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berhentinja

tidak

Djepang “protes

teroes-teroesan

kini Soedah tertjapsi soeatoe

si boeat sementara waktoe telah
tapkan

Telah
ngan

permoe

Serangan Rveslan ta” koendjoeng padam.
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kolonisasi, ialah

lapangan

nanam

jang

Tak

Tataan.

Seken

diselat Bali

“nja tak mengosatirkan.

Baroe baros ini dipantai Oetara res
sori Banjoewangi telah terdampar se

Djepang ?

perahoe dalam

keadaan

Hawaii

Oesaha

partai besar capra mendjadi korban
laoetan. Beroentoeng 8 orang
anak
Pandit Jiwaharlal Nehru
000
ter, bahwa dikalangan orang orang | Djepang dari Kiukiang jang berlejar boeah perahoe tadi terloepoet dari ma
Seperti diketahoei, beberapa hari jl,
| Tionghoa
disini petjah berita-angin | moedik, bisa tiba di Luogpingcheng, ost, ketjoeali seorang jz mendapat
|.
seakan-akan orang Djepang menjingkir kira-kira 10 mil sebelah hilir Wu- loeka parah. dibahegian pahanja, toe dalam sk ini dimoeat artikel jang me
ngandoeng
| dari Kiukiang
boeah intervioe dengan
|hsueb, satoe daerah jang strategis di lis pembantoe kita
selah
sesorang
pemimpin 'terbesar di
Lebih
djaoeh
didapat
keterangan
tepi
Yangize, sambil menghoe
—.
Koresponden Reuter, jang memper djani oetara
peloeroe kepada Wu-hsueh, ber: bahwa perahoe itoa kepvenjaan seo Judia diatas ini.

loekan mentjari keterangan, menda

djawab-djawaban api dengan meriam rang saudagar I-donesier di Madoera
meriam Tionghoa ditepi tenggara da jg biasa berlajar antara Soerabaja—Be
noa v,v.
3
:
rip:da Yangize.
Begitoelah beberapa hari berselang
hanja Djepang hendak mengoeroeng lagi. peraboe ini moeat satoe partij copra

| pat kenjataan, bahwa berita-angin itoe
Sesoenggoehnja begini:

:

Kalangan militer

Tionghoa

menerangkan. bahwa

passekan2

Dje|

Beloem ditentoekan,: Djepang beroi

pang di Shaho, sebelah selatan Kiulat mendaratkan
kiang disepandjang djalanan kereta | pingscheng dan

di Lung-j
tentara

bertolak dari Benoa berlajar menoedjoe
ke Soerabaia,

Sesampainja diselat Bali

Nanchang sekoenjoeng (pembela Tionghoa

Keadaan ini menimboelkan persang (ka itoe berniat hendak melipoeti Iasj
kaan, bahwa orang Djepang jang ada |kar Tionghoa jang membela Kwangehi,
| Gi Kiukiang sama meninggalkan kota | di Hupeh Timoer, sebelah barat fTuang
itoe,
mei.
Adapoen sebab sebabnja, orang Dje
Banjak terka terkaan
pang mengoendoerkan
diri itoe beloem
P
Ta
lah diketahoei, tetapi meskipoen bagai|
Dari Hankow diberitakan oleh Reu
| mana pasoekan pasoekan Tiongboalter: Disana banjak orang menerka
masih tetap dapat bertahan diri dan | Verka sesoeatos kedjadian karena Kwar

oleh

angin

riboet

dipsekoel

di Tienchischeng ngan tiba tiba, apa poela diwaktoede
koenjoeng mengoendcerkan diri, laloe |jang sangat koekoeh
disebabkan
ba
bergerak kearah Kiukiang.
njakoja perbentengan, ataukah mere malam. Djadi dalam keadaan hoedjan

api Kiukiang
|

pasoekan

mengepoeng

jang datangnja

angin jang begitoe hebat perahoe tadi
dihempaskan gelombang jaag berachir
melanggar karaug dan terdampar di

pantai terseboet.
Menoeroet keterangan

tocan

Tjan

Hau Sien (jang poenja moeatan itoe
semoea copra ini dipertaiggoengkan
assurantie).

— 0 —

dapat membela tempat tempat kedoe tier Besaroja Cbiang Kai Shek mene
dara
1 mil sebelah selatan Shaho. |rima berita dari Cbangchcw
jang me

Hawa

panas di Nederland

siaran Phohi hawa-oedara
pasoekan pasoekan jangMenoeroet
sangat panas masih teroes mene
jang. ada ditepi oetara See roes, sehingga banjak pergi ketempat

'Doesoen Shaho ini pada tanggal 3|ugatakan, bahwa

: 3 Augustus jang baroela Pena

ta
.

| oleh orang Tionghoa.
|

NN

Bea

Djepang
#ngai Koening telah meninggalkan tem
P8 itoe —
bergerak kearah oetara,
- Beloem
bisa ditetapkan: mereka itoe

LA

Aksi oedara Djepang
Dikabarkan bahwa beberapa

| Jakan dikirim ke Mandajoeko karena
boeah|disana ada bentrokau, ataukah mereka

| pesawat terbang kepoenjaan Djepanglitoe akan
dikirim kemedan
dengan sangst radjin menerbangi dae| Yangize, boeat memperkoeat

chang boeat Ata

ttan

dek

Djepang

tetapi beloem djsega didapat

EKA

niat dari Kiukianvg hendak

tanah

disitoe masih
Ap

Pertaroengan
5

Near

Nan

tenteram2|
ga

besar ditepi soengai,
Pen
7
..

Djepang

Tentara
ngan

siam

kian oedjar berita Pers dari Hongkong.

bagoes

menangkis

segala gerak

dan

pihak

memoekoel

serangan

beroelang oelang itoe.

Diwartakap,

bahwa

t. Prof

Pandia

pimpinan Theo

sofische Loge, kelak pada tg 9 dan 10
Agoestoes 1938 jang akan datang, toe
an Prof DrB D Pandia, seorang doctor
dikalangan Philosofie, bekas secretaris

,

Didalam

Tentang mengangkat
seorangleiderkoloniset
se

Seorang

voorzitter dari M, M P, P.

intellectueelen)

Kolonisatie

Inlandsche

mewartakan,

«

bahwa

.Nnge Amerika'jang telah berdaja
oepaja oentoek mentjari kapal ter
bang Hawaii Olipper jang hilang
itoe kini telah mengoeroengkan
oesaha penfjarian tadi,

'

Ketjelakaan terbang lagi
di Nederlani

tehnja dihotel ,de Bourgogne
dikota

Paris.

Geraham pengemoedinja patah
Dari Soesterberg dikawatkan

Sidang pembatja diharap membatja

artikel2 jang dimoeat
3) dan hari Senen.

ML

hari ini (lembar

oleh Aneta-ANP, bahwa pesawat

Djepang dan Indonesia

/

Pendapatan
Seorang

Amerika.
Amerika jang berasal

Negeri-Belanda, ja'ni

dari

dari

terbang RKO 12 telah djatoeh,ka
rena kekoerangan ketjepatannja.
Mesin terbangnja roesak 'sama se
kali"sedang djoeroe
terbangnja
(moerid sersan) DAnderweg

mendapat loeka

toean J. Anton

de Haas, seorang hoogleeraar dikala
ngan ilmoe perdagengan pada Harvard
Uaiversity menerangkan didalam pia
tonja oentoek

, Commonwealth

Kapal

Club"

di San Francisco, bahwa , Ojepang me
rasa perloe di soeatoe sa'at kelak akan
merampas Indonesia".
Berhoeboeng dengan keperloean mi
njak Djepang jang kini sangat hebatnja
itoe,
akan

maka
adanja

meletoes

ketelnja

15 orang
me, bahwa
,duarto”,

ini adalah soeatoe tanda
perselisihan, demikianlah

mati, 20

ketel
telah

dari Ro

kruiser Itali,
meletoes. Ber

hoeboeng dengan ini maka 15
orang (antaranja banjak onderoff cieren)

0 —

telah

mati,

sedang

20

orang mendapat loeka loeka, Se
pandjang makloemat pemerentah
kapal tadi tidak mendapat keroe
sakan keroesakan. Kapal itoe ke
betoelan
dipelaboean Pollenza

Perledakan

dalam kapal perang
Lima belas orang tiwas djiwanja dan
20 orang beroleh Ioeka2 ketika terdjadi

hebat dalam seboeah kapal

Itali ,Coto“ jang waktoe itoe
ada didekat Majorcz, dan hen

dak melakoekan

Itali

loeka.
Havas memberitakan

ia menerangkan dengan lebih landjoet,

perang
sedang

parah dikepala

dan patah bagian gerahamnja,
hingga diangkoet keroemah sakit,

(Balearen).

pelajaran inspeksi,

Kana

LA EN

laa MI

2

|

AN AA Mena

2
Ri
2

pertemoean ini akan dioen

dang djoega anggota-anggota
Itaviasche Kunstkring.

dari

diwartakan,

Ba

kedata

ini akan di

tentang: Jainisme, Sikhisme: Moe

tanggal

Inlandeche Kolonisten

special kita mene-

... Dari Manilla dikawatkan oleh
“Reuter, bahwa kapal kapal mari

Betawi.

hammadanisme

Djepang jang (Vereeniging

4

elite

Ikan

dapat!

kembali!

loeang

Kelak pada tanggal 9 Agoestoes jg
akan datang beliau akan membitjara

bomnja de

Tionghoa

hampir

tempat

ngan tosan Prof Pandia
Itoenggoe di Betawi

sangat dabsjat kepada tempat2|

1000 boeah banjaknja, tetapi menoe
roet ma'loemat Tionghoa, dengan ber|

pakansi

badapi

et Montana“

perledakan

Pembatjaan

' Sebagaimana

artillerie Djepang pada si|

kedoedoekan Tionghoa.
Merekapoen
memoentahkan
peloeroe granaatnja,
hasil

tempat2 militer, demi

terpoekoel

ang hari menghoedjankan

ada

Dari pembantoe

menemoekan

dioeroengkan.

rima portret diatas jaitoe gambarnja
Nebru sedang doedoek membatja meng

kemarin sore terbang diatas Kweilin,
sebosah kota di Kwangsi timoer laoet nja Mahatma Gandi, akan berpidato
jg besar artinja menoeroet strategic. jang akan dimoelai pada djam 8,30
Disitoe dengan sangat dahsjat me malam, dan bertempat digedoeng The
Ireka menghoedjani bom banjak kepada osofische Loge, Koningsplein-West 17

hebat ditepi oetara dari pada soengali
sebelab barat-daja dari Chien-shan
kira2 pertengahan djalanan Chienshan
Tabu 5:

dari Tokio. bah

|wa teutera angkatan oedara Djepang

Kemarin terdjadilah pertaroengan jbenteng2 dan

Yangtze, dekat Siao-chi yi, jg letaknja)

me

|

Domei mewartakan

tidak

kan (ketjelakaan).

Kweilin dihoedjani bom.

bergerak|

kearah barat, menjoesoer soengai Yang
tze, karena
djoea,

njerang Hankow,

penoen

hampir

ditempat tempat tsb, sehingga terdja
di beberspa hal hal jg tidak diharap

perang
tentera

rab2 diatas djalen rsya Kiukiang Juiljang hendak digerakkan serantak

tempat permandian.
Dalam
moesim

Clipper jang bilang

roesak

'begitoe hebat sehingga mosatannja se

Soal-djawab dengan meriam
Sementara itoe, kapal kapal perang

mengoeatirkan.

Dari Geneve Havas mengabar
kan, bahwa ambassadeur Perantjisdi Barn (Zwitserland) Alphand
- bersama isteri telah mendapat ke
tjelakaan naik moebil pada hari
Kemis
malam
Djoem'at,
dan
mendapat loeka. Tetapi keadaan

padi.

Keijelakaan perahoe

Perantjis di Bern

mendapat ketjelakaan
moebil

dan djoega akan dimoelai dengan me

boeah

.sama-sekali tidak beralasan

cent

Ringkas

Ambassadeur

laps

li akan menauam berbagai2
warna
basil boemi jang dapat dikeloearkan

:

Et: Djepang menjingkir dari Kiukiang ?|
| Dari Hankow £ diberitakan oleh Reu |

10

-

MIJ.n.v.

angan

Orang2 kolonisasi ini teroetama seka

Sai

— Kiukiang ditinggalkan oleh

4 telef. Wi, 2620

Penting

jad da

ditoendjoekkan sebagai

dari Gedong

Berita Pers dari perbatasan mengtakan, bahwa hari ini djam 4.30 pagi
tentara artillerie Sovjet sekali lagi mengboedjani peloeroe meriam kep ida
tempat tempat kedoedoekan Djepang disepandjang
barisan boekit boekit
Shaofsaoping dang Uhangkufeng,
Ia

22 Aug

INDIA

letaknja pada tepi sebelah Oetara dari
Waysekampoeng, koerang lebih 2 km

(menteri menteri Loear Negeri,

kedjadian kedjadian diperbatasan- Mandsjoeko,

ea

Wi.

lossenummer

lonisasi ini berasal dari Djawa-Tergah
dan dari Djawa-Timoer.

Perang, Marine, Bandabara dan perdana Menterinja), goena meroendingkan

Pe

kelak pada tg!

