ingin merabsiakan, dan takoet
(hebat antara pasoekau pasoekan Tiong kalau kalau Djepang teroes meneroes
Ihca dengan pasoskan pasoekan Dje mendatangkan bala bantoeannja.
j|pang.
Djepang tetap ingin damai
Dalam peperangan ini doea deta-|
Soerat kabar tsb menambah ketera
Iehement Djepang nantjoer leboer, ter
'Ipoekoel hingga tjerai berai, sehingga ngan, bahwa pehak Djepaug tidak le
pas- lepas dari anganangan
oentoek
Isalah seorang kaptennja tiwas.
menjelesaikan perkara perbatasan itoe

x

NA an Heh PIN EN

ditjoeri. noeng Fuji.
(KPH): 4
Mereka ini sama melarikan diri ma
orang bandiet telah melakoekan pan
soek
kedalam roemah roemah jang ada
tjoerian oeang didalam bank di New
dilereng goenoeng itoe, sebingga sa'at
York, sehingga mereka ini berhasil nja terhentinja hoedjan ini.
djoega akan membawa 50,000 dollar

Serangan Djepang dihentikan

IN

(groen):

pn ongnia: : merah.
Mijan
Tionghoa

50.000 dollar
NewYerk 2 Aug.

komentar atas incident
Roeslan-Djepang

|

menjatakan pada kita, bahwa ps
'makaian warna demikian itoe sa II
olah alias keliroe, karena warna

:

di New- York

- Djepang-Tionghoa

me

pada

| jang sebaroesnja ialah:
Belanda: poetih :

pertaroengan

Pentjoerian oeang di dalam bank

| MANA

ITJARI

DIPLOMA

dalam

1

NE

“5

Penjakitan Koelit.
Penjakit koelit boekan djelek sa
hadja, melainkan mengganggoe sekali djoega oleh sakit dan gatal jang
senantiasa itoe. Penjakit? itoe tak
baik boeat kesenangan hati dan afiat
toean. Kerap kali penjakit ini tak
maocoe semboeh dan dia melawani
segala
matjam'
ilmoe
mengobat.
Akan tetapi Purol, obat koelit jang
tiada bandingnja, memberikan toeloengan. Purol, terbekin daripada
zat' jang terserasi jang diketahoei
ilmoe, memboeangkan toelar daripada tempat' jang barah itoe. Pada
pertamakali toeanmemakainjamenghilangkan gatal, mengoerangkan sakit serta menjemboehkan dengan
lekas. Tida ada obat jang lebih baik
boeat koreng, loeka, koerap, kedal
gadjah, dampa, gigitan binatang, boe-

doeg, bisoel, panau,
koelit dll.

pendjangkitan
:

Karena harganja moerah maka itoe
toean boleh selamanja sedia diroemah satoe doos boeat pakai kalau
adaloeka potong, loeka kebakar, pe-

dihan dsb. Sehari"
boleh mendapat 6“
faedah
Purol.

dari

Disemoea roe- .
mah obat dan”

KS

toko2,
tiap2
doosf 0.40 atau

AI
f 0.75

Tiap-tiap hari Rebo

Advertentie

,,Patjar”

Seorang KLEERMAKER jang pandai dan berpengalaman loeas lebih disoekai jang BERvak ini, oentoek mendjadi LEIDER pada seboeah

Werkcentrale. Pelamaran jang disertai certificaat, diploma dan lainlain soerat keterangan dialamatkan pada Algemeen Leider dari Stichting Inh. Werkcentrale P, M. P P., Kramat 45, Batavia-Centrum.

Oa

rima soerat

PENA PA

anu
IR MA
PENA
MIA
Su
da SANA

| Djalannja

dalam stads

gemeenteraad Betawi didapati
beberapa orang j:ng telah mene
(milih

aa ea

|

MAAN

kiezsrs

eat
MLS

Amerika

— SALAH PILIH DAN BEBERA. PA PENGADOEAN
Diantara

ia
eng

EN BEA

KA

Na
PRE

CINEM A PALACE

LIROSTE CACAO zuster
Sobat keras dari semoea anak?
A
|
SEBAB BIKIN BADANNJA
TJAP

Ini malem dan malem berikoetnja

OLD CHICAGO”-

Pembikinan film besar dari 20th. Century-Fox

IN

(KOTA
' Soeatoe

CHICAGO

DAHOELOE

SOEBOER

KALA)

DAN

KOEAT

jang menggembirakan oentoek regisseur Darryl
T. Zanuck dan Henry King.
Djatoehnja seboeah kota, dima kan oleh bahaja api jang hebat
dan besar sekali, sehingga meloepakan, bahwa orang hanja
. melihat seboeah film.
Kebakaran besar di apa2 jang terdjadi sebeloemnja.
Sebagai tanda kehatsilan dari filmindustrie ialah perdjalanan
Mozes diseloeroeh Laoetan Merah, ombak berpetjah oentoek
pengikoet2nja Mozes dan menoetoepi barisan Mesir. Inilah soeatoe pekerdjaan jang hebat, sehingga poebliek melihat

$

hatsil

:

dengan | heran.

Moelai hari Djoem'at 5 Augustus

Pp

1938

»ROSALIE"

1

“gi

FRANCHOT

r.

Rat,-C.

Besar
TONE

NG

TOKO HOPPENSTEDT

Ini malem
pengabisan
Sawah

PN aa Mella bana ga
MIL WTN

SIA UAN NN Na Na
ATAWA TJANGKIR BERIKDET PIRING:

DEBAT Pan Pata

(oxragaaraceten

Pe»

OP De1e

annonce

YOORDENOUpEN)

VIRGINIA BRUCE

Pa

O' SULLIVAN

dan MAUREEN
Tiga bintang film jang soedah

tersohor

kasi liat mereka

permainan jang bagoes dalam METRO

poenja

poenja:

BETWEEN TWO WOMEN
Satoe

tjerita jang

“@epakah

2 PEREMPOEAN)

memboeka

ro esia doktor2 dalam roemah sakit.

1 dokter moesti kawin? Kaloe begitoe apakah ia moesti
ambil nona djoeroe rawat boeat ia poenja istri ?

Moelai besok malem

terima

18

pl:

8083 - The Hula Girl
Players Dream Waliz
155
My Senorita Tango
Don't Stop Loving Me

HAWAIIAN
100

Ridin Up River Road
When I Grow To Dream
Goody-Goody Fox Trot
Oua-oua Hula Fox

156

Lace

376

My

Isle on Hilebay

Swinging Sister
(tina
Rosalani

3i3:

Diaweta Kr: Bleus
Kron: Djiwa atikoe
Kron: Cucaracha

360

Mega Mendoeng
Bintang Bertfjahja

1014

8076

Souvenier Pasar Gede

2531

Stamb:

2530

Tjahja Vorsfenlanden.

1548

Mengenes

Hati

Ajon2 didalem Prauw

983.

Onde2 Koeeh Apem
Tralala Bomdijee

8074

4437

Kronfjong Delima
Stamb: Prahoe

Kron: Hanfjoer Piloe
Kron: Venefie
Rumba Andjasmara

Kron: Nasib Pertfjintaan
Masoek keloear kampoeng
Stamb: Aer Spujung

Stamb: Baroe Ketemoe

Gebroken Hart
Sinar Banjoe

Sinar Lembang

Biroe

Stamb: Tengah malam
Extra Oedjan dideli

DJAWA
343

Patet Rentjasih

327

Goro-goro
Dolan Santri Soearan
Dolan
Kita

Santri

kirim

10

342

Hajakan Rangoe-Rangoe

Hajakan Kemoedo
Medoekoen

238

Socaran
platen,

Kendoeren
nomer-nomer

toean haroes

pilih,

diatas, dan 8 platen Europeesch, kita kirimken 8 matjem.
TOTAAL 18 PLATEN HARGA F, 15.—

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS

Toko

PERAMPOEAN?

Toean

P.

B.

K. cueriBoNn

menoeroet

VRIJ.

Teletoon No, 34

& MEUBELHANDEL

Siong & Co.
2

2

Laan Holle 8

HALLO!
Baroe

frima masin

Tel. 2918 WI,

HALLO!
Djait kaki dan masin

djait tangan. Di kasih dengan pembajaran

menjifjil dan sanget ringrn sekali,
Toean dan Njonja dateng saksiken pada

Toko Siong & Co, Laan Holle 8, Tel:
WI: 2918,
PARA

pa-

sang ADVERTENTIE, periksalah
doeloe

keadaan

OPLAAUGNJA.

»KOMERING” Molenvliet West 57
Batavia-C. Membetoelkan dan mendjoeal segala merk schrijfmachines
2de handsch. Mintalah lebih djelas

keterangan pada:

Beheerder.

ERA Pa Da ME

ak ANE

Baroe terbit
Boekoe

»KAPENGKOEHAN

tjeritera

Isinja bergoena sekali bagaimana tjaraBisa dapat pada: Administratie Peman-

a | AN

dibeli

a CONTANT

dengan,

.

