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Sebagaimana telah diketahoei Abdoel Karim telah pimpin kaoem pemberontakan Rif-Kabyl di Marokko, dan
selandjoetnja- dikabarkan poela bahwa

Dalam waktoe sekarang ini itoe doea

lis dalam pers, berhoeboeng de-|.

$

satoe”haloean baroe dari satoe
abar baroe di Semarang. .

Fransch.
Orang

pembitjaraan.

. Itoe pemimpin dari kaoem pemberon

doel

(tak jang terkenal 'di Marokko, Abdoel
pin soerat kabar “baroe ini Karim jang. diboeang 8 tahoen lama-

pengaroeh

tadi jalah
baik bagi

ibeda-bedakan, ' mana:

jang sendiri. Djikalau fihak jang satoe lebih

Inja . dari" :jang “ aseli, mana. koeat,. biarkan” tjoema sedikit, tentoe |
dari » jang” tertjampser “ baroe. Assi- bisa menang djoega. Maka dari sebab|
milatie itoe tidak joekoep' artinja de-

'itoe, itoe ,ramalan”

tentang terdjadinja|

dja darah tjam- lassimitatie dengan kebangsaan lain|Dalam Satoe assimilatie-proces mesti djadi satoe. andjoeran--bagi rakjat,

. Kembali

Gg

conferentie terganggoe.

“Lantaramtindakannja
“@xporteurs katoen Japan,
Keterangan
tadjam
dafi
Delegatie

-

KAKOE

Monster

nummer

10

pada
:

Cent.

!

(aderverkalking).

di dalem

N.V. BANDOENGSCHE

Gemeenteraad jang baroe laloe, candidaten Wethouders bangsa Europa
telah diketahoei

V.C.

akan

dari

omong-omong.

madjoekan

toean-toecan

Jansen dan Burgersdijk, sedang
toean-toean Pietersz dan Beets.

Siapa

candidaat

Wethouder

I.E.V.

Indo-

nesier ?

Sebagaimana
diatas
ditoetoerkan
nanti hari Minggoe baroe akan di tetapkan. Tetapi sementara itoe telah kedjadian hal jang perloe djadi peroendi-

.otang dapatkan -kekalahannja |

"Pranakan akan kalah, se-. ' Sekarang associatie. Associatie itoe

diambil kepoetoesan mengadakan laraIni artinja Wethouder Indonesier itoe
ngan tentang pendjoealannja manufac- moesti- menjotjoki dengan pilihannja
ada- pekerdjaan bersama2, mentjapai Ituren ke Indonesia selama itoe confe- doea perkoempoelan bangsa Europa
satoe maksoed masing2 fihak merdeka rentie dagang antara Nederland dengan tadi,- djikalau tidak, ta? akan dapat
soeara dari mereka!
beloem djoega berachir.
—
:dalam oeroesannja sendiri. Kebanjakan Japan
|

| poeran darah Tionghoa dan darahIn-

tetapi

kwartaal.

advertentie, ketrangan
administratie,

pipah isi 20 pil,

dengan atoerin memakannja.
.
dari 100 pil, dengan 'atoeran memakannja di kirim franco
setelah terima kiriman postwissel dari f 1.— kepada

ngan.
|
Belanda.
Toean Beets telah menjatakan (di
an.
loear
vergadering) bahwa candidaat
Menoeroet.
kabar
'Aneta
Iwaki
dari
ali
teroetama pemimpin-pemimpinnja, akan Osaka, kaoem exparteurs dari
kain Wethouder Indonesier akan dibantoe
h'satoe.fihak, Oempa'manja. dalam bekerdja teroes dan radjin mentjapai menta (ongebleekte katoen) pada tang- oleh I.E.V. dan V.C. djikalau Mr. Hadi
milatie-ptoces,.jang dimaksoedkan kemadjoean dan menambah. keharga- .gal 15 Augustus jbl..soedah membikin dan Dachlan Abdullah. Lainnja akan
1 pemimpin, soeratkabar.itoe, fihak annja kebangsaan sendiri...
:
:
satoe conferentie, dalam mana telah stem tegen!