PEMIMPIN

dite

ri Tg Priok, Segenap orang orang ko

menteri bermoesjawarat

Sepandjang warta Domei dari Tokio, sore tadi dilangsoengkan

persetoe

leider kolonisasi. Maka dari itoetoean
Darsosenyono, seorang bekas adjunct:.
landbouwconsulent, soedah diangkat
mendjadi leider terseboet,
Berangkatnja dari golongan perta
ma dari.
orang
orang
kolonisa

Aa

sjawaratan antara 5 orang Menteri Djepang

Pas
|

1810

KANTOR” DI BANDOENG, BATAVIA, BUITENZORG, CHERI.
BON, DJOCJA, MAKASSAR. MAGELANG, MALANG, MEDAN,
MENADO. PADANG, PALEMBANG, POERWOKERTO, SEMARANG.
SIBOLGA,. SOERABAIA, TEGAL, WELTEVREDEN,
AMSTERDAM, 's GRAVENHAGE.:

djoean antara Dewan—Kolonisasi dan
MMPP. tentang pengangkatan seorang

Menoeroet Reuter dari Tokio, dari pihak kekoeasian jaag lajak dipsr
. fjaja didengar kabar, bahwa Djawab Sovjet terhadap tawaran dawai Djepang oleh orang orang dari kalangan opisil Djepang dianggap ,boelat boe
orang

telf. No,

“ Terdiri pada tahoen 1857
Hoofdkantoor: BATAVIA.

— Horinouchi memadjoekan protes
Dari Tokio diberitakan oleh Transocean, bahwa Horinoucki memasoek
kan protes kepada Sematanin, karena pagi - tadi barisan artillsrie Sovjet me
lakoekan serangan bom lagi kepada boekit bsekit Changkufeng.
Oesoel Djepang disnggap moedah diterima

—. Lima

Wi

Kadiman
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menjerang

ing “ditarhnta

1440

Adres Hoofdred.dan Taman Isteri

Senen 107, — Batavia - Centru

kek

No,

dan Boedhisme

10 Agoestoes

akan

Pada

membitja

rakan djoega tentang: Sokongan Jari
Hindia oentoek kemadjoean doenia,
Pidatopidato beliau ini akan dilakoe
kan didalam
arggota2

dari

babasa

Inggeris.

Djoega

Volksuniversiteit telah

mendapat oendangan oentoek mengoen
djoengi pertemoean terseboet,

NM. BANDOENGSCHE

Simpanlah

N.V.
Mintalah

pada:

|

,Algemeene

Hoofdkantoor:

Merdikaweg

keterangan

mandangan“

KININEFADRIEK

Senen

dan

107,

Bandoeng atawa Kantoor
West 17, tel, 2812.

13,

Centrale
—

tarief2nja

Bandoeng,1

pada

telf, 1810 WL.,
Alg.

Bani

ad

Centrale Bank,

Hoofdkantoor di
Koningsplein

doek moelai sadar akan goenanja ikoet di Vrijmetselaarsweg

1938 djam 9 pagi Pah

4 istus

ia poenja kira kira 200 moerid “berdjoeang alang pen lihan anggota2 zaar

g dengan
gedong itoe, sidang pembatja | boen
moerid akan bertempat disatoe Batavia
rap memdiba
20,
gan No.
andon
:
Ea
enstadj telefoon No. 1028, Bat. | perhatikan betoel betoel akan adver
gemeenteraad,

dari

dimoelailah

Minahasieche

Ba- sitoe

Dameswerk-

bersama-sama

soeloeng,

krans , Helpt Elkander'.
Lebih dahoeloe presidente Dameskrans, ja'ni njonja Eaoch memboeka

Nj»nja

intendant de Bie.

Poeterinja

jang

Vreeswijk

van

dan

Dalam perdjalanan tamoe agoeng
itoe diantarkan oleh Njonja dan toean

dengan pidato, teroetama sekali dr, Visman (Edeleer) dan Raden Ajoe
rap vjonja njonja, nona nona, |tensi Gemeente jang dimoeat hari ini baziar
dihadapkan
kepada j. m, Njonja Besar Boepati Betawi,
an.
bagi
in
toean dan saulagar saudagar dila

OSN

7 Au:
hari Minggoe tanggalWongso

Han Net
EA Naa

Satelah selesai pedato presidente,
Bazaar »Helpt Elkander".
Soal pemilihan Gemeente
maka bazaar diboeka dengan opisil
Tidak bisa disangkal lagi, pendoe- | Tadi malam, didalam gedoeng IEV oleh Njonja Besar Tjarda, datang ke

Pa ' Wongso Creches !

Sell

HA PALI

Tjarda.

g orang

jang baloem me
Poen oran
Selain dari pada itoe, bolehlah kita
f1Setelah oetjapan selamat datang dan
mpo jang berharga boeat datang (nerima oproepingek: art masih ada ke terima
njatakan
disini, bahwa bazaar terseboet,
kasih, spreekster mengoeraikan
kepada Gemeen
ikan itoe gedong:
,Pah sempatan meminta

Isoeka

perloekan

boeang

sedikit

gso Creches (,Stichting“) dan
sekalian mendengarkan Pah Wongso
ia poenja kira kira 200 moerid

Kalau ada jang dirasa
Parem Moestadjab

moerid poenja soeara: Pah Wongso
ega bikin satoe lezing dengan
soek,

jam

|

aa

ariaat PTTR Tjb. BC.

Kalau toeau merasa pegal pegal di
kaki, tangan atau pinggang, kalau
tosan

rasa

semoetan, oerat oerat kakoe,

toelang linoe, bengkak bengkak, kena
pe terpoekoel sesosatoe,badan letih merasa

n bertambah2 banjaknja
a Tjabang, jang mag n tidak

Jaloe

sambil

sa dibikin dengan

betapa maksoed dan toedjoean Dames- boecat malam pertama, sangat geslaagd,
krans itoe, jang kini tjoekoep oesianja terboekti dari penoeh dan besarnja per
Lhatian.
10 tahoen,

te Secretarie.

lelah
habis bekerdja
sa lelah habis bermain
8

'Idja, maka dengan kemoefakatannja 2

djoega

entjok,

berat, atauj
demikian

ada

obat

jang

secretariaat jang tadinja ada diroemah sangat moedjarrab, jaitoe ,parem Moes
oja sdr Ketosa di Ostaukajoe Mr. Cor tadjab“ jang harganja sepak hanja 5
nelis, moelai 1 Aug. '38 dipindah di sen dan 10 pak 45 sen,
s| Gang Tengah No. Blad 11 C500 BtC.
Nama pembikinpja soedah pertang
.Kantoornja diboeka setiap bari beker goengan
baik jaitoe , Djamoe handel
1|dja dimoelai djam 3 sore sampai djam & Industrie Tjap Lampoe“, di Sawab
9 malam, hari Minggoe oentoek per- Besar 2 N, Bat..O. dan Tjikoedapateuh

bal |temoean Pengoeroes.

Bandoeng.

Diharap kepada sekalian jang 'akan
beroeroesan, soepaja moelai sekarang
menggoenakan adres jang diatas

tidak dapat
— Djadi.,, .si Rewel
membikin terang perkara ini, terkes3

l t direjang patoe
| “Inilah soal rewe
| welin oleh mereka, jang nanti terpilih

mendjadi lidjd mintr
» ad, misalnja diba-di |
n bcleh
gian menang 'Pertanjaa
AA
Bessarn: bppini 5
| Saja dengar, bab
' 'Toean Voorzitter

sangat

sempit,

djalavannja

Pontjoll

Kendaraan

dilarang

oleh Havenbedrijf laloe lintas disitoe,
ketjoeali djika ada hal

bal jg penting,

karena tidak tjoekoep boeat doea ken
daraan berselisihan djalan.
Barangkali banjak jg tahoe, bahwa
beberapa kali dalam seminggoe mili
melaloei djalan itce
Comite Persiapan Openbare Vergade ter beroefecing
ring Vakbonden, jg terdiri dari 9 per Satoe hari memakai motor, mobil enz
dan ada kalanja berbaris biasa (kalau
bimpoenan jalah :
ta' salah Djoem'at).
| Kadasterbond 4 PPPB 7 OKSB — Karena tidak biasa disitoe boeat Ia
5 Midpost 9 PK VI loe lintas kendaraan anak2 kampoeng
| . 23 VOB
6 PGAS 8HKSB merdeka bermsin main. Tetapi afjap
PNS

' wa doeloe, kalau tidak keliroe dalam | “Agenda antara lain lain didapati
me
Pa
—.. tahoen 1921—1922, mintrad telah
tenteng:
45,000.—
f
sebessr
post.
- Beloem adanja Wezenfonds. Mzand
| ngeloearkan

kali

ksoem

militer bermotor

dengan

njonja Enoch, njo
Nampak disitoe pada kindertafel dari kiri kekanan
nja Besar Tjarda jang memperhatikan dengan soenggoeh hasil keradjinan
serta beberapa
tangan, dan freule Tjarda (Poeteri Soeloeng Wali Negeri),
orang pengoeroes dan tamoe-tamoe.
Setelah Njonja Besar membikin rond
Dengan singkat maksoednja jalah:
menghoeboengkan
kaoem isteri dan gang diroeang2 jang penoeh perhiapoeteri2 Minahasa jang ada dikota ini, san indah, dan disana sini melakoe
dan mengkokohkan pertalian jang sce kaa belandja, laloe dipertoendjoekkan
dah ada, Poen dididik dan diadjak2 tonil Minahasa mengambil tjerita , Me
membikin 'pekerdjaan2 keradjinan ta- narie" jang sangat menarik perhatian
segenap hadirin.
ngan semata mata boeat amal.

Soedah banjak djasa djasi perk ini

dalam doenia kesocialan, Bazaar 1928
bisa memberikan f 250 kepada Chris-

telijke Frobelschool disini. Dalam 1930

ocang f 200 dikirim ke Minahasa boeat

tbc fonds dan f 250 boeat leprozerie.
kentjang melarikan motorfietsnja atau
“Dan didalam tahoen 1935 diberikan
mobiloja disitoe,
derma kapada Stiva di Menado oeang
Selain dari itoe, pendoedoek mera sedjoemlah f 882.50, sedang Menadoroepiah) loonersreglement jg kini masih ber
| (ampat poeloch lima riboe burgemees|
roemah
djalan, dan atoeran paik kapal jang sa keberatan, kalau pekarangan roe neescha Steuncomite dalam beberapa
— goena meubileering
ter, jang tempo itoe di Waterlooplein. belon memoeaskan |!
mabnja didjadikan tempat istirahat tahoen jang achirachir ini menerima
Soedikah apa kiranja toean Voorzitter 'Rapat dimoelai djam g pagi. ber serdadoe2. Ma'loem jg ada diruemah derma dari perkoempoelan ini sama

djelas be tempat
| memberikan keterangan jangsebesar
itoe

|

|

tapa dan boeat apa ceang

di Clubgebouw IEV Vrijmet

selaarweg (dekat Waterslooplein).

dan prabot prabot apa dan|
Gipakainja
jang masih ada?
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akah

Ke

Keterangan

:

3

| Ketoea dari perkoemposian
kat Isteri

Jacatra",

,S are
nj. 8. Z

soepaja | Goenawan, telah menoelis sebagai di

:
bawah ini:
ana
oemoem telah menge
. Sebagaim
'tahoei, maka tentang mengoeroeskan

» beng

banja

orang orang perempoean

sadja

Ijang sebentar bentar perloe kesoemoer
dil didalam pekarangan itoe
Kiranja mendjadikan perhatian jg
berwadjib adanja.