Sebidang tanah eigendom dengan roemahnja atau tanahnja sahadja jang
letaknja di sekitarnja TJIAWI, Tjl-

TJOEROEG,

TJIBADAK., Soerat2 soe-

paja dialamatkan kepada R.K. Kapoeas-weg No. 9 Batavia-Centrum.
OESAHANJA N.L A.T.W.U.
Boeat moerid-moerid Voortgezet dan

Middelbaar Onderwijs Studie ada
dalam

pengawasan

Mulo dan A. M,.S
Ocang toempangan

di-

goeroe
- goeroe

(kostgeld), terma-

soek djoega oepah tjoetji dan perawatan sederhana moelai f 15,—
Keterangan jang djelas boleh diminta

pada

Hoofdbestuur

Merdikaweg

13

N..I.AT, W.U.,

Bandoeng

tel. 2558,

Restaurant MATARAM Sawah Besar
No. 2P Batavia.-C Tjoema satoe-satoe
nja Restaurant Djawa di kota Batavia

dan balatentara radja siloeman dan No.5

mandangan

per stuk f 0.94 incl.

por-

pesta of Vergadering.

(baroe terbit). Harga satoe boekoe 15 tokosten.
ct., kalau tocan pesan 5 boekoe (djilid)
toean hanja bajar 70 ct. Pesanlah se-

karang djoega, tjeritanja rame dan
loetjoe. Bisa didapat di Adm. Pemandangan.
BAROE TERBIT
tawi

dan

Kaart Gemeente Be-

sekitarnja

(Weltevreden —

OBRAL

BESAR!!!

Boekoe

roman

jang indah, jang meloekiskan kedjadian
sewaktoe terdjadi peperangan Toerki
sama Griekenland, ,KASJIM EFFEN-

DIE'.

Hebat,

FLASH GORDON KE 6, soedah terbit! Pesanlah sekarang djoega djangan sampai kehabisan.

OBRAL

BESAR

ngeri, sedih dan piloe.

Perboeatan kedji dan kedjam, pembalasan jang setimpal, terloekis dengan

Toko

Meester-C. — Tg. Priok). Memoeat: amat indah. Satoe boekoe tebal, harga
Djalan-djalan dan Gang-gang jang biasa f 2.25, sekarang didjoeal tjoema
ketjil sampai jang besar, tempat Ge- f 1.05, inci: porto. Tinggal sedikit lagi Pasar Senen 119
Batavia-C.
doeng2 jang penting, lapang penerba- Pesan sekarang pada: , PENABOER"
moelai
dari
dd.
27
Juli
sampe
10 Aug:
ngan jang baroe di Kemajoran, pela- Kramatplein 19, — Batavia-Centrum.
1938
dari
persediahan
barang2
praboboean Tg. Priok d.1.!.
tan
dapoer
dan
barang2
klontong
di
Bisa beli pada Adm. ,, Pemandangan”
kasi
extra
korting
10”/.
sampe
506
»Huwelijk,
Polygamie
en
Echtscheiding
Senen 107 Batavia-C.
Harga di Betawi f 1.10. Loear Betawi in den Islam" door Joesoef Wibisono kita harap Toean2 njonja2 dateng metambah porto f 0.04
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- njaksiken adanja,
DANGAN prijs f 0,56 Inci. portokosten.
mem
PER STEL
OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak mem- Typ- Cursus ,DE VLUGGE TIEN”
F
2.—
beli DESA ZALF oentoek segala penja- (Cursus voor Machineschrijven, Tienkit koelit, bisa di beli dengan perantara- Vingers-Blind-Systeem) Batavia MoBARANG
an looper dengan harga f0.15 terima lenviiet. West No. 105. Soekaboemi
diroemah.
EUROPA
Tjiwangiweg No. 15. Meester-CorneNo. 93 A.

SPECIAAL AFDEELING UITVERKOOP koendjoenginlah Toko ,,PasarBIIVERDIENSTE
aangeboden aan
Senen“ di Pasar Senen 159-159A, Tel.
No. 2467 Batavia-Centrum. Sedia ba- typist, liefst met eigen schrijimachine |
rang2 manufacturen en batik, kwaliteit Tevens gevraagd typist(e) voor vaste
dienst. Matramanweg 45 hidgeb.
tinggi harga sangat moerah.

Kaloe

boe-

kan Europa
kita

ganti

f 100:—

ISTRI SOENDA"

nja laki rabi. Harga f 0,40
franco roemah pembeli f 0,46
dangan.

Ditjari dan

Sjawal.
sedia roepa-roepa makanan
Djawa,
FLASH GORDON
Europa
dan
laen2
minoeman.
Tempat
No. 1 Penerbangan ke bintang ,MObersih dan pemandangan banjak meNGO“ No. 2 Perkelahian jang sela- VERKEERS
& TOURISTEN-GIDS njenangkan. Trima Abonnement boeat
loe ngeri. No. 3 Flash Gordon terlepas dari bahaja, No. 4 Boedak-boedak VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm, Pe- boelanan. Sedia tempat speciaal boeat

lis Matramanweg

|

RIJWIEL

maoe

tiap-

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

f 0.06,

a F 15.—

Kore-Korena

2527

Dimana-mana

Pemandangan

SONGS.

MELAJOE

1551

ITOE

f 1.— ongkos

platen

& HAWAIIAN

Sweet Seu
379 . What's fhe Reason
Sweetheart on Parade

362

dilihat dikantoor
tiap waktoe.

amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa Oentoek biang keringat bagi baji pa
boekoe sadja di Administratie Peman- kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moedangan doeloe hargaf 1.25 sekarang

Lagoe MELAJOE—DJAWA

344

Saudagar
pelantjongan
harga hanja
f0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.
Pemandangan.

Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
bsalat ilmoe dan agama, soenggoeh

Baroe

Flower

DIDJOEAL
Reisschrijfmachine splinternieuw harga f 60.— contant. Boleh

SIAPA

TN
191

BOEKOE Penoendjoek djalandi Poelo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem

Toean

ingin

memadjoekan

toean poenja peroesahaan?

Dengan advertentie di SJPEMANDANGAN"
tja oleh segenap

golongan

jang diba-

toean akan berhasil.

Ii

(DIAPIT

ADMINISTRATIE
Senen 107 Bata via-C, Tel. 1810 WI,

PEMBAJARAN LI MOEKA
Boleh dibajar
bajar
boelanan, tetapi berhenti
haroes diachir kwartaal. Dowicile abon
nes terhadap koran ini di Betawi.

meninggal,

advertentie, e
keterangan
pada
administratie,
Pengadoean tentang pengiriman koran

dan advertentie setelah
430 sore telf. No. 4968 Wit.

Nederland.
.
Correspondent Antara“
mengabarkan dari Paris:
Hari Sabtoe pagi, tgl. 23 Juli
1938 jbl, diroeangan Palais de la

kepada

MADOERA
perpisahan

dari

banjak,

djadi boekau|
Di secieteit Kalianget pida tgl 30
bertitel Mr. Dr. Ir. Juli jl, telah diadakan malam perpi

sadja orang2 jang

dsb.
sahan oleh keloearga toean Bruiniga
D. finisi jang demikian betoel betoelfj jg
pada tgl 31 Juli menioggalkan
dapat mengoerangkan kekoesoetan pen dienst z'utwinning dengan pensioen.
dapat oemoem, Hingga pada sekarang | Malam itoe baojak dikoendjoengi oleh
djsega, sidang ramai keloem lagi me 2 ut- dan buigerlijke sutoriteiten,
ngerti
apakah jang sebenarnja dise|

boet kavem intellectueel itoe?
Orang

landa

Mutualite telah dimoelai konfarensi dari Rassemblemeot Uaiver
sel pour la Paix (R. U P J-konferensi perdamaian, Toedjoeannja

Pameka-

jg telah

diseboet

pandai

2

bahasa

Be-

kacem intellec'ueel,

demikianlah pendapat sidang ramai.
Ada djsega jg berpendapat, bahwa ka

adalah

Marengan
ngan

toean 8

bisa

da pendoedoek daerah

hadir lebih dari 300 orang wakil.
Diantaranja tampak pemoeka

ia mendapat

hadiah kira-kira f 34,000 dari gostenemen,
|
Ia amat hsmat, dan menjimpan
(academi'ci).
Ada lagi jg berfikiran, ka
oem inteileciueel jalah jg telah berti oeang itoe dalam kaleng roti, sesoedah
tel Mr Dr. Ir. dsb Pendek kata deti ceang tadi ia toekarkan dengan oeang
kertas semoea. Kaleng tadi disimpan
nisi sekaliannja masih gelap!
Sekarang baik djoega kita selidiki, dalam lemarinja jg agak miring letak
vja.

Dan

kalsu

ia

boetoeh

cl (pres. RUP),
Atol,

ta ketahosi.

almari

Djika telah mengerti apa jang dina
makan intelleci, pada hemat kami

tadi. Tetapi ketika

ta? |djoetnja, bahwa oeang
telah dimakan rajap.

ja kembali

kertasnja

sekaliaa

telah

ma'loem,

gi dari perkataan pekerdjaah intel.
legere

jang berarti:

verstaan dalam

mengerti

atau

bahasa Belanda.

tak
lagi kelihatan.
Dari djoemlah
f 6,305 masih
kelihatan nomorpja,

sedang

lebibnja

masih

tetap

baik.