Inja sebagai: golongan:
| manoesia, jangtertjipta: oleh" pertjam-

boelanan,:

diroemah

KININEFABRIEK

daerah jang baroe

Marokko tentang sgal balik kembalinja
- HAbdoel Karim itoe!
—

TERASA

Boleh dapet beli di saban toko2

akan memberi

katanja berkejakinan, bahwa golongan nja, menoeroet kabar Aneta Transocean ditakloekan itoe, '
Pranakan dari bangsa “Tionghoa di dari Parijs, sebagaimana 'per sbureau
Sekarang bolew/ dikatakan sedang
onesia 'ini akan terpaksa: maoe Fransch mengabarkan tidak lama lagi dilakoekan
pembitjaraan2 antara pren- diri dalam rajat
barangkali .dapat. izin .oentoek balik sident dengan commissaris Agoeng
“diri itoe setjara kembali ke tanah airnja.

bisa ditjiri-tjirikan|

. f 5.50

jang soedah termashoer bagi

” OERAT2

3
g
balik kembalinja Ab-

harap

Karim.

. f 4.50
,

MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek) ASTMA den

'selama ia diboeafig 8 tahoen lamanja
Abdoel Karim akan balik ke
di Frankrijkia soedah kesampaian dapat
Marokko ?
tjeboerkan
dirinja dalam kesopanan
Sedang diadakan

rsebbet diatas sering ter- |:

rka'

,

diachir

Joodkalipillen Tjap ,,B- KJ? 5
Saba
ant Pep

.

dibajar

brenti haroes

Losse

kwartaal

Indonesia.

moeaskan dan “dalam anggapan setengahnja

orang

koerang

sempoernanja.

Madjoe
tetapimoendoer.lagi.
Dalam persidangan Volksraad kemaren, “waktoe ..memperbintjangkan: -begrooting. Departement Onderwijs, soedah . dimadjoekan - motie toean-toean
Wirjopranoto, Thamrin, Soangkoepon

dan.

De Dreu, jang memintak kepada

Pemerintah soepaja dalam persidangan
Volksraad. jang. akan datang (persidangan Januari— Februari. 1935), soedi
memberikan, kepada Volksraad verslag
tentang bekerdjanja ' itoe .ordonnantie

pengawasan

particulier-onderwijs for-

donnantie-sekolah-liar|danselandjoetnja
menambahkan (melampirkan) salinan2
soerat Kepala2 daerah (Hoofden Ge-'
westelijk Bestuur) jang soedah mengeloearkan besluit dalam hal itoe (makSoednja . besluit larangan. mengadjar
pada goeroe2 ig.dianggap berbahaja Z.)
x

| Berhoeboeng dengan telegram terse | «Malah, dioetjapkan-dari fihak 1.E.V:,
'ssociatie itoe ferdapat dalam perkara | 'boet
maka dari fihak delegatie Neder bahwa djikalau Nationale. Fractie akan
gangan, associe
ada pesero, sama

AN (hak. dan

land diberi tahoekan, dengan djelas se
sama koeadjibannja, lahir dan kali fihak Japan tadi ada salah faham

|

ir

da

'|batin. Dalam peperangan doenia, 1914. 1 11918, ada beberapa negeri , Geassocieer-

'Iden”, jang bersama2 negeri2 dari En-

s0e-|tente Cordiale (Engeland,.
Frankrijk,
iong Rusland),
mengrojok negeri2 Centraal

h,, berlipat:lipat

lari. banjaknja |

tentoe-mereka itoe |

: Seandainnja sa-

Pranakan itoe dalam

(Duitschland dan Oostenrijk sadja, sebab Italie berbalik mendjadi moesoeh) |

oleh karena selamanja ada pemboyco
tan jang timboelnja dari fihak itoe, soe
dah tentoe tidak akan diadakan pembi
tjaraan2

antara ini kedoea

|. “Wet

delegaties.