—Penjakit malaria di Djawa Timoer
27 Peti kinine
tribueer.

didis

sekali sedjoemlah
Tempat

f730,

Stemkantoor

distriknja

Soepaja

dan

oemoem

hoeboeng

menge

dengan pemilihan oentoek
gemeenteraad jad. ini, soe

hingga kini masih menga paja oemoem tahoe masing2:
'Ihnait menoeroet hoskoem Islam jalab: malaria
moek
teroes
meneroes di Djawa Ti
dimandikan, dikafan, disembahjangkan
l. stemkantoor
dalam
stemdistrict
laloe dikoeboerkan,

sg

dan

semoea

ini

moer,

karena

hal

mana

hoedjan

disebabkan

didaerab

oleh pertaia akan ditempatkan di Reterseboet ti gentechapskantoor Batavia Molenvliet

adalah mendjadi kewadjiban bagai dak terhenti henti. Teroetama sekali di
Itiap-tiap oemwmat Islam oentoek me
West No, 15.
daerah Bodjonegoro,Bangil dan Sidoar

Hakoekannja, walaupoen terhadap kepa
da maitnja fakir miskin,

djo banjak orang

jg

telah

mati

oleh

2. stemkantoor dalam
stemdistrict
kedoeaakan ditempatkan digedoeng

| Menoerost kebiasaan dalam kam- karena dihinggapi oleh penjakit-ini. Europ. Lagere school, Goenoeng SaSedjak pada permoelaan tahoen ini hari No 7l.
Ipoeng karopoeng di Djakarta sini, maka
apabila kedapatan maitnja seorang mis soedah didistribueer 27 peti jang ma
3. stemkantoor
dalam stemdistr'ct
'kin, maka laloe dimintakan derma ke sing masing berisi 25,000 tablet se- ketiga akan ditempatkan digedong
: Eur, Lagers school met den Bijbel
“Ipada tetangga atau dengan lain ichtiar harga f 13.000.—
Bagi
kininesatie
centoek
tahoen (Juliana-school) Laan Trivelli..
boeat mentjahari beaja atas keperloean
4, stemkantoor dalam
stemdistrict
mengoeboernja. Maka boeat ini oeroe- 1938 ini oleh Provincie telah diberi
| Penetapan direktoer Econosan ada kalanja dengan sekedjap orang kan djoemlah f 17,000 baojaknja,
keempat (bersama hoofdstembureso Ben
ninthe Baken: "
Dari pihak jang boleh dipertjaja au) akan ditempatkan digedoeng Ge
posn telah dapat mengoempoelkan oe21
Non tang goela
bahwa djoemlah ini akan meentesecretarie di Koningsplein Zuid
ang boeat itoe keperleean, dan ada diwartakan,
ditambah,
djika
penjakit malaria di No. 9.
emah:
— Direktoer Econom, Zaken menetap kalanja memang sedikit soesab,tjo
dalam
pertengahan
kedoea pada th
Isadja
beloemlah
pernah
terdengar
ka
5, Stemkantoor dalam stemdistrict
“kan pemberian keroegian oleh kaoem:
ini masih mengamoek teroes meneroes kelimaakan ditempatkan digedoeng
mis
seorang
mait
keadaan
bahwa
bar,
menoetoep
ondernemer gosla oentoek
Gemeentelijke Eur, Lagereschocl, Jahingga ts' dapat dikoeboerkan, jadanja.
dalam th 1938 jang 'kin
'nitvoeringskosten
—
Menilik
keadaau diatas, jaitoe ber . Lebih landjoet diwartakan, bahwa vaweg.
“mengenai ,suikeruitvoerordonnantie
hiboek pikoek de
hoeboeng dengan soesahnja orang me kini orang masih
6. Stemkantoor dalam stemdistrict
1937—39", ,suikeruilvosrordonnantie ngoempoelkan
ngan
melakoekan
pekerdjaan
assainee keenam akan ditempatkan di Geoeang
derma,
maka
se
e"
:
nnanti
erordo
,verbandsuik
11938",
ma ring, teroetama sekali didaerah Banjoe meentelijke Eur. Lagereschool Tjilakeroegian itoe ialah empat persepoe djak satoe tahoen jang telah laloe Ja wangi didaerah Bidjoelmati,
Isteri
,Sarekat
perkoempoelan
ka
tjapweg.
goela. Dengan ini
kg 0
“loeh dari 10
“
— 0 —
mengambil tindakan, bila
7. Stemkantoor dalam stemdistrict
“maka akan diberikan iz'n oentoek catra" laloe seorang
miskin jg mening Rapat Angggota ,Perserikatan Pen ketoedjoeh akan ditempatkan di
satan goela goena tahoen 1938. mana ada
“ sioenan Boemipoetera"
o Isal doenia bingga bakal mendjadikan
gedoeng Genseskundige Hoogeschool
(sekolah
tabib tinggi) di Salemba.
terlantar sebab ta? ada alat boeat me
.
(PP BJ, afd BataviaCI
an

mbo

al

-.

goep
8, stemkantoor dalam stemdistrict k e
oemoem disatoe tempat 'ngoeboerkannja, maka SIJ sang
Dipermakloem, bahwa nanti hari delapan akan ditempatkan di Re
poe
kain
ma:
i
der
ber
mem
n
lah aka
jari Senen malam 'tib, kapas, saboen dll, serta keadaan Senin 8 hb Ang 1938. moelai djam 3 gentschapskantoor — Meester- Cornelis

telah kerapkali dilakoe sore, PPB fi Batavia-OI, akan me (ingang Pasarstraat),
ber
Rapat-anggota,
memberi pertolongan, 'ogadakan
SIJ
Soesoenan voorzitter dan leden dan
'kan, ertinja
tempat
di
Roemah
Piatoe
Moeslimin
ke
soerat
disertai
pada
n
permintaa
penggantinja sebagai berikoet,
bahwa
'asalkan
mengabarkan,

em

Aa

aa

“bari Senen malam Selasa, 8/9 Aug
8

di

Gedong Permoefakatan

Indo

terangan dari toean
rat miskin).

e gedong. Di oem

Wijkmeester

(soe

iboe

jg ketjil

hingga

keadaan

am.

|kasnja ta” seberapa, lebih tegas: terle

pim

|pi atau memang ta' mendapat wang
derma, sama sekali, inilah memang

ba|bih dahoeloe bekerdjalah setjara jang
'N-|soedeb2, kalau benar ta' mentjoekoe

Tabri

et

— Notosoedirdjc

esan Gemeente,
7

$

oleh tosan

Dr,

Bazaar itoe mendjadi lebih semarak
karena diramsikan poela dengan fluit
orkest.Sabentar malam diteroeskan, ja
itoe dengan diramaikan oleh berbagai
bagai pertoendjoekan
disoedahi
de
ngan fuif,

Warna dan pengiriman
oproepingskaart
Menjambosng

tegoran

oergian tentang

dan goegatan kita jang

bertalian dengan warna oproepingskaart
dau pengirimannja,

hari ini'dapat kita mengoemoem-

kan kabar seperti berikoet:
Oproepingskaart jang keliroe
(bagian Indonesia menerima oproepingskaart poetih kekoening-

koeningan, padahal haroesnja hi
djau, groen) telah ditjaboet kem
bali dan diganti dengan jg betoel.

Poen pengiriman ditjepatkan dan

diatoer serapi rapinja.
Seenggoehpsen demikian, disi
ni kita nasehatkan pada kiezers
ig beloem menerima oproepingskaart hari ini atau besok, lekas2
mengadoekan hal ini pada
Se-

kretaris Gemeente,
datang

sendiri

baik dengan

maoepoen dengan

soerat atau lelpon, Hari pilihan
djatoeh

ini dari
pai djam
Nama
perbaiki,

hari Rebo

tg 10 boelap

djam 12,30 siang sam
9,39 malam.
drs, Soerboto soedah di
seboetan Hadji diro

bah mendjadi Hadi,
Terang, tegoran dan goegatan
»Pemandangan" djitoe sekali dan
dengan sendirinja
pihak
jang
bersangkoetan telah memenoehi

sepenoehnja

dengan

ngomel

apa lagi.

apa

tidak

me-

Poen boeat kita habis sampsi

disini sadja|

lini memang

.Akan tetapi Pengoeroes dari SIJ
kan rapat oe
e dari Bari j berharap kepada oemoem, tentang per
mintaan kain poetih dll kepada S1J
itoe djanganlah lekas dilakoekan sebe
loem jebtiar setjara kampoeng (setja
ilra jang soedah2) dilakoekan, jaitoe me
mints derma kepada siapa jg icblas
rena tempat bagi itoe keperloean, ma'loemlah SIJ
etiga badan itoe | hanja
ada soecatoe perkoempoelan ka|

"

tehuis jg dipimpin
Tumbelaka.

stem

tahoei!
Dibawah ini kita oemoemkan stem
kantoor2 dengan stemdistrictnja, ber

Diwartakan, bahwa penjakit sawah apggauta

Seperti soedah terdahoeloe beritanja
hasil dari pada bazaar ini akan di
dermakan kepada Minahasitch Kinder

nan | soedah Pn
al: Ingan

kepada 8

Nan

miota pertolo

Seroean diatas harap diperkatikan
bagi jang bakal bersangkoetan adanja,
J

Stoviaweg 4a, Batavia.C.

Stemdistrict

v00rz:
Agenda:

“Tleden:

IT:

toean Tan Yam

Hok:

tt FA

DW

Velt dan

yan

Stemdistrict IV bersama

hoofdstem

bureau Koningsplein Zuid 9.
voorz,:
pengganti Burgemeester

1 Pemboekaan
Bekkum :
sendiri,
pengganti
pengganti2
leden:
Liem
2 Pemilihan £ Voorzitter,
Raac
Roovers dan
leden: Mr,
toean Rd Notohatmodjo, jg Kha Tong, MH Thamrin, AHH Boc
Mr,
JG.
Kist
:
kini terpilih mendjadi vice-Voorzit ken :
penggantileden: L. Cohen,
tr HBPPB.
Stemdistrict Il :
Tjio Thiang Soey dan mr H Dronkers
3 Penjerahan pekerdjaan
voorz.t AFC Pieters:
t Rd. leden: FA Reints Bok dan dr. R 8oe
4 Verslag
Congres Il oleh
Stemdistrict V :
Notohatmodjo tersebnet
ratmo Soewadjipoetro,
voorz. MWJJ van Peer:
5 Pergaboengan
PPB afd BataviaC
engganti leden: tt: ir W Budleden: Ir, ALHR Gerla dan A,
Idan Il, Pembitjaraan tentang be dingb, M Kleefstra dan HA Klerks. Bmits
grafenisfonds
Stemdistrict III :
pengantileden: Mr Heldera,
6 Rondvraag
v00r1, Tan In Hok,
Mengetahoei pentingnja perkara dan leden:
HC Lefering dan Mr WA JJL Irfebre dan KH Boissevain,
oesoel, jang nanti diperdengarkan dan Weeda,
Stemdistrict VI :
s0e
diharap
perloe #diselesaikan
voorz.
: t Mr. Hadi,
pengganti
leden:
tt:
CL
yan
paja semoea tt anggota, menghadiri
leden:
tt. JAM Timmermans dan
den
Akker,
F
Rijken
Rapp
dan
WP
vergadering terseboet
Mp mean

1

Dahmen,

J Bakker,

Ibis BR

Tinggi

Tanah

Poetih (via

Gb

si Rewel itoe..

Tjempaka

ada

djangan pertjaja djoega pada mimpi

Mintaperhatian!

jiki

Kampoeng

bh

kita.

Pada gambar diatas terloekis sebagian dari roeang Bazaar Minahasisch
Dameswerkkrans ,, Helpt Elkander”.

vena

nasib

dan anak isterikita?
Orang jg inginkan akan merobah
nasibnja jg kini masih beloem teratoer
Lberes, oentoek
menoedjoe ke kesem
poernana'an hidoep, maka tentoenja
ta” akan melalaikan besok pada hari
Minggoe jg akan datang ini (tanggal
7 Augustus 1938)
mengaendjoengi
rapat oemoem jang diadakan oleh

at akan
apembatja
horm
ansidang
dengnt
mi
l mecompaja
8i Rewesangat,
0 | tetapi

- fjoeali...?... leden mintrad.

Serdadoe di kampoeng.

ee

PLASA Jan

Bagaimana

seo000 Oleh karena si Rewel boekan djadi
i,
mimp
|. yang jang pertjaja pada

|

na

Mas

Begitoelah isidan maksoed mimpi
| si Rewel semalam!

maan

A3 Membedakan Sia

0.

BI

—— fj mw

LA meja1

:

Aan

Lihatlah advertensinja dilain bagian.

Na

Pa PE LA

ENAM

NNNNPTA EN EL PBM

Pendjoealan
Voro, Kramat

ilangsoengkan

jang NUN h

kaan loogkop, Indah " Ii Hilarmak

sendiri-sendiri

oleh Reuter

Binnen

“Jian

in

padanja bagaimana tindakan tinda
kan keras jg akan diambil, sebagai

& “mernoeaskan penonton,

djoega dilakoekan oleh Perantjis di
batas Pyrenec&n".
-G—

dah Bezaar,

Kan

| tonfunan anak anak jang

— Jih

di

|

Soal Tinfusie
Takanlekas

— Dari Den Haag: Aneta- ANP menga
takan, bahwa “bertentangan dengan

bisa di

gangkan dalam bazaar. Me-

dan

diterangkan,

le

bih repi keadaan Voro, satoe zsn
er ketimueran jang patoet diso

Dr.

i Ur Agni La Yo
Dea

dan WEnI

— kartjis sangat moerak,

jani

Dari Den

dend, Karena

k an a i vi-

AE

«

tidak bisa

s2

disangkal

banjak djasa, goena dan pasdah
onja bagi kita semoea.
Poen

bagi

ini,

“ kita, concours ini kan

memoe

askan.

bak

meninggal

nteraad, maksoed

ab

Natan

2 sea

apr
5 PRA

| Oetoesan Masjarakat «Mate
GEMEENTE .

Sg

Pemilih jang insiaf!

k

Mana

MIS,

toelen,

dan

tidak -berbaoe

dan

fasisme.

provinsialistis.

tidak bergolongan

“dan boekan

)

Pee

politici-liar.

aaSt PILIHLAH HANJA:

Aj

Banjak jang toercet berkaboeng
Lebih landjoet dikawatkan oleh Ane
ta

dari

Den

'menjatakan

Haag,

ak

Manfarakal

jasa

Boeroeh, 1

.hanjalah

1938,

1 Ban

bunjak sekali.