Le

Apakah jang diseboet intellect itoe? bihnja ini dikirimkan dengan prcces
Intellect islah: kekoeatan oen- 've-baal ketempat jang wadjibnja me
toek mengetahoei, djadi ber- nerima-itoe:beda dengan kekoecatan oentoek mekalangan pengadjaran.
rasa dan oentoek berkehen Percebahan
dak. Intcllect tadi oleh Aristoteles di Toean
P. yan Vlaardingen, kepala
perbedakan ates doea perbedaannja,
HIS Sbemenep jang soedah pensioen,
jani intellectus
posibilis moelai tanggal 1
Augustus didjadikan
dan intellectus ageng, dengan
Soerabajas
pada
lagi
goeroe
che Hanmoedah boleh kita katakan intellect

passief dan intellect sctief.
Pendapat Aristoteles tadi didjelaskam
' oleh Thomas Aguinei Intellectus posi
bilis kekoeatan fikiran jang memboes
at dapat mengerti, sedangkan intellec
tus agens jalah sebagai kekoeatan fikiran jang memboeat oedjoed jang
dapat diketahoei
(dimengerti) atau
membosat gambar angan angan (pban

tasmata).
Menilik
mikian,

mendjabat

pekerdjaan

Soemenep-Kalianget
noelisnja psen tak
lama,

mika

kini ada

njata

itoe sosafoe
(geestelijk

sekali bahwa

doea lowongan

“
dikota tsb.
Dalam pada itoe kepsla EL Sebool |
di Soemenep di pindah ke Betawi.
sedang

in

Soemenep

can

kekoeatan hidoep

levenskracht)

voorzitter 1EV

dan karena pe
ada soedah agak

mendapat

jang “kini
perboeatan intellect jaug de di Bendore mendjadi
djo.

djadi

tellect
batin

Gelsvakschool di Oentaan.
Toean ini adalah beberapa lamanja

5

jazg

Verlangen

9

t Spee,

kepala

sekolah

5
ca

nasr

...

menjelami jang kelihatan dan memper

O3moemnja bangsa kita, dalam me
oleh patiabstractnja dan menjingkirkan noelis ataupoen bertjakap dalam b hasa
barang spa jang koerang penting,
Belanda mendjoempai kesoekaran ten
Perboeatan si intellect boleh kita tang ,voorzetsels“, Apa lagi jg masih
asingkan lagi atas doea djenis: perta dari sekolah rendah, misalnja HIS.
ma, sebagai pentjerai dengan djalan: ataupoen schakelschool, sehingga tidak
mengoepas
fanalise),
mengadakan sedikit jg merasa soeka dalam hal itoe

(scheppen) dan mentjiptakan (memba
ngoenkan

idee), kedoea, sebagai peng-

djika pada waktoenja hendak menem

poeh oedjian toelatings-examen Mulo
dan Klein-ambtenaar-exsmen,
Boekoe ,verlangen naar , , “adalah
boekoe himpoenan dari 1000 voorzetDengan mengingat perbeeatan si in- sels. antara lain lain memoeat bab bab
telicct itoe, maka dapatlah pengikoet jang membikin orang bersiap diri bagi
filsafat Scholastik mengambil ringkas: menemposh toelatings examen Mulo

hoeboeng, ja'ni, dengan
ngadili (oordeelen) dan
baogkan |redeneeren).

ensest

djalan: memempertim-

intellegible

atau ens

gemeesters

dari kota kota

ka pemoeka

dari

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,TJAP DEWA" di TANGGOENG

TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDjJO, POETI, KOENING enz.
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. Harganja menoeroet djaman.
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang
bisa dapet rabat bagoes.

Memoedjiken

Fabriek

bond pablawanpablawan toeadari

Chef
'Toean

merintahannja

Siaat,

prcf.

Loius

Gonzilez

ngan comite

Ea

djenVi

Jang

v.

Laloy, prvf.

Dari

Alvarez

Delvayo

- Gomez,

dari

dan

nasional:

Mariano

Volksfront:

Rodri-

Gu:z Vega f(Sarekat Sekerdja),
Manuel Albar (Scc, Partij), Dolo
rez Ibaruri | Communistische Par

m.m. dioetoes

intellect

itoe

memoeat

keka

kini terbit dengan harga seposeloeh

tjetakan kedoea.

sen

jsan hidoep (levensrijkdom) dan ke
:
—0—
koeatan
mentjiptakan
keboedajaan
Roman.
dari
,Roda
Penghidoepan”
(cultuur ccheppende kracht). Sama
benar dengan pengadjaran orang DjaSeperti diketahoei, sedjak bsberapa
wa jang beloem mengerti bahasa Be- waktoe ini di Tjoeroep (Bangkakoeloe)
landa, dengan singkat
dikatakanoja diterbitkan orang madjallah boelanan,
oerip kang angoeripi sesoeai ja'ni dari ,Roda Penghidoepan”. Tiap
dengan Symponsionnja Plato ,,leven penerbitan memoeat satoe tjerita rodoet leven”,
:
man.
Apabila

geestesactiviteit

manoesia

t Setiadjit dan

t Soedjarwo.

,,Pamardi-Yoga",

Sekolah ini didirikan dari sebagian
lid2 T. V. Poerwokerto, mendjadi

ada

Lebih baik kita berhemat-hemat me |
makai kata intellectueel!

t&n,

GG —

3

Didalam boelan Juni djoemlah peng
hasilan Negeri ada 41,100,000 lawan
45,900,000 boelan Juni tahoen jang
Adapoen djoemlah

lam 6 boelan

ini ada

dang selama 6 boelan
1937

ada

241 600.000.

4,800,000.

penghasilan da253.800,600

awwal

mama SU

Dari
Dari

se

tahoen

Pandia

dari Hindoestan

pembantoe M:
salah seorang tuean jang

Pandia,

ada ditjengkraman
lintah darat.

ber

kita mendapat kabar,
lama lagi prof. D. P,

hoogieeraar seni dan keboe

dajaan dari India jang tidak Jama lagi
akan mengoendjoengi Indonesia, itoe
bermaksoed akan tinggal sementara

waktoe di Sclo, oentoek mempsladjari

kesenian dan kehoedejaan Djawa setjoekoepnja. Hal itoe sekarang ini te
lah diadakan psremboekan dengan be
berapa kaoem bangsawan di Solo jg
mengarti dan ahli tentang kesenian itoe,
Controleur

anak avak itoe datang dikantor PPB,
mentjeriterakan, bahwa
iboenja soe
dah masoek boei:

ment controleur agrarische zaken minta
berhenti ssbagai buitengewoon-lid dari

orang)

terlantar. Seraja menangis

Diboei itoe sidjanda dibagikan golongan Boemipoetera dengan ta' ada
onderzsek lebih dahoeloe, sehingga
goena itoe Si Arab tadi hanja haroes

memtajar boeat gyaeling
Voorz:tter P P B, t, Soejat

itoe f30
teroes me

Kita bertanja: Apakah Hakim

Penghasilan Negeri

laloe: ertinja berkoerang

Prof. DP

kepentingan
bahwa tidak

dan
ternjata,
roehnja
crisis zaman, hingga Mulo njelidiki perkara “itoe
sidjanda itoe berkawin sjah
nja ta' diteroeskan, Moelai tahoen a- bahwa
djaran
1938 - 1939 roepanja
skan dan masoek golongan bangsa Kuropa.
bangoen lagi, terboekti
akan
dapat
Oleh karena itoe si Arab tadi di
menambah
goeroe hingga 4 orang, somimeer osatoek membajar f 60 dan
jang dalam boelan Juli baroe menda oleh karena oeang itoe tak dimasoek
pat 3 orang. Hidoeplah Pamardi- Yoga kan, sidjanda itoe dimerdikakan kem
Poerwokerto,
bali,
"
—

Tn

tetapi dengan mendadak sidjanda itoe
digysel dengan
ta?” diberikan tahoe
lebih dahoeloe, sehingga anak anaknja

(5

Redaksi dipimpin olch t, M. Sabirin,

soesdah berkembang sesempoerne2nja, Passarstraat 102 Tjoeroep.
baharoelah manoesia tadi kita seboet
Nomor 11 daripada penerbitan itce
intellectueel,
z
ialah memoeat tjerita ,Soeara Iboe”
Djadi jang diseboet intellectueel, terkarang oleh Tresno, mengkissabkan
pada hemat kami, ialah mereka, jang seorang pengembara jang mengelami
geestesactiviteitnja telah berkembang penoeh goda, tetapi mengandoeng ba
sesempoerna-sempoernanja.
njak teladan. Harga seboeah hanja 7

SOERAKARTA

ketika ta' dapatlah si djanda itoe
membajarnja dan minta tempo. Akan

dan KE.
mempoenjai dasar kebatinan, Permoe
verum conventuntur,alwatis,
Penjoesoen ialah t Djaka, dan di laan telah mempoenjai kewadjoean
is in zija diepste bestaanskern door tjetak oleh drukkerij ,Merapi” Fort
hingga dapat mendirikan HIS, dan
een intellect te vatten, zija en be- de Kecck,
MULO, Tetapi setahoen kebelakangan
staan hebben intellectusele waarheidsTjetakan pertama habis, lakos keras, dalam keadaan moehdoer dari penga
waarde,
Djadi

tahoen,
dengan
dikoerangi
waktoe
tahauan.
Kepoetoesan Rasad van Justisi akan
dilakoekan tanggal 8 Augustus depan

Sesrang
djanda
Bslanda bernama
Ngasirah
9. Voog
mempoenjai pin
djaman kepada seorang Arab. Setelah
bebersapa kali ditjitjil, pada soeatoe

Perhimpoenan Pelazjar-Peladjar
Indonesia Djakarta dan Indone
sisch Vredes Bureau, Dari PI dan

Sekolsh

oleh

Bahar 'Ali Nagsja-

bandi, jang ketjoeali menerangkan so
al sjari'at dan tharigat, poen menerang
kan 'ilmoe Hadits Nabi saw. Isinja
djelas tertoelis dengan hoeroef Arab
bahasa Indonesia, jang sangat moedah
dibatja dan dipabam. Harganja hanja
35 sen seboeah. Dan sebahagian dari
keoentoengannja akan didermakan boe
at pembangoenan
sekolah tinggi Tar
bijah Ielamijah di Boekit Tinggi, dan
boekoe itoe diterbitkan oleh Boekhan
del ,Soearti“ Aser Tadjoekang, Fort

S WK.