memperlindoengi

“perdagangan

terpak-

irjopranoto ' menerangkan
bahwa mereka memadjoekan ini motie'
madjoekan “lain candidaat, V.C,
dan boekannja
oentoek memikat ini Raad
ILE.V. akan madjoekan candidaat bangsa soepaja memberikan poetoesan princiEuropa oentoek mendjadi Wethouder pieel- tentang toezichtordonantie jang
oeroesan Indonesier....!
ada sekarang, :tetapi oentoek memanOrang tentoe masih. ingat
bahwa dang lebih landjoct atas berlakoenja
leden bangsa Europa.15 orang banjak- ini ordonnantie.
nja, leden Tionghoa, 4, djoemblah 19,
Berhoeboeng dengan ini toean Wirsedangkan leden Indonesiers hanja 8 jopranoto
memperingatkan ' pidatonja
orang. Ini artinja bahwa.soeara ang- anggauta
Volksraad toean . Wiwoho,
katan Wethouder Indonesier itoe ter- jang telah mengoeraikan beberapa ke-

“Sa didjalankan.
.
djadian dan memberikan beberapa'pedan-mereka ini poenja Geassocieerden |- Menoeroet .kabar Aneta Iwaki dari gantoeng dari LE.V, dan V.C.
Oentoek
Nationale
Fractie
sekarang
neranga
n atas berlakoenja itoe toezichtTokyo
ini
hari,
wet oentoek memper-s
(Bulgarije dan. Turkije).
1 lindoengi
memang
ada
roewetnja..
Akan
memordonnia
ntie, dimana dapat kenjataan
perdagangan,
jang
telah
di
“Associatie itoe mendjadi salah.satoe
pengoen- dengan. terang” bahwa berlakoenja ini
sjahkan pada tz. Mei jbl, boeat perta- poenjai Wethouder hanja
djalan .djoega dari.politiek Pan Azia- ma kali akan didjalankan boekan ter- djoekkannja L.E.V, dan V.C, atau ada ordonnantie, teroetama poela tentang

tisme,: "jang “sekarang

ini sedang di hadap loear negeri, akan tetapi terha- kans

sama-sekali

tidak

akan

dapat

penerangan

sebab-sebabnja

.

sehingga

- ditindakkan itoe ordonnantie (seperti
kembangkan “oleh “Japan. Tapi asso- dap exporteurs Japan jang mengeloe- Wethouder bangsanja sendiri....
Djikalau
Nationale
Fractie
maoe
di
gan pentjaboetan hak mengadjar
ciatie itoe, dalam arti jarig soetji, tidak: arkan- barang2 katoen manufacturen ke toentoen oleh I.E.V. dan V.C. memang keteran
goeroe2 Z.) tidak: memoeaskan
Indonesia.
|
dan
”

Ko

«

memberikan hak lebih kepada satoe
8
Itoe pengeloearan ' dari katoen ma- haroes toeroetkan itoe perentahnja, ma- tidak sempoerna.
fihak dari kepada lain fihak. Sebenar- nufacturen,
Oleh sebab itoe kata toean Wirjospeciaal
jang
berwarna djoekan Mr, Hadi dan Dachlan Abdullah!

nja, bekerdja bersama2 mentjapai satoe

sdjadiati demikian disrang,'' sekali

aboe2

tidak bertjorak,

dalam sedikit

'maksoed ifoe baroe bisa- berdjalan de- tempo sadja soedah bertambah dengan

Tetapi apakah memang adanja Na- pranoto,

tionale

Fractie:

hanja oertoek terima

saja kira Pemerintah poen
mengakoei hal demikian, sebab didalam
Memorie
van Antwoord orang “bisa

o
| dalam tjoema rib
kala
jang doeloe

bangsa" Arab,: gampang terdjadi,.malahan banjak di-

Kaoei
| India itoe. ke Nippon

sekal

'tentoe

dari Korea

NaATA #Iekdat
Laselbi daKrionkegpoa elonauean RB
Nfppon. cs itoe,.

aseli, ma

sarat? takjat | ban

inkan sarat2 Para

'diseb8rang laoetan itoe.-Selain dari pda
KG

itiek

a seoemoemnja dengan

djandjian
perdagangan
baroe antara
Japan dengan Indonesia:

Departement van Economische Za.de facto sesoenggoehnja. ken anggap. itoe kabaran. dari Tokyo
an2 ra'jat Indonesia aseli sebagai boekti: bahwa oedara' mentidak didapat, persatoe- 'doeng “jang telah dapat dilenjapkan

. Hoe.

assimilatie-proces, tentang leboer Jan-ra'j

terdo

itoe maka pendoedoek

sg
iterima sebagai associe,
Pendapatan
Departejikalau
eka .itoe memang ..soeka|.
. “mentvan Economische
| bekerdja bersama-sama mentjapai Indo- |“.
BKO
Un
Bana
si

nja Tionghoa Pranakan dalam & akjat

akan membawa rinta- kan mentang2 poenja kekoeasaan

soe

inilatt satoe tiang: dasar -bagi associatie jang mengeloearkan barang2nja, jang kan.
8
'polittek
“di- Indoriesia-ini: Dalam -asso- .mana seolah2 mendahoeloekan per- “ Djikalau toch LE V. dan V.C. tetap

akan tetapi rakjat Djepahg sekarang'bo- | ciati'

eh dikata hampirtidak
lidak'ada

tidak diselidiki

kan

pertimbangan pertimbangannja da-

2
lam besluitjang dikeloearkannja dalam
'haraps,Hafmonieuse samenwerking der ingan bagi conferentie jang sedang di- ara.
Kita
harap
sikap
begitoe
akan
bisa
'bevolkingsgroepen-in Indonesia is een lakoekan ini, maka pemerintah Japan dirobah, sebab samen-werking jang ba hal melarang seseorang goeroe boeat
ar".
sine-gaanon
voor een Groot: Indonesia", telah mengambil kepoetoesan mendja- ik haroes: berdasar atas saling harga- mengadj
Oleh sebab itoe kata toean. Wirjolankan itoe- wet atas exporteurs Japan

TS

Kr

“.

| Pa

foe. rajat Indonesia, sebe- dengan djalan mengadakan

—

“masih mendjadi kenang-|

raan2, djoega

pembitjamemberi hasil di Japan.

Kedjadian ini djanganlah dianggap

politiek- “sadja. - Keinginan bahwa- semoea masaalah2 jang soelit

»sotrat' kabar di. Semarang 'dapat disingkirkan, “akan

.memadjoekan soal assimi-.

satoe djalan

tetapi hanja

sadja jang bisa membikin

-itoes
boleh dianggap sebagai ke orang dapatkan satoe conferentie jang
tetap.
:
Kg
inginanmendjadikan golongan Tiong-

Ihoa- Peranakan disini, mendjadi djoega

assimilatie-proces,
jang Satoe “golongan ra'jat Indonesia, jang
jalan dan berkesse- sama haknja dan sama koeadjibannja
seperti golongan2 lain, seperti Soenda,

Siapa akan djadi Wethouder Indonesier Gemeenteraad Betawi ?
Mendjadisoal
lagi,

genting

Pada hari Minggoe depan oleh leDjawa, Madoera, Soematera, etc. Haloean ini lebih gampang: dimengerti den Indonesiers Cemeenteraad Batavia

loleh

orang

banjak

dan djoega tidak

akan ' diadakan pertemoean oentoek
menentoekan siapa jang akan dima-

poenja pendirian sebagai di atas, kita
rasa lebih: baik Nationale Fractie tidak

poenja

Wethouder

Wethouder

atau

sendiri dari pada

pengoendjoekan orang lain,

Wethouder'

jang

didapatkannja

dari belas kasian lain fihak!
Sikap jang kesatrija nanti hari Ming
goe itoe- djangan-dimadfjoekan candidaat Mr. Hadi atau Dachlan Abdullah,

pranoto,

maka

sangat

soekarlah

bagi

Pemerintah oentoek melampirkan seka
lian soerat2 itoe, sebab besluit2 itoe
dibikin oleh kepala2. daerah bestuur,

jang tentoe

akan

.mengaboelkan

motie ini.