Kaoem Soesah!
tjabang ska.

banjak

,
-sai

Oentoek dipetjah dan dibagi
atas

VERGADERING PARINDRA
DI SOLO

donesier

boekan

masoek

13244, lelakGang Karet,

Batavia-C,
menoeroet
16.6.1936
no. 793
dan

a.v.e.
ddis.
2.2.1937 no.

bin

Mengambil beberapa poetoesan
jang sangat penting

Diterimakah

perceel verpondingsno.
nja di Tanah Abang

88 atas nama Said Alwi bin Salim
bin Mochsin Alatas, Sech Achmad
Oemar

rachman

In:

sebagai

Afazab

en

bin Oecmar

Sech

Ahbdoel-

Djawas.

pada
hari Saptoe, 13 Augustus 1938
poekoel 10 pagi di Vendulokaal, Binnen Nieuwpoortstraat no. 20, Betawi
(kota).

dalam
gelombang
doeJang dikoewasakan oleh jang berhak
nia
waktoe
ini
Pada malam Rebo tanggal 2-3 Aug Mr. G.E. BARON van ITTERSUM.
ini Party Indonesia R.ya“
jabang
Binnen Nieuwpoortstraat 23
Soerakarta
telah mengadakan leden44/591
vergadering, bertempat di sc cisteit Ha
biprojo, jang dikoendjoengi koerang
lebih 200 ora»g anggauta, Oleh kare
Akan menikah pada hari Minggoe
na. vergadering
itoe tidak openbaar,

maka dibawah ini benja dapat kita te
rangkan hal hal dan poetoasan poetoes
an jang sekira boleh disemoemkan
dengan pendek sadja seperti berikoet:
Djam 8,30 sore vergadering diboeka
oleh t.M. Svetedjo Wirjowasono sebagai
Wakil voorzitter, sebab voorzitter Mr.
R. P, Singgih baroe menderita sakit

Laloe t, R. M. Suedarjo Tjokrosisworo
wakil secretaris dipersilahkan mem

batja rotulen dari vergaderirg ketika
25 Juli jl, jang ini diterima baik oleb
vergadering.
Mr RP Singgih jang dalam verga
dering doeloe dipilih mendjadi voor-

zitter

Parindra

tjb Solo

telah mem

tanggal 7 Augustus
sore di Gang Anwar

1938 djam 4
Passarstraat

Mr-Cornelis.

Moehamad

Soekri

Hoesin

dengan
Siti

Rohani

Abdoerrachman

Menerima tetamoe tanggal 7 Augustus 1938 hari Minggoe malem

Senen di Drukkeryweg

No.

22.

Ke
(Nanan
g
penana
m ne

000000001510000000010200000

bikin rentjana werkprogram, jg telah $ Rapat tahoenan vereeniging

soek ianggal 23 sampai 27 December
1938 dimoeka ini.
Soesoenan bestuur
bentoek

oleh

baroe, setelah di

voorzitter,

djoei oleh vergadering,
ri toean

toesaa

laloe

disetoe

jang terdiri da

mr. M. P. Singgih

voor

dr.
R. Moehammad
8Suleh
| Ketjocali
perkoempoelan2
Roomech zitter,
Mangoendihardjo
v:ce-voorzitter,
M
Katholiek, jg mengirim pernjataan doe
Soetedjo
Wirjowasono
secretaris,
R
ka tadi ialah menteri oeroesan dalam
Sosrosoekarto
penningmeester,
dr.
R.
'negeri, direktoer djenderal PTT
dil.
M, Soeratman Erwio, dr. R. Snepar
Poen dari loear negeri bangat djoega

|tanda perkaboengan

—0—

tadi.

Irsieeha Seowakia ".
. Adajang

man Tjokroatmodjo, mr, R. M. Raspi
jo Woerjaningrat, R. M, Soedarjo Tjo
krosisworo dan R, M. Iskandar Soerjo

divingrat commissarissen, Adapoen ke

ladaan dan soegoenannja beberapa com
beladjar terbang missie jang diadakan oleh Parindra

matiada jang

selamat!

Transccean mengabarkan dari Prasg,
bahwa baroe baroe ini ada peladjaran
(terbang oleh militer didekat kota Praag
dengan 2 boeah kapal terbang, jang
meter,

tjabang

Solo

akan

disoesoen

dan di

akan

zdanja

bentoek lain hari,
Berhoeboerg dengan
congres, maka

di hari dan
ditetapkan.

2NN

an

djam

jang

soedah

Pengoeroes.
"ramayana

D TJARI
satoe mandoor boeat di onderneming,
lebi disoeka njang soeda berkerdja di
klapa onderneming. Terangken penga-

laman en gadjie.
Lamaran

dengan

soerat pada No. 1056

p/a. Adm. Pemandangan.

IN

vergadering laloe mem

bitjarakan beberapa voorstel jang akan
diadjoekan

akan menghadiri rapat ini

leden

kepada hoofdbestuur

boeat

dibitjarakan dalam congres. Dari bt
berapa voorstel itoe ada 2 hal jang

donesia dalam kegentingan ini, dengan

mengingati

kepentingannja

pemerin-

tah dan negeri Belanda, jg lebih doeloe
bal ini haroes dibitjarakan dengan semoga pergerakan KebangsaanIndonesia
jang sekarang telah bersatoe dalam ba
dan federatie ,,Bappepi“ hal ini dihoe
boengkan djoega dengan motie jang
baroe baroe ini dimadjoekan oleh ang:
gota R. Soekardjo Wirjopranoto dalam

kita anggap penting, jalah:
1, soal apakah Parindra dapat me
seorang djoeroe moedinja dalam se nerima bangsa lain jang minta ma
bocah mesin mati, sedang jang lain soek mendjadi anggotanja Parindra,
bisa djatoeh dengan alat djatoeh Cpa- mitsalnja Indo Tionghoa, Indo Arab,
Indo Olandz dan sebagainja: hal itoe
Jrachute) dengan ap
setelah dibitjarakan pandjang lebar, persidangan volksraad waktoe pembitja
laloe mengadakan
ra'an algemeene beschouwingen, hal jg
witz itoe telah djatoeh,

hingga salah

JA

commissie jg terdiri dari toean

“ AUGUSTUS 1938
TJATETAN

Senen

1

Selasa

2

toean

R.M, Raspijs

Woerjaningrat,

2. berhoeboeng dengan

kegentingan

gelumbang politiek doenia pada wak
toe sekarang ini, jang soenggoeh sangat

II Djoem'at

5 ..Bajar

| Saptoe

6

koran

sangat penting ini poen djoega setelah

R, dipeladjari baik baik akan mendjadi
Kotjo Soengkono dan R Saleh Sosro pembitjara'an dalam vergadering Parin
perwoto,
jg diserahi - mempeladjari dra di Solo jang akan diadakan besoek
scal ini, dan 2 boelan lagi Parindra doea boelan lagi.
Solo akan
mengadakan vergadering
Setelah membitjarakan keperloean
lagi boeat membitjaraken g»al
itoe: lain2nja, djoega beberapa voorstel ke
poetoesan dari vergadering itoe akan pada congres dan beberepa hal jang
wr.

dimadjoekan kepada congres Parindra
di Bandeeng, sebagai sikepnja Parindra
tjabang Solo.

IlRebo |3I
:
4
| Kemis

Carididaat »: Candidaat

jang terseboet diatas

Aagustus

bahwa jg toeroet

doekanja

. Minggoe

acem Kampoeng. !

5

.

Tetapi penerbangan didekat Oelako-

dalam Gerisajite Dinkarta-Raja

,. dan tidak berbaoe

.

tingginjaekira kira 300

' mestilah bersifat:

SI

"Kari

doenia pida tgl, 5 Aug.

Ketjelakaan dalam

Tiap-tiap hari Rebo

dari Ter

kapal keroek

ma

harga 'karfjis

Juryleden akan ditambah ahli
ahli lainnja, Poen kita mendapat
kabar bahwa club club jg ikoet,
banjak antaranja jang memperkoeat perkakas moesiknja. Trai“ning lagoe lagoe baroe dikerdja
kan dengan baik baik, djadijakin

“bahwa

No. 23

Al-Islah Wal- -Irsjad Arabijah,
disetoedjoei uleh toean-toean anggots
jang diminta dan berkenan doedoek
Batavia
dalam
medja bestuur tjabang baroe. :
Dengan ini, kami mema'loemRentjana werkprogram itoe laloe di
riam dari kapal ,Lutine” jang teng batja dan dibitjarakan. Setelah dibitja 9 kan, bahwa pada hari Minggoe
tgl. 28 Augustus 1938, akan di
gelam itoe,
rakan pandjang lebar, maka hal itoe 8 adakan
Rapat
tahoenan
akan
dibitjarakan
dalam
vergadering
2
Pe
memilih
besPendeta Perguin meninggal doenia jaog akan diadakan lagi dan kalau di
tuur baroe, di gedong sekoDari Rotterdam dikawatkan oleh setoedjoei akan didjadikan voorstel
lah AHirsjad Petodjo Djaga MoAneta ANP, bahwa pendeta Perguin kepada congres Parindra jang kedoes, 5 njet 19 Batavia-C. djam 9 pagi.
jang telah lama menderita sakit, telah jang akan diadakan di Bandoeng be & Maka kami harap pada semoea

“jani 60 sen, 30 sen dan 15 sen.

Ngk

rintangan

mata” telah mendapat rintangan2 da
Iri banjaknja loempoer. Tetapi kini te
lah dapat bekerdja lagi dengan peng
barapan-akan mendapat emas kembali
Pada malam jl, ada diambil lagi me

tidak poela mahal, seperti biasa,

di

doenia.

Aneta-AN P 'mengabarkan

karena

oleh

Polak

mahkamab

loempoer

'schelling,

ngat, bahwa cont memperkoeat zen
diri, zender ketimoe

jang

anggauta

Mendapst

60

lub jang 'koet, Apa

&:

diwartakan

Kapal keroek ,Karimata“ jg mentjari

an Voro, di Krakan mendapat perkoen
r biasa,

doevia

|

rtjaja, bahwaKrontjong
Tea
malam (malam

An

Haag

tioggi, telah meninggal

sen, 30 sen dan 15 sen.
Po
Kita
- Dena

meninggal

bahwa Mr. Dr, M.

seorang bekas

'Krontjong Concours —.
ka perna
- Ta k mem stna

Mz. Polak

Aneta,

bisa di siarkan seni, perpoestaka
. an, keboedajaan, kesoesasteraan
Poen tuinfeest itoe 'akan dilan
. Gjoetkan dengan toneel oleh
ver
Hati".
. seniging
» Penglipoer
. Meskipoen 'sebebat itoe, harga

bahwa soal itoe ta'kan

lekas dioemoemkan.

| kong, karena dengan zander itoe

|

jang mengenai tinfusis
memorie van antwoord

berita2 angin
maka dalam

, sekalian beramal, jaitoe
segala hasilnja akan diper
ntoekkan Voro, boeat membi
kin lebih besar antenne

dioe-

moemkan

'dan matjam matjam barang

Nieuwpoorstraat

Pendjoealan dihadapan orang

"1 4

ah

anggauta
Parindra?
Kedoedoekan Indonesia

Nederland

Ini malam (moelai djam 6 sore)
esempatan sangat baik boeat
ang toea goena menghi
hati poetera2nja, karena
an Voro diadakan Tuinan Bazaar. Matjam matjam

KA
2 T
|
Na ep
MA

seroepa itoe tidak dihoekoem, maka
perloelah akan ditoendjoekkan ke

ba

HOEY,

|

Koe

as:

TIANG

Betawi

ngatan tadi:
pKalau orang- Ta
"Usjech mengi
ra, bahwa pelanggaran pelanggaran

tingib Nita
Nana Ga
extra2 lagoe Hawaiian oleh seka

Huintoest

Ana
sobat? ?

sai

LIM

KN

n,

marhoem

aan

Ta

namanja

@

3
oh

3

atas

RAN

13

berdiri

Keterangan2 lebih djelas bisa didapat pada koeasanja ahli waris.
Mr, G.E. BARON van ITTERSUM

boleh dirasakan
| Kalau melanggar a
oleh Prasg!
Lebih landjoet dikabarkan isi peri-

1

sewa dari roemah2

“| Opstal2
ini
kapten Tionghoa.

Djerman

Ge

harga

atau toko, demikian poela 5 boeah
69 2205 M2 dan opstal 103 115 M2,
jang disewakan sendiri2 itoe f 137.50

knen aa was Bah

1

tinggal

||

, ikoet ialah:

he Navy HaJolly dala

roemah

2 Toni

ngatan

sebagai

seboelan.

ig keras terhadap
g berhoeboeng
dengan pelanggaran2
batas baroe oleh
kapal kapal terbang ' j- Slowakia, Di
rangkan, bahwa djawaban djawaban dari Praag jang baroe
Ibaroe ini adalah di ipandang sebagai
tak tetap.
Ha

brani tidak ikoet

banjak

5

dana

djoemlah

koresponden diplomatik telah

mengoemoemkan p

an kepentingan la

orang

|

Dari Berlin

Hak

dihadapan

roemah oebin, loeasnja opstal nomor

(| Praag haroes awas, kalau melanggar
tang berrlnajoen- :
batas
« Hatta ber

PANAI

oentoek dibagi dan dipetjah.
pada hari Saptoe tg. 27 Augustus 1938 poekoel 10 pagi oleh dan
di roeangan Vendukantoor Betawi, Binnen Nieuwpoortstraat atas:
Leretan roemah berdiri diatas tanah Gemeente, Tanah Abang Passar,
dalam register dari Gemeente Betawi pake nommer 69 dan 103, terdiri
atas: Roemah orang Tionghoa jang besar di Tanah Abang-heuvel
No. 78, dengan 7 petak jang berhoeboengan dengan itoe dan disewakan

Ain Sean per
Sedan

PAN DPN

mengocatirkan," djocga terhadap kedoe
doekannja Holland dan Indonesia, ma

mengenai

kepentingannja

Parindra

pada oemoemnja
dan tjabang Soera
karta pada choesoesnja, maka djam
12,380 tengah malam vergadering ditoe

tLep dengan selamat, Perloe ditorang—
kan, bahwa setelah soesoenan bestuur
baroe itoe ditetapkan, maka yerga
dering

malam

itoe

seteroesnja

laloe

ka vergadering berpendapatan, soepaja dibawah pimpivaonja dr R, Moeham
.Pemandangan"| congres Parindra mengambil sikap mad Saleh Mangoendihardjo sebagai
dan tindakan jang sekira baik, oentoek vice voorzitter.

mempertahankan Noesa dan Bangsa In

NG

ALACE

Pp

dan

malem

M-G-M'S
Two

malem

berikoetnja

Ini

dan

SHOW NA

BIGCEST

greet siars! A dozen fun-masters!
—
Ten new Cole Porter sang hits!
A SOO singing. dancing darlings!
Sl Thousands in cast | The Specacular, Romantic
Miracle
Entertainment!

malam

berikoetnja

1

(3

malam

se mgaEl,

CINEMA

Ini

PN

5

F
Ve sa

Nama

feoturing

|3 FRANK
MORGAN
£
"2
May#5 OLIVERFx ea,
A Erna

1
.