Kalau

oleh Perhimpsenan Indonesia dan

dari IVB

memboenoeh

TJIREBON

Dari Nederland mengambil ba
gian dalam konferensi ini dosa

dioendjoek

mabok

orang,
Semarang diberitakan

Spanjoli: Jose Maria @uiroga Pla.

PPPI

Kita menerima kitab bernama , Rah
sia Sjar'at dan Tharigat“
karangan

mabok menembak sampai mati kepada de Kock,
2
seorang Boemipoetera, dihoekoem 3

El Fidio Alonso (republikeinsche
Unie), Pedro Herrera (anarcbist)
dan boeat bagian intellectueelen

Indonesia

Rahsia Sjar: at den Tharigat

ini,

“ty)
Baza Medina (republikein
kiri) Eusebio Girbo (syndicalist),

stoeden

kopral

Aneta,
bahwa
Openbare
Ministerie
dalam Madjlis Pengadilan Ruad van
Justisi di Semarang minta soepaja
kopral pensioen jang dalam keadaan

Lopez dari golo

bantoean

DEWA"

ini, kepergi ber toean Sjech Aboe

tolak ke Palembang, boeat
mangoen
djoengi lapangan2 minjak tanah disana,
Perkaranja

Langevin dil.
2g
Oatoesan dari Spanjol golong
an RUP jaitoe Martines Bario

dan

pergi kenegeri

marin dengar pesawat KLM

dan president golongan parlemen
-ter dari Franco-Ohina, Al. xander
Maurice

Mijabouwdienst Filipina
dr. Abadilla, chef Mijabouw

dienst Filipina, jang atas periutah Pe

Leon Archimbani, gedeputesrde

bekas minister

,TJAP

hormat

e

kes minister penerbangan Peran
tjis, dan president kedoea dari
RU. Perkoempoelan , Les Amies.
du peuple Chinois“ mengirimkan
serombongan oetoesar, antaranja

t»r,

dengan

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1i019Bat

Tjekoslowakia,
Leon
Jouhaux
president
dari Sairekat Sarekat
Sekerdja Perantjis, Pierre Cot be

Slstte, sen

BATAVIA-C.

terbe

Cuur, bekas minister Ioear negeri
Perantjis, M. Syebrava, president

deraal Inio—Chira,

MOLENVLIET OOST 73

bur-

perkoempoelan

Varenve bekas goebernoer

SAP EA

DEWA"

py (Naw York State), Paul Bon-

itoe

Segera keadaan itoe diselidiki oleh
manteri polisi Marengan, Ternjata,
bahwa kata intellect berasal dari kata bahwa oeang kertas sedjoemlah f 2.000
Latin intellectus, j:ng berasal la soedah roesak binasa, hingga nomornja
Pembatja

van

orang

Berbitjara poela bangsa Persen
tjis terkemoeka ,seperti penoelis
terkenal toean M, Th. Dreiser,
mgr, Oldham, bisschop dari Alba

dari perdjalanannja itoe amatlah terke

berapa soekar kita tarik kita kenakan
pada kata intelleciueel.

10

kacem boeroeh, sarekat sekerdja,
kaoem agama, dan coopsratie,

djoega djika kata intellect itoe ki nja oeang dan barang-barangnja dari

ik

hertogin

lord Devis,

sar ditanah Inggeris, 10 setoesan
dari berbagai bagai partai, pemoe

oeang

sedikit-sedikit ia mengambilnja dari
sitoe. Ketika beberapa minggoe jl ia
pergi keseberang laoet, maka diambil

NP

Molenvliet oost 78
Batavia-C.

pemoeka seperti Lord Robert Ce

oem intellectueel jalah merska jang
mendapat peladjaran disekolah tinggi

kita koepas, apakah sebenarnja jg di
seboet kasem intellectueel itoe.
Karena perkataan intellectusel ber
asal dari perkstaan intellect, djadi ba

daerah jg

Sar dari jang didoega Dari Inggeris dau Amerika (USA) sadja

jg berdiam di

maka

djalan

diserang. Perkoendjoengan kepa
da kouferensi ini adalah lebih be

mendjoeal garam de-

hasil baik,

mentjari

: toek memberikan bantocan kepa

| Makan oeang dalam peti
Oleh karena

oentoek

mentjegah penjerangan2 dari ko
ta kota terboeka dan kcdsea oen

“

kita

,

cemoem

mereka

Oa

jalah

dapat mentjegah kedjadian jang
bah itoe?
-

tidak
gega

Dari oeraian jang kita terima itoe
ternjata bahwa penjelidikan jang teli
ti tidak diadakan, waktoe sidjanda itoe
akan dimasoekkan diboei. Rasa nista,
dan hina dan soedah soedah diderita

nja, baroe onderzoek diadakan
Soenggoeh

pintjang|

Makkes

Telah 2 boelanivi

Raad

,Bale

Agoeng“

ke Betawi
mendjadi
Volkstelling.
Dengan

lid Bale Agoeng.

dr, P, H. Angekarena pindah

secretaris

pertoendjoekannja

neur maka Controleur

N.

dari

Gouver-

Makkes di

Sragen telah diangkat oleh Sri Soenan mendjadi gantinja, sebagai bui-

tengewoon

lid

Vergadering

Pada

hari

dari

Raad tsb. diatas.

P.G.A C.V.O.M,

Minggoe-pagi

jg

la:

loe .Perhimpoenan Goeroe Asal Cursus Volksonderwyzers Moehammadijah"
telah mengadakan leden-vergadering,
bertempat
di volksschool Moehammadijah di Kaoeman (Solo). Djam 9
pagi vergadering dibseka oleh R. Soe
padi Tjitrotjahjono sebagai voorzitter
seperti biasa.

Setelah

membitjarakan

roemah-tangga,

laloe

keperloean

diadakan

lezing

oleh
toean
R. Ng. Martasoewignjo
pemimpin
Moehammadijah,
tentang

kewadjibannja
kat,

Djam

goeroe

dalam masjara

1 siang vergadering

toep dengan selamat.

Sta

M lam

iang| Pembantoe
mempoenjaipengetahoean san menoelis:
tusel

Masa

lainnja sdr, Wisnoe menerangkan bah
Wa jang diseboet kaoemintellec

(HAIR CREAM)

ditoe

Ki

lain

ena

Antara

GNU

Moedo.

Un

Sangkoro

DEWAUN

Indonesia diwakili 2 stoeden
dari

: &

BNN

pidato Jm. Mr. Nitiprodjo dalam rapat
besar

oentoek

di Paris.

SAN

LB

SEN

sedoenia

perdimaian

NA

Ml

Konferensi

4 YAN |

kedoea.

WR Nai Yna
ne Naa
SBN

$

,

Lembaran

AE

samboetan

liwat djam

endah alat

Tea

da Sk.hari,Pe Senen 1 Aug. memoeat se
boeah ceraian tentang hal ziman In|
sebagai

GA
EN
TANI

P

| &
Oleh : W.J.S, Poerwadarminta.
mandangan" jang terbit pa | H

tellectueel,

menoenggak

Petodjo-llir No.25

- “

DAN”

tidak

Tarief

'Rebo 3 Augustus 1938
INTELLEOT

asal

dapat uitkeering ,..f 25—

sia
Tadnya
Kana

peng

jang

BAR: Peranan

Loear Indonesia
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—-sBear Brand tjap Beroeang

02806 manis

Soesoe selamat jang tetap tjampoerannja, itoelah jang

perloe boeat baji toean. Djadi kasilah kepadanja
soesoe tjap Bercoeang: badannja akon lekas toemboeh
.dan dia mendjadi soeboer dan koeat.
Dengen soesoe tjap Beroeang pentjernchannja tidak akan terganggoe-ganggoe, seperti biasanja kebanja-

baji

oesoes

ini. Sebabnja

kan anak-anak di Hindia

itoe masih sangat haloes dan moedah terganggoe oleh

gala sesoscatoe

ada pelantikan
ad di Padang
Oleh

| Hari Selasa 26 Juli jl. tidak akan
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Pembantoe

Pemerintah sedjak 1 Juli|boekaan Minangkabauraad

51938.
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jang sebcik-boiknja.