mintaan

dalam

tie jang

Gdimadjoekan

per-

Djika pemerentah keberatan atas mo
ini, maka

kami

toch masih anggap penting soepaja di
verslag2 terseboet dilampirkan perhan
dangan atas kedjadian2, dengan tjatesebab djikalau toch ini doea jang dima- tan atas: kedjadian2 itoe, dimana ada
djoekan, artinja ' menoeroet. keinginan diberi kesempatan -oentoek mintak ke
fihak jang boekan mewakilkai mereka adilan lebih atas-dan dimana jang tidak ada oentoek memadjoekan keberadalam raad ..!
&
'
S,
tan kepada jang lebih atas.
Toean De Kat Angeline, wakil direcOA
teur
departement Onderwijs menerangSebab2 dan keterangan dikeloearkan,
bahwa Pemerintah tidak berkekan besluit larangan
beratan
oentoek memberikan peneramengadjar.
ngan2
jang
diminta . itoe. Tetapi
Tidak memoeaskan dan sekarang Pemerintah hanja
tidak maoe
koerangsempoerna.
.#terikat
atas bangoenan . bagaimana
Dalam lembar kedoea ini hari kita tjaranja keterangan itoe nanti diberikan,
persilahkan toean Anta menoelis tenAchirnja motie itoe ditarik kembali
tang ,Medan Pergoeroean“ dimana an oleh. toean . Wirjopranoto c.s. Djadi
tara lainnja ia menggambarkan tentang dalam persidangan Volksraad Januarikegemparan doenia pergoeroean bangsa Februari 1935 nanti, meskipoen motie
Indonesia “disebabkan adanja besluit2 itoe . ditarik “kembali, bolehlah orang
larangan mengadjar pada goeroe2 dari loear mendengar apa keterangan Pemefihak jang berwadjib, dalam keterangan rintah
dalam hal besiuit2 larangan

akan menerbitkan bantahan jang sengit. 'djoekan "sebagai.tjalon Wethouder, :
NG una ., Sementara itoe sesoedah vergadering
4
MEN
sebabnja keloear itoe besluit tidak me- mengadjar terseboet, Z,
tenan
1
Hoa

-

Pa

ngan beres djikalau semoga fihak sama. sebegitoe banjaknja, hingga pembesar2 commando dari itoe doea Fractie
Europa?
Kota
|batja seperti berikoet:
| tertampaknja “dafam xiwajaf kebang- haknja-dan sama kewadjibannja. Asso- 'Nederland dapat minta soepaja peme- bangsa
Disini kita sesalkan sikap dari I.E,V, “Didalam beberapa kedjadian ada dirintah
Japan
melakoekan
penjelidikan:
saan doenia, akan fetapi berapa mil-/ cidtie golongan2-pendoedoek Indonesia — Oleh karena dikoeatirkan apabila pe- dan V,C, jang tidak maoe hargakan ke mintak kepada Kepala Bestuur daerah,
| Mioen rakjat India Barat soedgirleboer.| toek mentjapai Indonesia Raja, lebih Ingelocaran barang2 terseboet diatas inginan Nationale Fractie, maoe takloek oentoek menambahkan dan: menerang-

Pn

samar

Persidangan Gemeenteraad

Barang2

Betawi.

i

Masih

Nanti hari Senen 20 Augustus j.a.d.

Sl Tn
“..
8

ai

kel

datang,

bea

oe

Soematera

Tapanoeli,

Barat,

.

di

meente tentang begrooting 1934 diambil
'Ikepoetoesan oentoek sediakan oeang
, 1#50.000 jang diambil dari reserve pen-

:

, pelaboehan

penganggoeran.

r djaksa oentoek nja. Toelis JB,

:

dari

Sa

(dureau

Geneeskundige Hoogeschool

Baarda.

di kota. ini

toean

P.J.. van

moelai

boelan:

Hoog

Militaire Gerechtshot telah
2
hoekoeman atas “dirinja "——
Overste G, H - Claasen jang telah di
periksa
perkaran ja pada tanggal 10
Augusius jbl., 1 tahoen8 boelan dengan
-

djatoehkan

vervallenverklaring dalam

miltair.

kedoedoekan

nan Gea

T

Penipoe,

goenakan nama
. Loeloes: dalam. oedjian
“Atas nama consul-generaal Inggris
doctoraal
Orang
jang
terkenal...
toean2
Joedon
o, Pik Ging Hoo dan datang vice-Consul dari consulaat-ges |dapatan waterleiding, oentoek melebarAwas, d jangan
Penak OA ANN
sampai
Ineraal “di Batavia Mr. A.J.S, Pullan:
“1”
S-kan dan memperbaiki djalanan dari Soekirman.
talai.
Loeloes
ai
si “sa ero 10 merpati | Kramat kedjoeroesan Salemba. #5
dalam oedjian
candidaat Handelscommissaris Afrika Slatan, jang
Kemaren di kota Betawi iini ada per
cute Gara2 Nino. Kowe
Oni
Itoe maksoed, adalah teroetama oen bagian kedoea toean R. Harjono Har- baroe diangkat oentoek Timoer Djanipoe
jang berani sekali, althans goenadjokoe
soemo,
jae,
.0eh,
Lim
Peng
d enga n'hakim
toean
Lam dan Lie
Brennan, jang mempoenjai
Itoek adakan djalanan jang” sengadja
,
ian
an New
sebagai tempat tinggal Betawi, tidak kan tjara jang ! oecar biasa dani brutaal.
|oentoek gerobak2 berdekatan dengan Soe. Kheam.
Dimana roemah toean Joesoef Hassan
beng engan
t Aa
3 Kan
AN ni 2
Man
j
djalan tram disebelah Timoer dari batas
bisa datang, sebab ada di India. Setelah
redacteur
»Pemandangam”
kemaren
bitjara2
| Gemeenete Meester Cornelis melaloei
bahasa Afrika-Selatan Dr. VisTentang itoe pembongkaran di
pati dan dalam pertandinga
djam
6
sore
datan
g
doea
pemoe
da de,
Ser,
mengima
p
:
di.
(Gang
Hotel.
Kramat
Mitsub
des
Indes.
ara Soten.
diadakan taroehan jaitoe jang : nggap | Pet
Fa Poelo dan Gang Tanah
P
ngan taxi. Ja ng. satoe toeroen ingin
Pentjoerinja soedah
menang boeroeng jang sampai
lebih Linggi disamboeng dengan KramatAandeel Anti-Woekervereeniging. ketemoe toean Joesoef sedang jang lain
doeloe.
dapat ditangkap.
:
S
A
an
an
3
Ibn
JA
sit
Sena
toenggoe di auto.
Di Meester Cornelis
3

Tarempa

4

$

PN

:

0

tetah terdjadi

Djadi

itoe

djalanan

nanti

dilaloei

' Seperti kita soedah kabarkan jang'
firma Japan terseboet zoedah doea kali
meliwati Gang Tanah Tinggi dan Paal didatangi pentjoeri, dimana
nesier nama Tjokro dan Sasentika.
ditjoeri
Waktoe itoe boeroeng2 dilepas dari Merah, hingga perhoeboengan tjepat beberapa kajoe kain tjita, dalam penje :
Kramat-Salemba tidak lagi lidikan politie telak
Batavia, boeroeng dari Sasentika telah jdiantara
dapat ditangkap
|dapat
ganggoca
n disebabkan kenda- Seorang nama Ali, dari
sampai lebih doeloe, tetapi sampainja
siapa telah di
raan-kendaraan itoe.

ini. pertandingan antara 2 orang Indo-

oleh kendaraan jang djalannja pelahan

Oleh bestuur Anti-Woekervereeniging
Batavia diterima kabar, bahwa pada

perkoempoelan lotrij besar boeat, Cen-

Itoe tetamoe

menerangkan

dengan

auto baroe sampai dari Bandoeng, poe-

tera Hadji Zam-Zam dan masih familie dengan toean Saeroen, Ia perloenja
nganggoeran di Batavia Centrum, jang ke
Betawi dari Bandoeng maoe beli
seperti
orang telah ma'loem, akan letter-letter di Letter
gietery ,Amsterkain tjita jang berasal: diadakan pada tanggal 28 Augustus jad., dam.” Ditanja apa soedah keroemah