Mayer Picture

»ROSALIE"
MC GUIRE
dapat

Directed

besar

di

pertoendjoekkan.

Burgemeester
loemkan, bahwa

,New-

Amsterdam

Betawi
memperma'
hari Raboe, 10 Au-

diadakan

pemoengoetan

soeara

boeat memilih anggauta dari Sta isge"
meenteraad

Betawi, ja'ni :

toedjoeh belas
Rajat Belanda :

anggauta,

lima anggauta,

golongan

- boekan bangsa

golongan
Rajat Asing

Belanda, sebelas ang-

gauta, golongan Rajat
boekan bangsa Belanda,

Boemipoet a

Theatre“,

Part
ea

mm

Soeda

3 K0 Gea

MR maa neng

Semoewah orang bilang BUITENZORGSCH HOTEL di SOERABAJA
ada

Hotel

Sopan

Tiong

segala

Hoa

boewat

loepa

waktoe Vacantie.
Adres:

PASAR

BESAR

WETAN

4-6 g

Bs

- HOTEL

19 Batavia-C.

Menerima

familie

bangsa, djangan

depan

tamoe

segala

Station S.S.

di Kota Betawi adanja

bangsa

dan

tetamoe

jang

Pengoeroes

Plaat Gramofoon ,,H.M.V.7
BELI

6

PERSEN

Vrij ongkos

sampe

2

diroemah

Pililah sekarang:
43
6
9086
3942
3708

Krontj. Beli Laksa — Terloenta-loenta
Krontj. Oedjan Pabaroe — Na Elfen
Kr. Ombak di Karang — Boenga Pepaja
Anak Linta — Sri Cheribon
Siapa itoe — Sri Bandoeng

3501

S'baia waktoe

2855
2854
2853
2852

malem —

S'baia

station

Indonesia bij Nacht — Pisang Djawa
Krontjong Atjeh — Goegoer Boenga
Zonder Kaki — Boenga Mawar
Krontj. Oost Java

—

Marine

Kazerne

Jan Boen
Sarono
Soepiah
Itjem
van der Mull

Semoet

Jacoba

Sadimin & Mira c.s.
Abdullah— Louis & Nora
Sadimin & Mira c.s.
Mira

—

Louis

& Nora

2824
2654
9139

Krontj. Boengoer — Boenga Rampee
Mira — Louis & Nora
Krontj. Malacca — Lenggang Kangkoeng
Mira — Getemeyer
Doermo Ngajoekdjo — Ladrang Pospandjali Wiradat (Gamelan)

9158

Sridajoeto

9232.
9157

—

Kapidondong

Kamini

Peksikoewoeng — Renjep Eling2
Sriketarto — Ladrang Wiloedjeng

(Gamelan)

Retnaningsi (Gamelan)
Wiradat (Gamelan)

Harga 6 plaat f 8.— franco (berikoet persenan)
Oewang kirim dimoeka. Rembours tida kirim
Pesen koerang dari 6 plaat lain ongkos kirim

Firma
EN
Tjap

&

EA il

,HOO

1938

SOEN

Pantjoran 32a,

Kabar
dari

Penting!

penjakit:

Djam bitjara pk: 8 pagi sampai
malam. Teif. 536 Mr-C.

NE

pk: 8

WiltU Vooruit Komen?
Vraagt dan direct gratis propectie
en inlichtingen omtrent onze nieuwe
cursussen:
Engelsch-Duitsch-voor beginnelingen
& gevorderden. Handeiscorrespondentie idem.
Boekhouden - Algemeene
adminis'atieve ontwikkeling- Klerk - Opleiding
voor klein Ambt. examen.
Reclame
techniek enz.
OPLEIDING
VOOR
NOTARIAAT,
VOLLEDIGE
OPLEIDING
VOOR
DE ERKENDE DIPLOMA'S
Succes
gegarandeerd ! — Lesgelden
vanaf f 2.50 p.m.

»MERCURIUS

s»SPOPULAIRE“ RECHTSKUNDIGE CURSUSSEN.
Interessant en voor iedereen van belang !
:
Gezocht voor oprichting
Kapitaal
N. V. monopolie geen
risi-o. Brieven onder No. L. C. 333

Soedah

Gramofoon

GORDON

KE 6

sedia

Loear biasa kotjaknja
Pesanlah sekarang

&

|

Horlogemaker

13 A M
TJ O EN Gs
Pasar Senen
140 (hoek Gang
Welt. 5192 —
Tel.
Wangseng)

|

Djoewal roepa2 lontjeng en horloge dari segala merk jang paling model baroe, tetapi harganja ada pantes sekali.

Dan

terima

djoega

Peladjaran
pakaian,

atau

dan

dalam bahasa Belanda

bah. Indonesia.

adil-adilnja

doe-

roepa2

-|- fr. handw.

dengan

Bajaran

se-

diploma

atau tidak. Kernolongweg

Faill:

13 Bt-C

t
810.

DIPOETOESKAN
A.E. L. Abrahami

dengan vonnis 3 Augts. 38 (R. Cs. Mr. A. P. C. Nelson):
de Melverda, le klerk Dept, B. B., Batavia-C.

MEMASOEKKAN

SOERAT2

5 Sept. 38 Lie Bok Poen

5,
12
,

88
38

PENAGIHAN

merk

selambat-laimbatnja

Liong Hoat Hoo, Bandoeng,

VERIFICATIE

poekoel

10

21 Sept. 38 Lie Bok Poen merk Liong Hoat Hoo

21,
28
,

pada:

E. Morphey, Meester-Cornelis,
Lauw Goean An, berniaga pakai merk atau firma , Thay Gwan",
Tebing-Tinggi.

VERGADERING
oentoek
R.v.J. Betawi tg.:

ade

memotong

nut.

Corsages

boewat

reparatie. Datenglah lebih
loe ke toko terseboet.

MODE KITA

Koendjoengilah — peroesahain
ja
sendiri oentoek memesan
abaja jang indah2 pakaian anak2,
keperloean penganten compleet
ah

Batavia-C.

COLLEGEs“

Secretariaat:Matramanweg45 hoofdgeb.
KENT U UWE RECHTEN EN
PLICHTEN
VRAAGT INLICH TINGEN OMTRENT
ONZE

'38.E. Morphey tsb.,
“38 Lauw Goean An, berniaga

pagi

dalam

gedong

tsb.,

pakai merk atau firma , Thay Gwan”
tsb.

MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor
Griffie R. v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 9 Augts. 38 selama:
2 minggoe Tjhie Sie Pik (Pek), Tasikmalaja (jang pertama dan pengh. 0'o),
3
»
Then Foe Ngian, Palembang (jang pertama dan pengh. 0/6),

“ “BETOEL MA INI
:

batoek darah,

Matramanweg 39atau panggil diroemah
(Mr.-Cornelis) (Java)

FLASH

HOO”

Bawasir,

PROF.
S.S. MOH. ALI

teli. 1076 Btv.

AN

335

Batoek kering, penjakit koelit, Radja
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang
soedah lama atau jang baroe, bisa baek
dengan lekas. Datanglah pada

BATAVIA

Andjing

dalam

Miller, Oliver Mc Lenan,

' BISKOEWIT

&

pg

Djika Toean2 dan Njonjz2 terganggoe

Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain2 tempat,
via Merak Tg. Prioek dan St. Weltevreden.
.
Rawatan baik. Tarief bisa berdamai.
Menoenggoe dengan hormat

NT
NT

10 Januari

10 taon

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja
tinggal boelanan.

moelai

1928--1938

»STATION
Kota.

New-York

one

Vliegveldlaan No.
di Centrum

Le
ki Menag

DYKE

Hoofdrol2nja pada waktoe itoe di-isi oleh Marylyn
Frank Morgan dan Margaret Dale.

gustus 1938 dari 12”2 siang- 9/2 ma
lam

by W. S. VAN

ag!:
PALA

jalah film jang diboeat menoeroet muzikale comedie karangan WILLIAM ANTHONY,
dan GUY BOLTON, jang pernah dipertoendjoekkan oleh Florenz Ziegfeld dengan men-

succes

kali

Bolgert

Ray

Hiona Massey Us
Billy Gilbert - Reginaid Owen

Sea
“—

Metro-Goldwyn

-

Pn

SAR.

JANG SAJA LIHAT
Tn

3

3

3

f

J. Oosterling Jr. pernah berniaga pakai nama Tailor Cy Ooster$
:
ling, Batavia-C, (jang pertama dan pengh. 0Yo),
Tjan
Tiauw
Seng, berniaga pakai nama ,,Toko Kroepoeks.

5
Bandoeng (jang pertama dan pengh. conc. 20”),
BERACHIR
sebab dihapoeskan den gan poetoesan R.v.J. tg.
3
22 Juli 38 Gouw Tjo Liong, Tjileungsi, Bogor.

(ADOE DJOTOSAN)
VARIA
6 Aug. '38

SULTANA- CAFE NDIR
DEMI LUNE - MARIE
CREAM

BATTLING

dl.

Krekot

Batavia-C.

NET

65 Kg.

contra

9 malam

ANEMEAT

Bandoeng

CRACKERS
D-COMBINATIS:

PARK

hari Saptoe malam Minggoe djam
le Hoofdpartij (Om de Knock-out)

63 Kg.

Batavia
10

ronden

2e HOOFDPARTIJ
contra

ZONDER 59 Kg.
Djagoan Manggarai

DARLIM 59 Kg.
Benggolnja Militair

8 r:nden

MAX

ABELEVEN
Batavia

62 Kg,
.

BOY ROCKY 60 Kg.

3e PARTI)
contra

VOLL 65 Kg.
Bandoeng

6 ronden

4e PARTIJ:

contra

HEILMANN 56 Kg.

Bandoeng

Batavia
4 ronden

'GOENA ALBUM VERKADE.,ONZE
(aurtunanecuren op or28

ANNONGS

GRUUTE.R
VOORBEHOUDEN)..

no decision

fight

Demonstratie jang loear biasa|
FIGHTING MIECK—OLIVEIRO— LEFEVRE—MAX GORS en de
MARTINO
ENTREE:3 Boemipoetra.... f,025 dan Asing....f 0.40
Anak-anak Boemipoetra dibawah
ea

ERA

EN

oemoer

10

tahoen,,.,f 0.10
:

FONDS

(KEMATIAN

lamanja

Abonnes

meninggal,

jang

paling sedikit

asal

tidak

6 boelan

menoenggak

dapat uitkeering , ..f 25—

advertentie,

Tarief

— keterangan

administratie,
tentang pengiriman

Penga doean

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

pada
koran

liwat djam

Petodjo-llir No.25

Lembaran

atas barisan

Oleh PA.

“ Moelai

tgl.

1

“Algemeene
pertanjaan, apa
'itoe didalam perat eran bestuur baros

Pjajadiningrat

«. Betapapoen djoega effcctnja, selaloe

mendapat perhatian dari publiek, dari
kaoem bestuurders dan dari pihak
Pemerintah. Dalam beberapa perkara
saja mempoerjai pimpinan jang bezar
perbocatan
(bevar berlakue dengan
engan daad. Disitoelah seja
i perasaan, bahwa pada
terboeka djalan dan kesem
saja, oentoek memegang
n langsoeng“ sebagai regent
ang ada dibawah penga

itoe kini ada ditingkatan jang lebih
ttori nampaknja
bawah. Ditilik setj
begitos : dari seorang Kepala-Ra'jatia

“Prospecti,
“dan

f atau

diper samakan

AJJLH.

1938,

van

Leeuwen

di

Lembang.

Bandoeng.

13

Merdikaweg

N.I-A.T. W.U.

pada

4

Pe
Aa

DEWA

tanggoeng djawab
ia berobah mendjadi

adviseur sederhan

perkatasn

Middelbare
“Ir,

3

enar biasa: dari
psnahan keko ensaan jang ber

Segala

jang

di Bandoeng .akan diboeka
afd.
B. jang
dipersamakan.
School
dan permintaan2 oentoek masoek pada:

Augustus

keterangan2

1

merosot mendjadi

seorang

A3 BE
AS

'di Bandoeng

ai

sekarang

M.S. Aid. B.