manerangkan,
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. IMinaogkabau|

pada

kali telah banjak roemab, gebouw
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Tambahan

oleh

beliau oelangi lagi perka

gedoeng

Minangkabaurasd

(De| daknja bekerdja dengan

wan Misangkabau). Din orang ramai| wemperoleh
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| mengwerking)
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itoe.

selamat,
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persiapan
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sima

itoe tosan

: ba iknic

selamafnja

auto, jaag datang membawa anggota
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p
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Persen jang bagoes!
Kalau tosan mengirimkan
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kaleng soesos tjap Beroeang, maka toean akan mendapat sebosah gambar baji
b
jang sangat indah. Lain
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kat

s

setiap

jang

dagang me|taan. jang dioetjapkan akan djadi dja
ngibarkan bendera, atas sercean Bur wab pedato Tosan Gbuveraeur Soema |
Dewan Minangkabau hen
'gemeester Padang, lebih lebih jang de tera, jaitoe
ja
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dokter

pengalamannja

noengan Alpen.

geri dan kantoorkantoor
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Dan

bahwa

Dari mana asalnja: Soesoe tjap Berosang dateng
dari negeri Emmenthal di Zwitserland. Disana dipelihara orang sapi soesoe jang paling sehat didoenia,

f Dewan

paginja,

Pada hari tsb. diatas pagi pagi se| Toean Gouverneur.

melaloei

dengen soesoe tjap Berosang.

kabau, karena
— lantikan
Minangkabauraad, jang telah |dalam pidato, jang penting pada pem
| Gitetapkan

jang

berbahaja. Itoelah sebabnja maka soedah 43 tahoen
dipoedjikan oleh dokter-dokter sebagai makanan baji

ngan dengan mengoelang lagi kebasa
ran dan kesoekaan hati (kegirangan)
tentang kehormatan jang dinjatakau

pada hati itoelah pe

jang koerang baik,

: moelostnja. Dia soeka sekali soesoe tjap Beroeang!
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-orang sakit «

insj.f dan ma'

akan

menerima
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|loem Dewan dilantik oleh wakil Pemmerintah akan : memberi hak kepada
| Gameenechap Minangkabau, agardapst

dari pihak civiel,

militair dll, golongan pemerintahan,
handel dan particulier, Semoea af bertoekar pikiran menimbang dan me
deelings hooflen dalam Sumatra West, mostossxan peristiwa2 jg berhoeboe

kust hadir, diantaranja ada jang delugan dengan kemadjoeau dan kema'
ngan njovja.
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'moeran Minangkabau.
Njatalah Minangkabau mengbadapi |
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ek
Toesan Gouverneur Su-

Soesoe tjap Beroe ang

matra jang sengadja datang dari Me- pekerdjaan, jg psnting dan besar goe
dan akan memboeka pelantikan itoe manja, djadinja tolong menolong da
sampai kegedong Dewan Minangkabau, lam Dewan Minangkabau amat perlos. |
Toean

Brouwer

bantoekan

Ass. Resident, jang di| Demikian
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T Voorz'tter

menje|

roekan agar Pers akan bekerdja berMinangka- sama-sama dalam hal itoe dan Voorz

kepada
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Su-

TYAP9gS SUN KEASSENIANgaSBESESESAnAaN
Kapada N. V. Handel Mjj. E. Dunlop & Co. Postbox 49, Batavia.
Bersama ini saja kirimkan kepada tocan doea etiket kaleng soesoe manis
tjap Berosang jang kental. Soedilah toean mengirimkan
kepada
saja
dengan pertjoema dan franco satoe gambar baji serta dengan sjaratssjarat
dan formulier prijsvraag Tjap Beroeang jang besarnja f 400.
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matra's Westkust oentoek
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Toean Resident dan Belanda disalin (dioetjapkan)boliau da

Ass. Resident t.b. Ketika sampai dan lam bahasa Indonesia bagi anggota2
toeroen dimoseka gedoeng Minangka- jang tidak mengerti bahasa Belanda
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meenfe, jang disalin kedalam bah Ia akan berdiri.
donesia oleh Toean Voorzitter dan m-m
Pidato itos disamboet dan dibalas
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Setelah

Gouverneur
jang
|

hormat

beliau patoet mengsetjapkan
tjara Nazi) 'sjoekoer kepada Allah dan memberi

terima

kasih kepada Pemerintah. Di
pombitjara sampai sekarang
tanah Minangkabau soedah 150 tahoen didapat dari Pemerintah daa.

orang doedoek poela toean

memoelai
ing

pidato beliau, njatakan

dan.pandjang. Pe
berapa
balas) oleh dipimpin (diperintah) oleh Pemerintah jang moengkin dari belasting dli. (Ban
Belanda.
tosan Pemerintah 28pct, dari inkom
| Dalam selawa itoe perintah psrintah sten dan loonbelasting, f 30 dari tiap2
(jang diteroeskan oleh wakilaja ditoerost djsemlih djoealan 1000 KG garamj
||sadja oleh pendoedoek, baik disetoedjuei
Personeel
Pemerintah sekarang, se
nja perintah, baik tidak.
mentara
akan tetap bekerdja dalam
Sebagai pepatah orang Minangkabau: linogkoengan Mer djadi ini masoek
Gadang

. Voorzitter, dilagoekan poela Wilhel

pandjang terbsedjoer lalo3, ter ambtenaar ambtenaar Mkr, Banjaknja
ada 809 oraag.
-na

belintang patah. Karena itoe sampai
— mus dan kemoedian tocan Gsavernear sekarang kepala: Boemipoetera tiada
| meninggalkan zaal Dewan Minangka berani membantah perintah, meskipoeu
“0
bauraad di iringkan oleh t. Voorzitter diketahoesinja koerang benar. Ada djoe
dan beberapa orsng2 besar jl
ga seorang orang ambtenaar atau ke
Oepatjara pelantikan (installatie) itoe pala kepala Boemipoetera membantah
berlikoe dalam kira kira setengah djam perintah dengan alasan, tetapi tiada di
dan zitting pertama akan dimoelai dengar dan kepala kepala atzu ambte:
poela poekoel 1045,
:
naar2itoe tiada disoekai oleh ehefaja:
sebab

le, zitting (rapat

pertama

Dewan

|

Minangkabau),

ambt,

chawatir akan dapat

soesahan dioebahnja pendiriannja.
Tetapi sedjak 12 tahoen jl Pemerin

tah soedah

memikirkan akan memberi

bali poela kegedoeng, demikian djoega tengewesten berangeeer angsoer menga
orang orang, jang hendak mendengar toer pemerintahan negerinja.

zitting

pertama

Kemoedian

pembitjira

Ordonantie Groepsgemeenschap kare

na terlaloe banjak akan memakai tem
pat, lagi poela teroetama bergoena ba
gi anggota anggota DM. tiada akan di
toeliskan disini.

Hal jang penting penting dalam
pidato

menjatakan

Toean

verneur

ke

Poekoel 1030 anggota2 Dewan kem hak kepida pendoedoek negeri di Bui.

dan memperhatikan

jang djadi tanggoengan DM. Jang te
roetama ialah: Oaderwij:, Landbouw,
Waterstaat, DVG, VGD. dil. Laloe di
terangkan berapa belaadja jang akan

Besar

Gou-

Sumatra,

Pidato Toean
Gouveraecur dalam
pelantikan
dengan oepa'jara Dewan
Minangkabau itoo dimoeat
djoega
disini, jang penting peatingnja, ka
rena djika disalin semoeanja, akan
banjak

ini.
Beliau

memakai

tempat dalam

s. k.

|
hati dapat

itoe. Dimedja podium doedoeklah rantjangan
mengadakan
Proviocie
amat
berbesar,
Voorz'tter.(toean Resideat Sumatra's Soematra Selatan akan meroegikan ke hadir dimoeka anggota
DM. akau
—. Weetsust), toean Ass, Resident tsb dan pada Minangkabau dan dalam th 1927 melantik Dawan itoe, kemoedian me
Secretaris toean Roesad gelar Datoek pembitjara mengemoekakan perasaan ojampaikan perintah ZE. Gouverncur
Per
aringek, Pada leret itoe, oja di Volksraad, dan dipoetoeskanlah Generaal dengaa kawat, jaitoe pem
doedoeklah Dienst- Sumatra
didjadikan seb-eah daerah berian
selamat dan do'a Baliau, moe
S3
D,. Landbouw- (gouvernement) jang dikepalai oleh dah2an pekerdjaan Dewan akan ber
Gouvernsur, dan pada tiap tisp daerah hasil baik, Dewan, jang akan di voor
lakan diadakau sseatos Raad, demikian zitteri oleh Resident Su nBarat dan ber
Hah moelai 1 Juli jl. soedah dibangosn sama dengan itoe, labirlah zaman
Sumatra »!
Ikan Minangkabauraad
dan baroe dalam doenia Bestuur dalam
dangan",. ,Sinar

00000

. Pers lengkapdari ,Aneta", ,

»Persamaan”, ,Perantaraan Kita“.

Pers B.landa diwakili oleh Hoofi-|

...

oredacteur ,Sumatra Bode“.

””

jOeloe Bandjarraad,

Dengan berdiri Riad itoe, seperti

|kembalilah

atoeran

daerah Minangkabau.