.—ARI |dapati boekti
boekan seperti biasa, hanja kebetoelan
Oentoek onkost itoe maksoed oleh dari firma terseboet,
tempatnja telah djatoeh dan mati,
&
So 0—
Dengan ini keadaan, Tjokro tidak 'wakil directeur. Gemeentewerken, ada
perloe
dikeloearkan onkost sedjoemmaoe: kalah, sebab ia bertaroeh boePentjoerian di Gang Paseban.
' kan dengan boeroeng jang mati. Ten- blah f 48.000. Lebih djaoeh. moesti
Doea kali pada satoe'
toe sadja itoe keterangan tidak diterima ditambah denganf 5750 boeat beli
roemah.
oleh. lawannja dengan tetapkan, itoe tanah hak orang lain. Lain dari itoe,
Seorang
Indonesier nama Nombong
perloe
ocang
lagi f 1800 oentoek onpertandingan adalah diantara boeroeng
jang
boeka
kost
waroeng
pindahkan
cooperatig di Gang
tiang-tian
g
listrik
dan
jang sampai doeloean, mati atau hiPaseban
telah
madjoek
telefoon.
an pengadoean
.
5
doep.
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ai
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dan di Batavia-C. hari Djoemahat 17:
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aa

aja

sore

(Op

aan

tioerian di Gedong Pandjang terseboet.

Kemoedian didengar poela keterang

Idem dari soerat biasa di kantoor saksi2.

—.. post Batavia hari

Djoemahat
17 Aug

Achirnja sebab tjoekoep

terang ke-

jam 6:45 sore dan di Batavia-Centrum salahannja, maka Landraad djatoehnja
hari Saptoe paginja 18 Aug djam 4.35. hoekoeman ! tahoen 6 boelan.
|. Akan ditoetoep post dengan kapal
Ke
:
3

|

Ph

RA

isterinja,

Berhoeboeng dengan kabar jang telah

tanggal .S

October

oeroesan sewa

1933

roemah.

— Achir Pemeriksaan,

maka Landraad

rechercheur

politie

tembak

isterinja 'pertama'

dengan

isterinja nomer

3 boelan pendjara (dipotong

dengan revolver dienst, menoeroet ka- ia dalam preventief) sedang terdakwa
bar, ia telah tjektjok

.dari djam

—..

—.

—.
—.

..

jang

soedah

mengadoe

banjak

politie, diboenoeh oleh kontjo2nja.

pada

.

Meskipoen ini perampok kedjadiannja pada tahoen 1931, baroe sekarang
dapat keterangan boeat tangkap Rapik.
Ia dibawa ke Rengasdengklok

5 pagi.

Aas

doea dan tiga dibebaskan dari
|hoekoeman Landraad sebab dalam per-

'. Ini penjerangan rechercheur terhadap kara ini mereka berdoea soedah dihoe1
isteri sendiri, djoega beloem lamater- 'koem oleh Landgerecht,
Lim En Tjeng - mintak
— djadi di Ind, Broonbeek Mr.-Cornelis, . Terdakwa
hanja sadja dengan sendjata tadjamjg appel atas poetoesan Landiaad ini.
(pb ara Om 3
sekarang perkaranja beloem ada poe-|

“Korban djalanan.

totsan hakim.
Bean

boeat didengar keterangannja.
PO

pe-

bersihf 2800.—

toean

Sena Aa

Saeroen,

bilang ' soedah

tetapi

toean Saeroen tidak ada diroemah,
pergi
ambil les bahasa |Fransch dan
Slamat Pe
neur
datangnja nanti djam 10 malam. Makz
Kemaren pagi .Gouverneur Djawa| dari itoe ia ko endjoengi toean Joesoef

Barat, toean C.A, Schuitzler, telah am-

Hassan

terseboet,

Dan

gian

sesoedafinja

di speciale

tropische

ziekten

itoe ia ambil

ba-

Cursussenoentoek
di Amsterdam.

pesan

jang

Aa

lagi daea boengkoesan makanan

katanja

maoe

boeat eleh-dleh.