La

aan

IA,
aa ma

lam peratoe-

asnolak, oentoek

kedoea

HA

- BALSEM

perkataannja dan

segala tingkah lak senja bebas dari kritik

dari

hana,

mimpin

sioner,

pehak

bahkan

oran Gbs3a jang seder

dari pehak

dj

pemimpi

pe-

'jat jang revoloe

Kana

dan didala

memadjoe

kan kema'moeran “rajat

dalam

regent

saja, adalah

terkandoeng

harapan

rap

terkandoeng

didalam re-

echapnja ia tidak| erdeka lagi.
ap
Tadi saja kat akan, babwa hal ini
ad begitoe mengobar?kan ba mnoervet
pandangan setjara teori,
orang regent ? Hal ini teroetama sebab sesoenggoehnja praktis, didalam
li terletak dalem tjaranja beker peratoeran itoe, -menoeroet kejakinan

adjib|rang regent itoe wadjib memadjoekan
n auak|kema'moeran pendoedoek regentsehap
. Soedah tentoe ia kenal dan tahoe

ar-benar betapa bentoek dan tjorak

dan kesengsaraan ra'jat

eetoehan

dan biasanja iaposn

ris besar,

tahoe dalam

betapa

ik bosat

harihari

itoelah

gentschapsraad,

kedepan.
S8

Makin basar kekogasaan

atan

madjelis

koekoehlah

ini,

dan kekoe

maka

kedoedoekan

ba

Dan ha

bertambah

regent,

Moedah moedahanlah kacem regent

tjiri meno

sadar dengan sepenoeh penocehnja ke
sadaran, bahwa sangat pentinglah ke
pengertian atas perkataan wadjiban mereka jang sekarang ini,
ma'moer” sangat loeas dan bisa di
Kalau ia tidak
mempergoenakan seloer. Kesehatan, tehnik, ekonomi, baik-baiknja aka
mpatan ini, ma-

dan administratiefrecht dll. bi ka saja chawatir
terlepasiah kesempasoekkan kesitoe.
tan oentoek mermpoenjai
pimpinan

ah barang tentoe, seorang regent| langsoeng atas rakjatnja, sedang selain

(OE s050x

tidak maha mengetahoei dan tidak daripada itoe kelalaian demikian itoe
mendjadi jang demikian itoe. moengkin mengakibatkan moendoernja

idak heran,

djika atjapkali ia

| dapat mengamalkan

3

graA

erang30er-

angsoer

angan2nja kepada keadaan dalam ziman Gbeber
atau mendjadikan angan2 itoe selakoe noer-Djenderal Van der Capellen.

foesoel (vooretel). Tetapi ia dapat me
Oentoek ini, salah seboeah soerat
Injorongkan angan2nja itoe kedalam) kabar harian Belanda pernah memberi
8 kemetir (college van Gecom saran (suggestie), dimana tidak diloe
oittserden), karena disitoelah ia bisa pakan menjertai sifat2 jg tidak baik

mendapatkan ahli2

cara,

didalam matjam2| dari pada bangsa Indonesia. —
Disitoe ia bisa mendapatkan Djoega orang orang pergerakan, jang
hli tehnik, seorang ahli hoe ditoendjoekkan osntoek bekerdja ber

rang ahli obat obatan (tabib) sama sama regent dalam perkara itoe
ili peroesahaan, perdagangan
ng

ini djangan

dianggap

merasa wadjib bekerdja sekoeat koeat
nja, Sebab djika oesaha regentsthaps

raad ini gagal,

maka datanglah alasan

tetapi hendaknja dianggap bagi orang oentoek berkata bahwa
“soepaja dengan demikian Ra'jat Indonesia ini beloem masak
h dengan leloeasa dan teroes (matang) oentoek medjalankan demo

PER
DEWA-BALSEM
Entjok

CENT
CH
5
FLES
ada sanget berfae dah boeat penjakit: Kepala poesing,

(Rheumatiek),

Meloewang,

Mengiloe,

Memoedjiken

dengan hormat

Molenvliet

N.B.

Oost

Batavia - Cenirum.

73.

Orang dagang dapet

RABAT

bagoes.

.

etapa tenteram mendjalankan sesoea

perkara jang memang soedah men

| Idjadi parsetoedjoean raad terseboet.

| Dalam
mendjalankan atas itoe ia
n | bebas semata mata, ia bisa melakoe'kannja menoeroet apa apa jang dipan
dangnja baik.
(| Dari oeraian diatas, teranglah kira
nja, betapa sedjoek oedara pekerdjaan
disekitar seseorang regent disebabkan

ad 2 oleh adanja regentschapsraad itoe.

Ka

AR -OraN
rana

maka

Sjahdan,

TI

didalam

oeadang-

Dalam

TEGAL
menoelis:

persidangan

Dewan

kaboe-

Oloendang bestuurstelsel (peratoeran be ftoer Tegal jl. antara lain menetapkan
onesla Igtuur) jang baroe, tidaklah seorang 'atoeran belandja baroe, atoeran mana
politik regent itoe hanja mendjadi voorzitter dibikin menosroet BBL 1938 sedang

ke terhadap pegawai pasarwezen dan re2 Ipoetoesan2 sadja, iapoen masih tetap gentschapswerken jg tidak ada dalam
1 | berkewadjiban memenoehi kewadjiban 'landeregeling dibikin menoeroet tjonto
Idjabatannja jang dahoeioe, jg masih dari Gedeputeerden.
tetap bersandar kepada dasar auto
Osampamanja atoeran baroe ini be. Ykrasi. Tetapi djoega disini terdapat landja pegawai dapat perbaikan, misal
(perosbahan didalamnja.
nja kaoem djoeroetoelis tidak djadi
| Jani, menoeroet instructie baroe, maandiooners lagi sedang pangkat kaar
seseorang regent tidak lagi mendjadi tjesverkooper (doeloe adjunct-demang
'Kepala atas pendoedoek Boemipoe pasar) dihilangkan dan diganti hulptera, tetapi hanja mendjadi Kepala marktmeester deagan permoelaan be
didalam landjaf 15— tadinja f 7.50!
boemipoetera
atas bestuur
,egentschapnja. :
Djoega kindertoelage dengan sendiri
Djadi ia 'tidak lagi dianggap seba nja naik diadi 2'/2 pOt. tiap anak se
gai Kepala Ra'jat. tetapi sebagai am kolah. Meskipoen beloem begitoe baik

tadinja beloem

regentschapsraad

dan

itoe pertemoean

wakil peme

rentah memperloekan djoega datang
ja'lahtoean
S. Wiriokoesoemo Ass.
Wed. PID dan sebeloem pertemosan
dimoelai lebih doeloe nama-nama co
mite ditjatat satoe persatoe.

&

Dalam

dihari

kemoedian.

Tt

Pembantoe

azas

tentang

pengoeroesnja akan dibentoek

— Belandja personeel regentschap

x

|

sa

Tegal sebagai tjabang, sedang

NBA

r|toe

peng-amat

€ dilara

Tegenticbap $ ai

ah djalan, terpejk:

boleh djadi hal ini disebab

rena keadaan bahwa

Hari Kemis
tt. 28 Juni 38 djam
tiga siang orang P4A menggropjok
roemah jg soedah masoek notes-hitam

sebab didapat kabar jang itoe waktoe

ada anak prijaji poetri masoek kesitoe
dengan seorang Tionghoa. Pengepoengan teroes didjalankan, tetapi koetika

orang P4A dengan familie anak pe
rempoean tadi masoek keroemah ban:

dotnja soedah lari tinggal peremposan
jang
ketemoe. Oleh karena bal ini

tidak nampak hal paksaan atau geweld

dan soeka sama

soeka djadi tidak ada

lain djalan ketjoeali masrahkan pada
orang toea dan “familinja soepaja se
berapa moengkin diperbaiki avaknja
mendjalankan kehinaan tadi,
#edah
Rame

rame

perpisahan

benoemd djadi Vsorzitter di Bontain

sangkoetan,

kita merasa sedih, sebab beliau sebe-

erdjaan seroepa itoe ia tidak

(Celebes),
Kepindahan
sepantasnja dari jang ber

beliau

soedah

dalam kaboepaten

tentoe

Bogor,

(Anetal

Kana

SOERAKARTA

regeeringsjubileum,

Pembantoe M. menoelis:
Berhoeboeng dengan akan adanja
hari besar besok 6 September dimoeka
ini, maka di Klaten
djoega soedah
didirikan sub-comite boeat mengatoer
keramaian itoe. Hari tanggal 6 sampai
8 September ditetapkan adanja kera
maian.
Sekarang
ini comite soedah
moelai mengidatkan lijst boeat minta
'derma, begitoe djoega tjelengan kepa
da semosa pendocdoek didaerah regent

schap

Klaten,

djoega

kepada

bapa'

tani jang dengan perantaraannja prijaji
BB dan loerah kepala desa.
Rechercheur

membakar goedang
tembakau

Seorang rechercheur dari polisi ba
gian ,cultuur Bewakingsdienset" di dae
rah

Anggauta RR jang memperhatikan
nasib pegawai soedah tentoe dapat

oen penghargaan

gering

haroes dirawat diroemah sakit ,Juliana"“ Bandoeng.
Berhoeboeng dengan djabatan Patih
dikota itoe beloem terisi, maka Patih
Mr. Cornelis diwadjibkan memegang
pimpinan goena oeroesan sehari hari

Sub-comite

Actie PPPPA.

Pada malam Minggoe atas initiatief
nja
personeel dari Landraad dan lain
lagi
tidak
enaar biasa sadja. Poen, ia
oempama ditimbang dengan th 1932
'bertanggoeng djawab boeat memper tetapi toch loemajan djoega kalau di lain soedah diadakan rame rame ber
hoeboeng kepindahannja tosan Soe-|
Itahankan kekoeasaan didalam regent banding dengan RBRJ.
prapto, Onderv. Landread Tegal jg di
echapnja, meskipoen ia masih me

nah atan,lagikesengsar
soeara saja
jang|e
aan dan|ugoeroesnja.

Bogor

Patih
Mr. Cornelis
memegang pimpinan sahari
hari,
$

tadi dengan

organisatie

seng Pe

Boepati

Boepati Bogor pada ini waktoe ge
terang. Setelah diadakan tanja mena
ring
jang agak keras sehingga beliau
nja maka Pomer dapat didirikan di

€

betapa poeas hati seseorang regent dan

toso djoega hadlir menerangkan

No. 1019 Batavia.

Telefoon

toeinja.
akan dicandidaatkan sebagai
lid gemeenteraad
Tegal akan tetapi
berhoeboeng kepindahannja tjita tjita
terseboet diowroengkan,

roleh dengan membakar ,ke Kemetir bisa didjadikan sesoecatoe : oe gentschapsraad ini adalah soeatoe per Selasa jl. bertempat digedoeng Taman
'bagi kehormatan bestuurder Isoel, jang kebaikan oesoel itoe haroes kara kehormatan.
Siswa telah mengadakan pertemoean,
diminta pertimbangan badan perwaki
Oetoesan Centraal Bestuur t. Mr, San
dan toedjoean

A'"

DEW

Fabriek ,TJAP

ra8l..

Djomin, 2 Augustus 38,

1 flesch

Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian.

Pomer berkembang
akan mengharap! rang mentjoerahkan segala isi dada|k
“atau
rahmat"
Djadi kita tahoe, bagi kita bangsa
Comite oentoek mempeladjari apa
A.
:
bestuurder jang mana — Dibawah Papua, maka angan| Indonesia, dari lapisan jang tertinggi kah Pomer dapat berboeah oempama
| jang dahoeloe mereka jangan seroepa itoe didalam madjlis sampai jang terbawah, oeroesan re diadakan tjabang Tegal, pada malam

lan pendoedoek jang bersangkoetan,
n |ja'ni badan regentschapersaad,
re| Kiranja tidak oesah saja loekiskan,

Bengkak,

Pegal-pegal,

Sakit Ocloe Hati d.s.b.

regentscbap

Klaten

menderita sakit, jang

soedeh

tidak

djalan, Dari sebab itoe maka

bisa

lama

pada

ber
14

Juli jl. diberhentikan dari djabatannja,

beberapa hari jl. ada seboeah

Pada tembakau kepoenjaannja ta:
goedang
baks onderneming , Kebonaroem" Kla
ten terbakar, Dari keterangan orang
ada jang mengatakan,
bahwa jang
membakar itoe P, bekas rechereheur

.J, jang

ke 24

| JANG” 1001

Perajaan 25 tahoennja P.S.LI.
hari

h melangsoengkan peraja'annja

BISA

HILANG

TERKENAL

ad koendjoengan banjak sekali jang hadlir

dan

ada sedjoemlah kira kira 1500.
4
ikan dengan fluitorkest dan dalam pemboaka'an di
i anak anak perempoean, moerid moerid sekalah BPII

— Malam it
adikan njanjian«

Speciaal

atas pimpinan

memboeka pertemoean der gan menerangkan

.

kemoeka oentoek

BATAVIA-C. :
Sawah Besar 21

memperbintjangkan:

Menpan PEN Sent

Aa

' Spr menerangkan lebih doeloe 2

@irinja perkoempoelan BO

5

| 1908, adanja peperanganit Djepang
—
Jengan
djaman

pada

Roeslan

pandjang

| Poen dikalangan SI menoeroet spr
timboel poela doea aliran. Di Semarang mengadoe ajam, Penggeropjokan
engan pimpinannja toean Samaoen
isalah seorang pengandjoser dari Sare
kat
Islam Hindia
laliran baroe, Ketika

timboel
Timoer
diadakan Natico

tjah

mendjadi

doea

itoe
dilakoekan oleh toean Smallegange de

tachement

perkoempoelan:

atas ichtiarnja Hadji Samanhadi.
Pada tahoen I9Il berdiri Republiek

Spr menerangkan djoega adanja per
selisihan faham antara pergerakan ra'jat

Tiongkok, jg karena itoe menimboel
kan semangat
dan kejakinan baroe
dalam kalangan SDI. Pada
waktoe

ganti nama

SDI

bekerdja dikalangan

Sarekat

nesia (PSII).
pada tahoen

economie

rajat, sehingga mendapat kamadjosan

dan

acbirnja

timboellah persaingan

dengan perdagangan bangsa asing jg
pada waktoe itoe hampir memegang

perdagangan di ini negeri.
Makin

lama

SDI

mendjadi loeas,

sehingga pada achirnja

di

dibentoek Centraal Comite

Soerabaja

Sarekat

Islam pada th 1913.
Pa 3
SDI pada tahoen 1915 didjadikan
Sarekat

Islam

dengan

cowmmandant

pelpolisi

Sarekat Islam Indo-

Dalam cougresnja PSII
1933 timboel lagi doea

aliran dalam kalangan PSII dan ketika
toean Dr. Soekiman kelsear dari pariy

maka berdirilah party baroe : Party
Islam Indonesia | Parij dengan pimpi
nannja

toean

Dr Soekiman,

|

HOLL.