.

Kira2 100 th jl. kataT Gouverneur
pemerintahan ke moelai Gouvernement meloeaskan pe

Sekalian anggota Dewan Minangka (pada jang lama, jaitoe Minangkabau
bau badir, ketjoeali anggota Tiong| diperintah dan diatoer dengan moe

. Hoa, t. Liem Ek Tie, sebagai terseboet|pakat, sebagai pepatah:

merintahanaja ke Bovenlanden (Tanah
Darat) dan memberi pertolongan me

Elok kerdja ajelesaikan petjah belah jang meng
, oleh moepakat, boeroek kerdja diloear ganggoe kesedjahteraan dan kawanan
| Setelah kedengaran paloe dimedja Imoepakat dan sekarang ,sirihlah orang Minangkabau din menghambat
Voorzitter beliau memboeka persida-lsoeroet
kegagangnja,
pi: segala kemadjoean,
Giatas.

Banjaiklah

bah

Kota

sosdah

itos

jang barse

baik dan sekalian atau memboe

ka kemadjoean daerah Mk. Tiada sa
dja Gouvernement mengoesahakan per
kara wang,
tetapi karena Gsuverne
ment melihat
betapa sifat intellect

orang Minangkabau, dioesahakan

poe

la didikan otak
dan didirikan banjak
sekolah2 dan Mk.-lah jang lebih da

hoeloe mempoenjai

banjak
djabat

pendosdoek, jang

kepandaian, hingga dapat men
beberapa pangkat. Sebab itoe

neroceskan pedatonj1 Pemerintah menje
rahkan kepada tt kepentingan ressort
ini. Toerosnan kemoedian hari hendak
nja akan memberi terima kasih kepa
da Dewau Minaagkabauraad jg perta
ma ini,
Moga moga rahmat Allah Jang Maha
Tinggi akan mengoerniai pekerdjaan

Toean2 !
Pidato- djawaban

jang

dioetjapkan.

Oleh tosan Voorzitter
ia dapat bahagian besar dalam mema
(Resident SWK).
djoekan negeri, tidak sadja disini, ta
Toean Voorzitter Jalam pidatonja
pi ditanah laio, jang telah didjalan
posla
memberi
penerangan
kan
pacificatie.
Banjak'diperdengar banjak
kau pertanjaan, apa tiada lebih baik tentangan Dewan Minangkabau, tenta
kemadjosan
sekarang
ditoedjoekan ngan roepanja, soesoenannja, ordonmemperbaiki
pertanian, jang banjak nantienja, begrooting tahoenan. Dan
kemoedian menjatakan kegirangan hati
membesarkan hasil tanah.
Waktos pemerintah ditetapkan di atas anoegerah Pemerintah dan minat
besar dari toean Gouverneur,
Mk, dengan segera diperhatikan soe- jang
soenan bastuur. Achirnja didapat po- Achirnja Voorz tter memperingatkan
koknja dari negeri-negeri, jang boleh tjontoh, jang ditoendjoskkan - Hooge
Landsvrouwe, Ratoe,- tentang meme
disatoekan meudjadi soeatoe kelarasav,
kemoedian diperbaiki (djadi modern) Doebi kewadjiban dan bekerdja oentoek
bangsanja dan hendaklah memberi
mendjadi district,
kepada
College ,,MiKemadjoean teroes-meneroes, hing semangat
ga lahirlah beberapa tjabang pemerin nangkabau'",
Persidangan Minangkabauraad hari
tahan (taak van diens). Dalam ta
pertama
soedah
menetapkan
hosn 1914 dibangoenkan negeri ordo- jang
nantie oentoek negeri-negeri dan da Reglement van Orde oentoek selama
lam tahoen 1918 ditjoba memberi au: setengah tahoen ini (1).
Hari jang kedoea (2e zitting) mem
tonomie dalam
daerah, jang
lebih
peroendingkan
belandja? oeang
doe
loeas.—
Dasar-dasar baroe oentoek mendiri doek, oeang bermalam dan oeang dja
dalam
kan daerah daerah sutonomie, jang la lan, Lama betoel pendebatan
hir dalam tahoen 1922 dengan art, 119 peristiwa ini, karena ada beberapa lid
dan ssteroesnja dalam staatsregeling lid memvoorstel dioebah banjak oeang
menjebabkan
Buitengewesten
terma doedoek dan perbedaan oeang berma
lam, teroetama tentang hal jang per
soek decentralisatie.—
:
tama ada lid lid jang meminta oeang
Achirnja terdirilah groepsgemeen
scbap jang soesoenannja dan bestuur itoe sehari f 7.50 (zegge toedjoeh roe
aja diatoer oleh groepsgemeenschaps piah lima poeloeh cant).
ordonantie. Penjerahan adalah diatoer
Jang terkemoeka dalam hal ini: dr.
Rasjidin, t. Aman, t. Hoesin dan
t.
dalam beberapa ordonantis.
Sumatra Barat mendapat kehormatan D. Sekoto, Jang achir ini, sesoedah

karena dialah

pandang

jang

moela-moela

di

tjoekoep oentos groepgemeen

schap dengan menghadap

Pemerintah

memboeat pemandangan

roekan ,hapoeskan“

dan

segala

menje-

itoe,

dja

ngan membawa keperloean roemah
akan memperoleh
hasil, jang baik, tangga kedalam Raad, setelah ditanja
Betoel atau tidaknja, bergantueng ke oleh t. Voorzitter, berapa
sebetoelnja
pada tjaranja tosan-toean anggota jang
memeliharakan kepentingan2 jang te
lah diserahkan.
“ Toean2 anggota akan mengetahosi,
asfbrekende

critiek

tiada berfaedah,

ha-

TI
opbouwend (jg membangoenkan).
Setelah T Gouverneur meneroeskan
pedatonja jg amat bersemangat beliau
menerangkan Pimpinan barian jg ha
roes diserahkan pada satoe college van
gecommitteerden, jg divoo zitteri oleh
T Voorzitter Dewan Mivangkabaa,

Dengan

dan Toean2

senang hati. Toean
leden

Voorz

T, Gouvernear

me

ia maoe wang doedoek itoe, beliau dja
wab: ,Toedjoeh setengah“. Maka zaal
Raad seperti akan petjah oleh teriakan

dan tertawa orang jang hadir.
Tetapi lid lid Belanda lain pendiri
annja, Tosan Mr. Meerwijk meminta
djangan ditambah wang doedoek dari
jg ditentoekanf 3.— karena membe
rati pendoedoek Mk, Jg ,menoendjoek
kan sepikiran dengan t, Mr. Meerwijk,
jaitoe Dr. Burger (Ass, Res. Agamj,
t. Hazevoet (voorz. iKamer v Koop
handel) dan
Dan ketika

Dr, Roesma ,
hingga distem

semoea

anggota Belanda tegen kenaikan oe

&

Peak

Seni
4

Sean bae

ME KE

Gp Mba

Ye

aer”

4

TES

ara

Sa LL

ang doedoek, hingga tetap f 3 sebari di Penghoeloe Landraad Mr, Cornelis
zitting.

mendjabat

voorz'tter

Priesteraad

Dalam zitting kedoea ini telab Jdipi di ifoe daerah hingga wafatoja,
Maski marhoem terseboet termasoek
lih djoega anggo'a2 College van ge
cammitteerden: lama beroelang oelang, kaoem toea karena oemoernja, tapi ke
achirnja terpilib: | Dt. Madjo Oerang njatahan pahamanja mentjotjoki aliran
mempoenjai beberapa
Odh. Manindjau (Agam).
$ zaman. Beliau
2 Dt. Madjo Lelo Dh-tekl tjb, Resi- anak, antaranja beberapa poeteri dan
dent (Padang)

3 Mr

Haroena'rrasjid ad en pr. RvJ.

(Padang)

4 M

Passer (lid Belanda) Chef firma
Passer & Zoon (Padang).
:
| Plaatsvervangende lid lid :
1 M Latif, kepala, Sekolah Economie
(Kajoe Tanam)
(Padang)
Politie
Wedana
2 Amadin,
Mr Ouwerkerk, Burgemeester( ,

8

' Gowverneur dan Mevr. Spits
Dalam Beliau sedang ada di Sumatra's Westk ust, Toean G»uverneur telah

mengadakan Receptie diroemah Resi
dent, jang dihadiri oleb pembesar pem
besar civiel, militair dan perticulier
dengan ramai demikian kita batja da

satoe

poetera,

soeamikan

seorang poeterinja

dengan

t.