PSII

aliran timboel

tim:

perseli

rikan party

cong

baroe lagi,

Kemoedian—kata

spr—ada

ketera-

res congres SI dan SI poen toeroet |ngan dikalangan PSII dan
sekarang
djoega dalam Nationaal Irdische Cong PSII mengadakan congresnja jang ke
res (Natico).
124 di Soerabaja,
Ketika Dewan Ra'jat berdiri pada
taboen 1918, maka SI memilih wakilnja | . Dikemoekakan poela oesaha oesaha
jalah toean Abd, Moeis, sedang toean dari party dengan paudjang lebar dan
HOS
Tjokroaminoto diangkat oleh 'disamboet pidato itoe dengan gembiPemerintah. Djadi SI mempoenjai ra,
- wakil doea orang.
Pimpinan rapat mengoetjapkan teri
Kemoedian SI. berhaloean non coops
ration.

Meskipoen

t.

Tjokroaminoto

— kata #pr — mendapat angkatan lagi
toean ini ta” soeka doedoek di Dewan

Rajat.
2
2
Seteroesnja spr meriwajatkan alira
baroe dalam pergerakan rajat, adanja
perkoempoelan baroe selainnja jang

soedah ada seperti BO, NIP, Insuiin
: de dsbnja.
- terseboet diatas. Atas kekoeasaan
'lisi, maka P.

laloe ditahan dalam

po
pre

Wodadi

Sjarat2

togan

diterima

dengan

6

dan

12

KRAMAT

orang.

Jo ada 1 430,36 dimana jangf 360,—
disimpan di postspaarbank dan f-70,

tangan Penningweester toe

pada dr.

R. Soeradji

soeka

kan pemeriksa'an seperloenja, dan s2 pendek seperti berikoet:
Tanah pekarangan didekat roemah
telah diperiksa beberapa kali, ternjata|

“ bahwa

P. memang

soenggoeh

sakit,

dan boeken sekarang sadja, tetapi soe
| dah lama sakitnja, Oleh karena itoe,
maka pada hari Djoem'at ini P. di
merdekakan dan djoega dibebaskan
dari toentoetan.
2

-

Banjak

sepeda tjoerian ditangkap
polisi

Pihaknja recherche dari polisi telah

koeboeran.
Banjak pentjoerian

kajoe

Di sampaikan pada kita, bahwa di
nja Sonodrono ada kosong, kepoenjaan onderdistrict- Gejer Goendih pada ini
keloerahan desa, diminta oleh Sono- waktoe banjak pentjoeri2 kajoe jang
drono itoe tidak dikaboelkan. sebab mengganggos hoetan dalam ressort ter
'sebeloemnja ia datang soedah ada seboet.Pegawai borchwezsen telab mela
orang lain jang minta boeat disewa, koekan kewadjibannja
sebagai apa
dan telah dikaboelkan lebih doeloe. moestinja.
Tetapi Sonodrono

nekat,

roemah

tanah

diatasnja

mendirikan

kosong

itoe.|

Mutaties

:

Onderwjs.
:Hal ini setelah dioeroes oleh loe
rah desa, soepaja roemah dibongkar,
Dipindahkan dari Wirosari ke KoeSonodrono tidak maoe, laloe dirapport woe t. S, Sastroatmodjo Goeroe Verkan kepada essistent-resident. Poetoe 'volgschool, Sebagai gantinja ditoeng-

dapat menangkap beberapa sepeda jg
asalnja dari tjoerian. Sebagian terda san @.r, soepaja roemah dibongkar goe datangnja t. K Atmosoediro dari
pat di roemah gadai, tetapi jang lain atas kekoeasaan pemerintah. Tetapi Djenar Poerworedjo. Idem dari Koewoue
terdapat di fietsen reparatie di Klaten. ketika pelpolisi akan membongkar roe ke Djenar Poerworedjo t. Moh Soekemi.
mah itoe, Sonodrono melawan dau me
Banjak sekali sepeda tjoerian dari ngamoek, dengan membawa potongan

Solo jang dibawa
ke Klaten dan oleh bamboe,
reperateur laloe dibongkar semosa dan

diganti semoea onderdeelen dan bentoeknja hingga soeker dilihat asalnja

dja jang

poekoel“,

dengan berkata: ,Siapa sa
membongkar roemah ini, koe

Esoek

harinja ketika assis-

Boschwezen,

OEMOEM
Sval

dan sekarang banjak sekali jang telah negeri.
dibekoek olehnja,

ditempatkan di Berdjo dan diserahi me

Openbaar-gehoor

megang asnleg railbaan t. Moh Juzak
maandgelder dari Wirosari.

31 Augustus

Tjabang PKPR Mangkoenagaran
Beloem berselang lama ini toean M.
Soetardjo Kartohadikoesoemo gedele-

verzeur Orie, sedang jang mewakili
gouverneur Bseyleveld haroes memim

Ra'jat“

tahoen

Berhoeboeng dangan verlofnja gou-

geerde Volksraad telah mendirikan 'pin openbaar-gehoor sendiri di Djok
»Perhimpoenan Kepala dan Pegawai ja, maka boeat di Solo besoek hari

—.

H M.

de

Koningin

koesoemo

regent patih Mangkoenaga

5

.

Ea

—.. — Dari
Dari pihak jg berkepentingan kita

mendengar kabar, bahwa semoea loerah kampoeng dan pegawainja didae
rah Mangkoenagaran akan mendirikan

tjabang

PKPR itoe, dengan memboe|

barkan perhimpvenannja sendiri jang
doeloe, jalah PPK.
:

creme.

.
paman

TEL.

WEL.

NE

VOLKSRAAD

5974

NE

t. Wirjopranoto

Pembi'jara ini menganggap, bahwa
pendjawaban pemerintah itoe udalah
tidak bisa, Tiaptiap orang men-

Djoestisi

Pada hari Kemis jang laloe V.R, te
lah melandjsetkan
pembitjaraannja
tentang soal Djoestis i,jaitoe angga
ran belandjanja,

dapat koepasan koepasan

oleh pendja

waban pendjawaban tadi,

Lain dari pada itoe dimintakan oleh
spr. soepaja kedoedoekan pegawai ke

hakiman Iadones'a mendapat

perhati

kehakiman

bangga

an, soepaja diperbaiki. Olehnja poen
dinjatakan, bahwa dalam kedoedoekan
golongan golongan

banjak jg katjsu. Dan dalam pidato
ini dioelangi lagi oetjapan2nja dalam
termija pertama. Poen dikatakan, bah
wa
Prof. Carpentier Alting
djoega
mendjalankan kesalahan jg besar.

Ketika spr. membitjarakan

so'al ke

dcedogkan Indo dan so'al gelijkstelling
dengan bangsa Eropah, maka dikata

kan,

bahwa

disslosroeh

hal ini banjak

djoega kekatjauannja. Haroeslah
kan peroebahan percebuhan,
Sekarang

jang

angkat

diada

bitjara

ialah

t. Datoek Toemenggoeng.
Spr. ini membentangkan so'al pem

pada

31

Anggota-anggota Dewan
bertsamasja

Rakjat

Ke Kolonisatie
Lampong.

srapat besar“ diserahkan kepaba seo
rang joeris, jang bebas dari segala
Oercesan pemerintahan,
Spr, jang penghabisan ialah

wa Dept. Djoestisi adalah boekan “bu
reau voor
arbeidsbemidde
ling". Lebih baik, kata spr, kalau spr

menerima angka2 dan boekti2 soepaja

pendapatnje tentang itoe lebih terang.
Oentoek ini memang perloe tenaga-

tenaga jg tjakap

dan pandai.

t, Abdoel Rasjid

Tetapi

Dibitjarakan olehnja soal kehakiman
boekankah lebih ostama lagi kalau te didesa,
sambil menovndjoekkan dalam
naga tenaga tadi orang-orang jg men

dapat

pidatonja

pendidikan ?

itoe kepada begrooting BB.

Lain dari pada itoe olehnja disesalkan
halaja, bahwa roofbcuw jang kini di
t, Soangkoepon
Spr ini membitjarakan masjaalah com djalankan itoe sampai melanggar adat
petentie jg berhoeboengan dengan soal adat pendoedoek,
Poen soal perbedaan adat di Tapaforum privilegiatum, sambil dikatakan
djoega, bahwa soal competentie ini tjoe noeli Salatan dan Ostara itoe tidak bo
ma dipbetoeskan sadji oleh seorang leh dilaloei begitoe sadja.
bakim hingga terdjadi kekatjauan. Da
Dengan pidato iri maka habislah
lam pidato ini dikemoekakan lagi pem termija jang kedoea,
Dan sidang ditoetoep,
bitjaraannja didalam termiju pertama.

Rebo,
Tanah

tgl
Abang

24 Aug. Berangkat Jari
(SS)

djam 7.56

1
Personeel OJS dan

pagi.

SJS

Datang di Merak djam 10,40 pagi.
Dengan kapal KPM ke Pandjang (Oost-

Peratoeran
barooe,

haven), bersantap dikapal, datang k.I.
djam 4,30 sore. Bersantap dan berma
lam di Tandjoeng Karang.

Aneta bahwa dikantor bagian spoor
wegtoczcht
dari
Departement Ver

Dari Bandoeng

en
Kemis, tg. 25 Aug. Dengan mengen ker
soengkan
darai auto ke kolonisatie (sedang di

kerdjakan) Soekadana kl. 50 km. dari
Tandjoeng Karang.
Bsrsantap di Metro (Pasanggrahan),

Bersantap dan bermalam di Tandipimpin
Dikalangan anggota Dewan Rajat djoeng Karang.
oleh resident A.M. Pino dari Sema telah timboel tjita tjita akan mengade
Djsem'at, 26 Aug Dengan memakai
rang atau resident A. Sonneveld dari kan tamasja 4 hari lamanja ke Kolo- auto ke Gedong Tataan, (25—50 km
Kedoe. Begitoe djoega adanja kera- nisatie Svekadana, Gedong Tataan dan
dari Tandjoeng Karang).
maian ,tedak lodji“
diroemah gou Giest'ng. Ini akan teroes djika permin
Teroes dengan auto ke Giesting (kl.
verneur di Solo.
taan akan toeroet itoe tjoekoep dan 100 kw dari Tandjoeng Karang),
Bersantap disana.
| Adoe ajam digeropjok oleh polisi akan dimoelai setelah soal begrooting
habis diroendingkan. Tamasja ini akan
Berangkat dari Uosthaven dengan
Berselang beberapa hari ini, dikota bersifat sebagai studiereis,
kapal KPM djam 7 sore,
Wonogiri dibikin gerapar, karena ada
Rentjana pordjalanan itoe seperti
Saptoe, 27 Aug, Datang di Tandj,
kedjadian
eropjokan orang jang berikoet :
Priok pagi. (Aneta).

pendoponja KRMT Sarwoko Mangoen Augustus dimoeka ini akan

—.ran (Solo,

Berkembang

@

OKAMURA
SEE

SIDANG

modern

2

4

Diangkat djadi Boschw:chter dan di

tempatkan diressort Teges t, Randim
tent wedono Ngoeter datang sendiri, doeloe Kapmandoer in vaste dienst di
fiets itoe. Tetapi pehak polisi sekarang Sonodrono tidak melawan, dan roemah 'Toempoek, Idem di Mritjo t Warijo
soedah bisa mengetahoei semoea itoe, terpaksa dibongkar atas kekoeasa'an di Sinawah, Bobsat sementara waktoe

jang congresnja bertempat di

—

jang

memenoehi apa jaug telah di seboet jang keloearan Sekolah hakim tinggi. berian gratie kepada orang orang
hoe
Olehnja dikatakan, bahwa disini tak
kan dalam huishoudelijk reglement. ada
soal kepertjajaan sama sekali, Lagi kosman dengan pandjang lebar, So'al
Kepada mereka di minta (di wadjib
rasanja
bs iai dimintakan olehnja soepaja diseli
itoe bisa dibikin beres de kan) mengantar djenazih sampai ke poela dinjatakan, bahwa
loem tjoekoep dengan keterangan, bah diki lebih landjoet. Lagi poela soepaja

ngan baik. Doedoeknja perkara dengan

melakoe

13, Bandoeng.