H

di

Moehamad

Apa

iparnja H

menoentost ilmoe dalam djabatan itoe
dan mendjalankan djabatan itoe posla,
Berita

“Rogmah

Piatoe

Moeslimin«

Penoempang
Dalam waktos jang achir

RPM.
bertam

dengan
H Moshamad Jacoeb, seka
rang
mendjadi sehrijver Penghoeloe
Meester Cornelis.

dari MS, di Bat. Of
1,50 dan
moe
rid2 dari 3e Unie echosl di Hat. O,

Seorang

poeterinja bagi bersoeami

Seorang

hamad

tjoenjag

poeteranja

Moeccbtar

tosean

tjil dikirim
tcet ilmoe

H.

toean H. Moe-

bersama seorang tjoe

Jahja

bebarapa 1 pc»l

2 blok kain genggangdan

beras

2 kati ikan

asin dari njovja Mr. Dr. Ziirin, koeke weh wadjik dan bosah ananas dari

sedjak

ke Azhar oentoek menoen
Agama I-lam, H. Jahja

ini poetera dari toean

Beroepa oeang diterima dari toeao
N. Osmar, Kelakay Makassar, f 0,75
f 168. Derma

H. Moehamad

Nssir.

njonja

Di. Tosmenggoeng, dan

1 gan

tang beras serta | paha kambing dari
t Svenarijs, eigenaar restaurant , Mataram“ semoea tinggal di Bat C.
Derma

dan

oentoek

roemah

soerau

pondok RPM

160 tegel poetih dari Buw uateria
len handel Moeslimin ,N. Achmad Se
ribenah“ di Gang Sentiong. Batavia

O-ntrum

beroepa

oeang:

f 0.75

dari

t. N. Oemar, Kalaka, Makasser. f 2,50
dari t. Amin, Djonggoloweg. Sidoardjo
dan f 3. atas oesaha moealim Mcehba

diri ma

sing masing.

jar

hari itoe,dipsekoel poela kawat

dikampoeng

SIDANG

GEMEENTE

KEMARIN

Termijn

Moehamad

bah dengan 2 oranganak kstjil (orok)
dari CBZ oemoer 3dan 7 boelan.
Derma oentoek RPM.

masoekkan soerat boleh bertemoe de
pgan T Gouverueur memperkatakan
Pada

dalam djabatan ini beliau

Nasir jg sekarang mendjadi penghoe
loe ond. district Poela Gadoeng dan
wd
Penghoeloo
Landraad dan wi
vooiziiter Raad Agama,

an diteroeskan kegembiraan itoe di
roemah bola ,De E:ndrscbts,.
Dan pada siangoja orang jg telah

menjataksu pergbormatan dan terima
kasih kepada ZE Gouv. Generaal.

oleh

Moechtar, H Moehamwad Jacoeb dan
H Jahja sebagai diatas ditegaskan telah

lam SB. Dan kemoedian dengan pskai

hal jang berhoeboeng dengan

poela

dibantoe

Tomang,

Centrum.
Dermaberoepa

Batavia

Dalam termiju kedoea

Levert dan

Mengcebah

anggaran

belandja

Jahu mengadjoekan

soal penambahan

1938

Post Oedars

POST

ke Bali Selatan

Kemis 4 Aug akap ditoetoep post
oedara dengan Knilm melaloei S'ba
ja ke Den Passer (Bali Selatan). Pe
pgambilan soerat soerat jg perghabi

san oentoek

sang. stukken

pada hari

Rsbo 6 Aug djam 6,— sore dan kan
toorbus hari Kemis djam 6,— pagi.
x

Post oedara ke Australia
Kemis 4 Augustus akan ditoetoep
post oedara dangan Knilm ke S'baja,
Denpasar, Ampenan, Makassar (dengan
disamboengkan kepada pelajaran
Ta
KPM), Koepang
dan Australia, Pengambilan soerat2 jg penghabisan goe
na aang. stukken dan kantoorbus pa
da djam 11,30 pagi.

:

x

Post
|

cedara

ke

Nederland

Kemis 4 Aug, akan ditoetoep 'post
oedara dengan kapal terbang , Oshoe"
ke Palembang, Soem, Timoer dan Ba
rat, Tapanoeli, Atjeh, Penang,
Sings
poera, westerafdeeling v. Borneo, Siam

Indo Tiongkok, India, Ceyion, Afganis
tan, Irag, Syria Turki, Balkan, Mesir.
Afrika, Eropab, Amerike, Dengan ka

pal terbang ini akan diangkoet soerat

scerat goena

penoempang2?

dan

anak

Toean Liem Kiam Soen agak ter
tjongang, bahwa gemeente tak tahoe
siapa siapa jg mndjadi obligatie houder,
Sesoedah ini laloe soal pengloeasan
pemelibaraan kesehatan diroendingkan

Kemarin malam digslong gemeente
di Koningsplein kira kira djam 7 ma
lam telah dilangsosngkau sidang gemeente osmoem, dibooka oleh
peng

ganti burgemeestar, jaitoe t. Mc. PN. Tosan Buldiaogh menjatakan kekoera
Jaussen, Banjak djoega wakil2 gemeen agan pida pekerdjaan ini, sedang t.
pongloeasan per3o
Ku diensten Bstawi jg toerost ha Gatalani meminta
neelnja.
Dalam
prda
itos toean Levert
ir.
minta soepaja dikampoeng kampoeng
didirikan dan jg banjak sebisa2nja.
Kemoedian setelah wethouder toean

Jang dibitjarakan pertama ialah ps
roebahan anggaran belandja 1933, Pem
bitjara jang pertama ialah.

mr

Hadi

mudjawab pertanjaan

stukken pada djam 8.30 pagi dan kan
toorbus
$

djam
TA

8,45

pena

pagi.

an Epen

Marhoem t. H.

Catalani. maka voor tel diterima. Bsgitoe poela
Pembitjara meminta
pengeloeasan (pembitjaraan tentang gaji kepala Ve
djoemlah personeel, berhosbueng de- terinair hygienischen dienst.
ngan banjakaja overwerk, karena me
Jang dibenoem mendjadi lid Pasar
mang banjak sekali overwerk jang se Gambir comite ialah dr Sieburgh,
karang iui, jg tak dibajar,
kepala gemeentelijke gezondheidsdienst

Sesosdah mengadakan pembitjaraan

:
t.Jahn
meminta dengan sangat soepaji ta
rip air leiding dioebah.

dengan postspaarbank, maka akan di
adakan raadhuis baroe di Harmonie
plsin.
Kemoedian
sidang laloe membitja
rakan soal
membenoem
voorZ:tter
dan leden stemburesux, jg diterima
djsega,

£ Buddingh
mengandjoerkan soepaja lebih dioe
tamakan soal pengalirau air kotor di
Betawi ini.
Sesoedah ini lalse voorzitter men
djawab, soepaja orang djangan terla
loe banjak melihat pada everwerksta
ten, jg mencendjoekkan, bahwa pada

waktoe

belakargan

Pertanjaan

Sssoedah semoea

ini banjak sekali

boekoe

Penting !

didasarkan,

bikin verslag pandjang lebar tentang

boekan karena beliau mendjadi man
toenja marhoem H Abdul Moetolib,
tapi sedjak Ketjil moela beliau men
dapat didikan dsri marhoem tsb, Naib
di Bebelan Bekasi.
H. Mohd, Nasir telah mendjadi cha

soeatoe kedjadian jg bertali dengan
badan jang saja abdi, sehingga orang
bisa mengatakan, bahwa verslag saja
koerang objectief, miskipoen sebstoel

Pengirsahan

lifah

disitoe

ini dapat

hingga

beberapa

tahoen,

kemuedian beliau di kirim ke Mekkab
ventosk meneentoet peladjaran Agama
jang berhoeboeng dengan djabatannja,
smpat
tahoen moekim di Mekkah,

besluit ini di koeatkan

boekan menja

kat tambah

poela

bebannja

mendjadi

Adjusct Penghoeloe Landraad dengan
besluit 4 Augustus,

Sin

Po

dan

Moesli

. soeloeb
pendoedoek disitoe

tempatbertanja dan

menerima nasehat.
djabatannja marhoem terse

boet beloem tertjatat soeatoe noda,
tiga pseloeh tahoen lebih ja mendjabat
kepangkatannja
sebagai penghoeloe

(Pakai

mem

soerat

Gelang tangan boeat orang toea per pasang
Gelang tangan boeaf anak-anak per pasang
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks)
Gelang rantei biasa per stuk

Gelang rantei dioekir kembangan
Medaillon
Haarspeld
Peniti

per stuk

Compleet (rantei dan mainan)! stel
(toesoek) roepa2 model per stuk

Kebajak

roepa-roepa

model

per

stel

TOELOENGA

der Taman

Siswa,

Tjoba

doeloe

Anggoer

tt. Acimad, Rd. Enoeh,

kita |

48
26
Lag
Jpy3

IL:

Groep penggawai R.R. dan Oameen
te : tt. Enoeh dan Achmad.
Parindra tt. Soebal Poeradiredja
dan Rd, Mob. Ambijah Adiwinoto,

orang jang memen
pergaoelan hidoep

seroesan

perkawinan

dan

"ketjoeali

beliau diberati

dengan

H Moebamad

Nasir,

ssmatjam itoe bo

kan dalam sk. tempataja
an tidak salah faham

Hirap

toe

dan berketjil ha

ti. Dalam “Isi Podjok“ peojakit jang
tosan loekiskan itos seberapa dapat
akan dikoepas seperloenja,

Sen

Tong)

Ban-

Tjie

Ho

Tong)

doeng

Ho

Tong

Cheribon

Thaij

Ho Tjoen SoekaLa aa
boemi
Sin
Tjie
An)
:
Eng Hok An) Bogor

PON
1)

AN

“5

SANA

aa

NB MAKA

1 :

karaagan

Djin

Eng

/

Karena

agent agent
Eng Thajij Ho Soerabaja
Eng Thaj Ho
Solo
Thaj An Tjan Djokja
Eng Sioe Tong Tjilatjap
Ek GoanTong Tasikmalaja

g0

NK
NI

ANGGOER

DARAH

LAN:

Mn:

n
na
To

pe

Abn. 16,656 S. Ardjawinangoen,
Karangan tosao telah kami periksa
Sejang tidak dapat dimoeatkan,

agent

Ho Tong
An
Ho ) Batavia

Thaij Tjoen Ho) PekaloTjie
An
Ho)
ngan
Tha An Ho Magelang
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ToekiVaib tt, M Soebandi, Mas
noen Sverjokoesoemo, Rd, K, Soetisna

di sekitarnja Djakarta, tentoe menga atmadja, Kartadisastra Soerwenda, Rd
koei kepentingan pergaocelan hidoep Soemarna, R.M. Ronggo.
daerah Meester Cornelis, istimewa jg
mengeni
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B. Tumbelaka,

Oentoek saban
tingkan keadaan

kirim

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer

Rd. Hasan Moohji, K. A. Sastrawardja
ja, Abd, Gani Soeriokoesoemo dan P.

Mochtar (paling kiri)

ongkos

door de viering

het vyfiienjarig bestaan van de

Pada hari Kemis sore waktoe oen
toek dimadjoekan kandidaat goena pi
han Gemeenteraa! ditvetoep dan daf
tar2 jang masoek seperti berikoet:

H. Jahja (paling kanan)
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Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran
Broch dada roepa2 model per stuk
Harga di atas beloem ongkos, kirim osang di moeka
vrij. Bisa kirim rembours di anfero tempat.

Nieuwsblad menoelis
was de belangstelling
zyde

garantie).

Perhijasan lapis mas foea (mas oekon) 22 kut: roepa-roepa model
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radiin dan
neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb:kinan, ditanggoeng
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang
harga harga mahal.

menoehi gedong sekolahan jang loeas

nfdeeling Cheribon

Tjatatan jang dapat di ksoetip dari zarab ke Mekkah, beliau djoega jg
pada besluitnja sedjak tg. 21 Decem mewakili, demikian dalam waktoe jg
ber 1905 beliau telah mandjabat se terschir ini, semasa marhoem H Abd
bagai lid Raad Agama di Bekasi tg. Moetholib ta' dapat doedoek sebagai
12 Maart 1906 beliau mendjadi Peng adviseur di Landraad dan memimpin
hoeloe onderdistrict Bebelan
Bekasi, Raad Agama beberapa boelan lamanja
th, 1909 dipindah mendjadi penghoe dan hingga kini poen, tetapi peker
loe onderdistrict Poelo Gadoeng hing djaan jg berat itoe dikerdjaan oleh t,

mendja

Po jang

ada besar
sekali, karena lebih dari
2000 orang laki perempoean telah me

van Inheemeche

kerdjaan Adj Penghoeloe Landraad jg
tiap tiap hari toeroet hadlir dalam si
dan
tak lama lagi kabarnja beliau dang Landraad, malah pada th 1932
akan menerima tanda kesetiaan,
waktoe marhoem H. Abd Moetholib

ga th. 1921 tg, 27 Mei, beliau

Kevg

bikin verelag hampir satoe kolom me
noelis : Perbatian boeat persjaan ini

Pasoendan:

Mr.Cornelis pendoe

kedjadian

oja opbjeetiviteit adalah dasar ke
djoernalistikan sej3.
Baiklah disini saja kemoekakan Isa
hadja apa jg dikatakan oleh beberapa
soerat kabar tentang hal itoe, djadi
toean toean pemba'ja Pemandangan

van

Moetolib

Sepeninggalnja
marhoem ini, boekan sadja sangat ter
rasa oleh sanak fami
lie,karebat dan han
| dai taulannja boleb
dikatakan didaerah

kebetoelan

jg haroes saja versiagkan itoe, adalah

Bataviaasch
Overweldigend

telah wafat.

doek kaoem

Dalam

sebab

itoe.

Penghoeloe Landraad Meester Cornelis
dan president Raad Agama di itoe

H. Abd.Moetholib

bal itoe,

poelangnja beliau di kerdjakan seba
gai wakil penghoeloe Polo Gadoeng dapat membatja verslagnja jang seob
dengau besluit 4 September 1914 jectief moengkin.

Abdul Moetholib
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Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen

Sebagai telah diberitakan pada tg 19

daerab,

maka di

adakan pertanjaan keliling, Jan sidang
kemarin malam itoe ditoetoepdj 8,55.
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t. H, Abdul
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5.5. MOH. ALI

Penghoeloe Raad Agama
Meester
Cornelis,
Siapa gantinja?
Juli jang laloe

tadi,

t.

overwerk tadi. Soal pengloeasan per
sone
| tentoelah akan di pikirkan ber
oentoek RP.M.
hoeboeng
dengan overwerk tadi. Voor
Dari angkoe Alim gelar Soetan Ma
Zz:tter
laloe
mendjawab permintaan t.
haradja Besar 25 boeah boekue berbi
Jabn
tentang
peroebahan tarip air lei
toeng bahasa Belanda oentoek ,Madra
ding,
jang
akan
diperhatikan djsega
satoe 'laitam" (sekolah RP M): toean
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe
oleh
gameente.
Dan
peroebaban angga
Hadji Mohamad Rasjidi, doeloe telah
dari
penjakit: Bawasir, batoek darah,
ran
belandja
poen
diterima
oleh
pernah mendjadi goeroe igama di RPM.
sidang.
Batoek
kering, penjakit koelit, Radja
dan kemoedian memboeka , Darul Ma'
Singa,
dan
lain2 penjakit roesiah, jang
arif School“ di Unielaan, Batavia—O.
Soal BVM,
pada 19 Juli 1938 telah poelang ke:
Sesoedah itoe Jaloe dibitjarakan soal soedah lama atau jang baroe, bisa baek
rachmatoellab, dan olek isterinja serta pemberian
bantoean
kepada BVM. dengan lekas. Datanglah pada
4 Isaudara lakioja jang bsharoe datang Tosan Levert mengatakan, bahwa so
dari Soengsi-Pinoeh (Soematera) maka kongan kepada BVM,
H. Mhd, Jacoeb.
itoe tentoelah
330 bosah boekoe dari sekolah
terse akan bisa dikerdjakar,
Toean H. Moehamad Mo-chtar kini boet telah dihadiahkan poela kepada
Dalam pada itse t, Jahn tak setoe
mendjabat
sebagai
cebrijver Raad RPM. jaitoe boekoe-boekoe boeat ss
djoe dengan reorganisatieplan jg diang
Agama di Meester Cornelis, dan H. kolah Melajoe, seperti , Hi -apat Serang
gapoja ijoema tjara (menembel2 sadja Matramanweg 39 atau panggil diroemah
Jabja mendjadi scbrijver Mahkamat kai“ dan lainnja,
sapna
BVM bisa berdiri 10 tahoen
Islam Tinggi di Djakar'a ini.
(Mr.-Cornelis) (Java)
agi.
Sebagai diatas ditegaskan siapakah
TJIREBON-VARIA
Lebih
landjoet
pembitjaraan
diteroes
Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8
akan djadi gantinja osntoek mendja
AGS menoslis:
kan oleh voorzitter dengan mengata malam. Telf. 536 Mr-C,
bat pimpinan Raad Agama Meester
kan, bahwa gemeente
tak bisa
kan
Pesta Taman Siswa
Cornelis dan Penghoeloe Landraad di
Pada malam Minggoe jbl terdjadi memberi konsesi lagi kepada BVM,
sitoe?
Tidak heran lowongan ini akan ba lah perajaan peringatan Taman Siswa
njak jg meminta: Tapi kini soedah da berdiri 15 tahoen, jang dikoendj»engi
pat dikira kirakan, tentoe boekan lain oleh Pem'mpin Osmoem TS. xi Ha
Iigakan menggantikan, jaitoe t H Moe djar Dewantara dan Nji Hadjar De
wantara. Saja seugadja ta” akan mem
hamad Nssir,

kapal kapal jg berlajar keloear nege- di wakil lagi jaitoe psda tahoen 1921
ri, jaitoe ,,Dempo“ (sampai di Colom Demikian tahoen 1924 beliau diang

bo tgl. Il Aug). Pengambilan soerat
soerat jang penghabisan oentoek sang

lagi

personeel.

Kabar

PENOETOEPAN

kedoea,

ini tosan toean

raba

—.

dan

MA
pa Ia NI

Ta

NN

Pang Mba Inah Panda tampa Peta

Na

4

Sa
Mata SANG
Kita

sengadja

sediaken

2

&,

bosat

Eng An
Tong An
Bang Ho
TongSan
Djin An

Kongsie)
Mr,
Tong) Cornelis
Tong)
Tanah
JokFong abang
Ho Serang

Ban

An

toeng

Ka

Rangkasbe-

Ban Hok Soen Tangerang
Lauw Tjeng Hoa merk
Toko Oe Hok Kie Groote
Postweg — Tjikampek

HARGA

Botol besar f 3.Botol kefjil f 1.75
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»ANGGOER DARAH" fida fjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akarakaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe
makan dan banjak lagi kagoena'annia.