Boeatan fabriek Europa

ace»ord,

Dibawah ini kita mosatkan keadaan
Osang itoe sampai tanggal 23 Juli '38.
Wang masoek, f 626,195 dan f 14,

jang

boeat klas I jang gelijkgesteld
boeat Openbare Mulo.

theeserviezen

Br tosoes s!ro, dan

Soepardi. Hasil pemeriksaan

36 dalam

en

TOKO

memeriksa
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ventief di kazerne pelpolisi.

Kantoor

INL. KWEEKSCHOOL

Gouvernements

tahoenan. Rapat diadakan diroemahnja
toean H Saleh di Kepatihan dan di

sihan antara pimpinan sehingga ter
djadi doea pariy lagi. Toean HA. Sa- 475 5 f 640.67.
Dikeloearkan sebanjak f 210,31. Sal
lim es. keloear dari PSI dan mendi

mendapat

di INDONESIA

di Bandoeng

POERWODADI GROBOGAN
Hardjo Koenarpo

Sesoedah

Setelah meninggalnja HOS3. Tjokro
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boenda,... oemoem mentjela perboea
- Betawi kehabisan ,,nama".

|

Aib, tjoba tavja sama bang Bedjat,| tan ananda dengan soeami ananda itoe.
Oemoem mentjela kepada ananda,
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kepada ananda, ialah so'al permadoesan

Oemoem mentjela kepada ananda,
mengapa ananda tjintakan orang jang karena
ananda — seorang perempoean
telah beranak beristri, sedang masih
terpeladjar
katanja — soeka dimadoe,
BANDJERMASIN.
banjak pemoeda pemoeda jang pantas
'Oemoem
mendakwa
ananda meram
mendjadi pasangau ananda.
Oranjefeest.
(pas soeami orang.
Tjelaan inipoen sangat memoesing
Oemoem mengata ngatai ananda de
Pembantoe menoelis :
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lihat hidoep kami didalam “ikatan soe
dimoelai pada 30 Augustus 1938 'gikan kepada mereka.
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segala penjakit? dada dan kerongkongan. Tjoba toean tanja
sama toean poenja sobat2, jang soedah memakai
Abdijsiroop, atau lebih baik lagi, tjobalah toean
memakai sendiri.

AKKER's ABDIJSIROOP

boeat

Batoek,

Griep,

f 1135 seboemboeng

disemoea

ey
USU
Van trekken en duwen
Fotoen Cinematografisch| 10,20."
Kwartet
rt130
Beroemde Tenors
3

roemah

atau

obat

Bronchitis,

Asthma

f 2.50 seboemboeng

dan

toko.

Len

Lagoe jg menjenangkan
When
comes

mij dreamboat
home

Berhenti

4

-a
'
ae

ustus 1938 tahoen ke 6

| Keadaan di seloeroeh

Palestina

ada

sangat genting
Inilah berita dari Reuter tg, 27/7/38,

dan beritanja poela pada tg.

Tr baran ketiga

dari Jeruzalem menjatakan,

enia menentang pedo
se
c
o
d
e
s
i
s
n
e
r
Konfe
igan kota terboeka

0

5

Lebih

Di Paris

Correepondeot
ris, iboe kota

Palestina soedah sampai

kepada poel

nja lagi. Berita berita

ta

tentang

dari Soembar Reuter jg saban hari ki
diberitakan

dan incident2 di Palestina

kegentingan

soedah

me

uoendjoekkan sangat hebatnja. Perta
roengan bangsa Arab disana
terlihat
sangat

bersoemangat

dan

berani

mes

terdjadinja

per

dikabarkan oleh Rsuter. Hebatnja

hoe

'kipoen mereka tidak mempoenjai sen
djata2 jg lengkap terhadap perlawanan
I
aja kepada pemerintah Inggeris jg
serba lengkap sendjatanja di satoe fi
1Georges Guyau, Audre Msurois, Ro- bak, dan terhadap bangsa Jahoedi jg
main Rolland,
Upton Sinclair, Jean dipersendjatakan
di lain fihak,

1000 orang oetoesan dari

30 bangsa

riboetau2 di

28/7/38

bahwa ke

berhadir

'Rostand,

Gaorges

Duhamel,

Kita jakin, bahwa

Wells,

Antara“ dari Pa- Madame Rosamond
Lehman mengiPerantjis melandjoet, rimkan pesanan kepada konferensi,

tempoeran2jg hebat dan incident2 jg
berbahaja antara tiga golongan terse
kan verslaguja tentang konferensi se jg didalamnja
terdapat perkataan : boet ada lebih lengkap dan lebih ba
doenia
dari RUP
jang
dilang| '»Apakah kita akan biarkan kekedja ojak berita beritanja lebih dari apa jg

soengkan moelai dari tgl 23 sampai
24 Juli jbl sebagai berikoet:
Konferensi jg disoesoen oleh ,, Ras
semblement Uoiversel pour Ia Paix“
soedah

roeangan

moelai dilangsoengkan dalam

man

dan

paksaan

jg ditantang

oleh

rakjat dengan gagan perkasa dan
penoeh keketjewaan, achirnja akan
berkoeaea dan menetapkan
kceasa

dari orang oravg dan ageb agen loear
dari gedong Palais di Mu- negeri atas rakjat itoe? Kami adalah lehlah Commissie ini mendapat kenja

gualite jg besar itoe. Pertemoean ini jakin bahwa pembelaan dari republiek
jg dibadiri oleh 1000 orang oetoesan Spanjol, dimana bergaboeng sentiment
dari 30 bangsa lebih mempoenjai 2 kebangsaan dengan ketjintaan kepada

tjara

roe-hara dan berkobar apinja seming
kin sengit, jaitoe sedari datangnja
Commissie Penjelidikan Inggeris ke
Palestina pada tgl. 1 Mei jl, dan bo

dalam daftar pekerdjaannja. jai

toe: soal penjerangan dari kota kota
terboeka, dan pemberian bautoean ke
pada pendoedoek dari daerah jang di
serang.
5
Pertemoean internasional ini meroe

kemerdekaan.

akan

dapat

melaloes

zaman

berkilau2an,

jg kelak

dengan

dalam riwajat akan diperingati dengan
penoeh kehormatan",

taan bagaimana goesarnja kacem Moes
limin di Palestine kepada politiek Ing

geris jg bendak membagi haknja lain
orang kepada satoe bangsa
jg tidak
mempoenjai hax soeatoe apa di negeri
itoe. Soedah tiga boelan lamanja Com

missie Penjelidikan ini berdiam di Pa
lestina, dan bsroe-baroe ini mereka
ka” kata Jouhaux.
telah balik kembali ke Londen,
pakan soeatoe tentangan jang keras
Djam setengah sebelss, konferensi
Dirasa pada tgl. 18 September '38
dan gagah dari bangsa bangsa, jang itoe diboeka oleh Lord Cecil. dengan Commissie itoe akan berkoempoel di
terantjam kemerdekaan dan keselama tepoek tangan rioeh dari tempat oe Londen boecat mengoempoelkan lebih
»Stop

bombardementen

tannja oleh s'penjerang.Baik di Tiong toesan2

kok macepoen di Spanjol perdjoangan
jang dilakoekan dalam keadaan kesoe

karan itoe didjalankan
keberanan dan loear
menantang sipenjerang
karang bagian doenia

jang

baik dan

kota

terboe

dan tribune publiek. Sebagai

pembitjara pertama dipersilahkan Leon
Joubaux,

jang

dengan

ringkas mene

dengan penoeh rangkan maksoed konferensi itoe, ja
biasa hebatnja itoe:
dari loear, Se
1 menjetop
bombardementen atas
kemanoesiaan kota terboeka,

bertoedjoean madjoe

roeh bangsa Arab menjatakan tidak
mocfakatnja kepada Commissie itoe
dan

berprotes

karena

vja

mereka

keras kedatangannja,
jakin,

dan keadilan

bahwa

bagi

hakvja

datang

orang

Arab Palestina, tetapi pemerintah Ing
geris masih tetap bermaksoed hendak
perdamaian dan membagi Palestiaa kepada bangsa Ja

2 membantoe bangsa2 jang memper
tahankan kemerdekaannja,

'berkoempoel bersamasama dan memi
koelkan kewadjiban stas poendaknja
'3 mempertahankan
centoek mentjegah sekeras kerasnja keamanan bersama (collectieve veilig
akan kekedjaman2 jang berlakoe atas heid).
:

| bangka
Spanjol dan bangsa Tiorghoa. |
Orang akan mentjari djalan dan sja

banjak keterangan.
Sebeloem datang
aja Commissie ini di Palestina, seloe

“ Pembitjara

ini

mengatakan

lagi:

hoedi.

Dari

x

itoe bangsa

Arab

Palestina

ti

dak menggaboengkan diri mereka pada

Keadilan itoe scedah di indjak2
Commissie ini atau memberi ketera
Yat memberikan bantoean kepida meBangsa bangsa itoe diserang karena ugan2. Lebih djaceh orang Arab Pa
reka jang boekan sadja berdjoang oen mereka tiiak maos meloeloeskan per lestina menjatakan, bahwa Commissie

| kek golongannja sendiri akan tetapi| mintaan
djoega gosna manocesia dan

moesoehnja

dan moesoeh

kemanoe disokong oleh keradjaan2 asing.”

ini

ini

tidak ada faidahnja bagi mereka,

'malah

kedatargan mereka membikin
lebih keras, dan keama
Pisse Cot, bekas minister Penerba- hoeroe-hara
ken kepada doenia jang berke- ngan Perantjis lebih doeloe memberi pan negeri semingkin terganggoe dan
, soepaja lebih mengindahkan kan bormatnja kepada ,pembawa per banjak jg binasa, Orang Arab Palasti
hoekoem keadilan dan kema| damaian jg besar“, Lond Robert Cecil aa masih tetap dalam pendirian dan
loeroeh doenia soedih Selandjoetoja
ditoesdjceskannja ke permintaan-permintaan mereka kepada
an hanja perasaan £ym mestianpja mengambil tindakan jang pemerentah Inggeris, jaitoe menolak
Ija akan tetapi ingin mengoe praktis, ,Bemosa jg menghormati hoe pembagian,
h.
menoetoep
pemasoekan
rkan tangan bautosan kepada ra'jat koem hoekosm kesopanan dan kema bangsa Jahoedi, dan meminta Palesti
Spanjol dan Tiongkok, jang kian hari noesiaan dengan tidak ada pengetjoea Da mendjadi merdika dibawah mn
“kian bertambah.
lian baroes bek-rdja bersama sama". daat Inggeris sebagaimana kemerdeka
Kewadjiban
kevnperensi sekarang (Lord Robert Cecil menjatakan djoega an Irag dan Syrie.
adalah o3ntoek membesarkan perhati dengan perkoenijsengan Radja InggeSelain dari ini puntpuat orang Aan itoe, dan oentoek mempersatoekan ris ke Peranijis, bahwa persahabatan rab tidak akan bergisar dari standsemoea tenaga goeua mwaksoed tsb.
jantara bangsa bargsa jg demokratis, puutnja sebeloem mereka mendapst
Orang orang jang doedoek sekeli- seperti Inggeris dan Perantjis mendjadi kan fjitatjita ini, tetapi djaroem poli
ling medja pergoeroes membpsektikan, 'djamivan jang paling tinggi akan ke tiek Inggeris beloewm maoe bergerak,
bahwa dalam congres ini, boekan &a 'kalnja perdamaian, Monseigneur Ma- malah masih tetap, daa berkehendak
Cja bsrhadir bangsa jang terkemoeka Ingold, sebagai oetoesan dari kaoem akan meninais hoeroe hara di Palestiakan tetapi djoega orang orang dari Katboliek, mengingatkan oedjar Kris- ua dengan
kekoeatan
sendjata, ma
seloeroeb lapisan dan halosan. Kita tus: ,Bahwa perdamaian itoe akan de lah lebih banjak tentara Inggeris akan
melihat President dari Congres itoe, kat disisi kita,
'Ididatangkan dari Londen, dan menoe
Lord Cecil disamping bekas minister
Dalam persidangan pagi itoe masih
president Perantjis jang terkenal Paul ada beberapa orang dari berbagai baBorenur, Leon J-.ubsux wakil dari gai haloean berbitjara, jang oemoem
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Satoe soerat tanda sympathie dari 100
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kedok pepsrangan saudara.
Kaoem ,barbaren“
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hendak mengoeasai seloercah doenia, ngas kepada korban korban jang dja
dengan djalan menakloekkan tenaga2 toeh. Sesoedah president RUP Spanjol
demokratis di Kuropa. Mereka seka Martinez Bario berbitjara maka Li Yu
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rakjat Spanjol. Rakjat 'Spanjol kivi penglihatannja sendiri dalam pepera

roet keterangan Malcolm Mac Donald
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latentara Inggeris ke Palestina, sebing
ga sepoeloeh doesosn kepoenjaannja
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