Tentang bajarnja minta tempo doeloe.

Bersama dengan doea pemoeda: ini sebab tidak ada oewang ketjil.
Oleh tosan Noy di-idzinkan jalah
djoega datang R, Sistrawinangoen jang
poelang verlof,
mengingat tetamoe dari tocan Saeroen.
9 —
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oleh njonja Sastra tidak dikasih sebah
totok ketahoei dengan terang dan hanja katjoeriga.
barnja
polygamie
tjampoer
bawa
rol.
|jang memasang radio jang mana dari
2) mat
Malam-malam itoe penipoe datang
socaranja soedah menggangoe orang
lagi, toetoerkau bahwa saudaranja jang :
Itoe Belanda pentjoeri sepeda.
jang mendengarkan taswir.
dari Bandoeng datangnja tidak djadi
Seharoesnja orang2 disitoe minta
Beloem lama telah dikabarkan, bah- itoe sore, melainkan
ini pagi djam 10,
kepada pemasang radio itoe soepaja wa di. Meester Cornelis politie telah Tetapi
ia minta toeloeng ocang boeat
'berhentikan doeloe boeat sementara di 'beroentoeng. dapat. tangkap seorang bajar doeloe
Hotel. Mataram 2 malam
adakan taswir jang diadakan 15 hari Belanda. nama Mero Meyer jang di- mengin
ap.
Ini
tentoe sadja tidak dikasih.
sekali.
toedoeh melakoekan pentjoerian sepeda|
Didoega ini orang jang mendjalankan
Tapi sebaliknja kita dengar, beberapa kepoenjaan seorang Indonesier Ambon penipocan ditiga
tempat (siapa. tahoe
orang jang tinggal dekat disitoe boekan waktoe mengoendjoengi geredja.
lebih) orangnja sama djoega. “
..
diperingatkan, malah minta disamboeng
“Ini hari hakim telah periksa perkara
Signalement : badannja pendek, rada
lebih dekat.
itoe dan terdakwa ada djoega terang- gemoek
—0—
| kan sebagai pembelaan dirinja, sebab pakaiannja.sedikit, koelitnja hitan-manis,
perlente, pakai gigi emas.
Ketjelakaan dalam kamar mesin, keliroe ambil dan boekan dengan se- Bitjaranja sedang
dan mengarti betoel
Pada kapal Tjisedane dari Java- ngadja, tetapi ini keterangan oleh ha: bahasa Soenda.
:
An an
China-Japan-Lijn sedang berlajar dari kim hanja didengar sadja jang kemoePabliek harap awas dan djikalay ke-

sebab hal ada

dimoeat kemaren doeloe tentang seorang djatoehkan hoekoeman pada : Terdakwa

7

kaoem

Padahal .ini orang penipoe dan tidak
ke roemah toean Saeroen.
Lagi2
belati
membawa
korban.
»Ophir” boeat Asia (ketjoeali Japan),
nama
poela
diperiks
Kemoedi
Dilakoekan lagi di Kwitang pertjoa
an
Terhadap
seorangi
Afrika (ketjoeali Afrika Selatan dan Amat jang terdakwa telah" mentijoeri | Lagi2 ganggoean dekat masdjid.
ba'an
penipoean oleh itoe orang djoega.
perempeean.
| Timoer), Banka, Riouw, WesterafdeeBeberapa dari jang laloe soedah di
Kwitang
di
Poera
diroema
'lampoe
Djam
hnja
4 ia datang di Hotel Pasoendan,
Kemaren
di
'Tjempaka
Poetih.
telah
ling van Borneo tkatjoeali Pontianak,
Pontjol. Kepoetoesannja ia dikenakan wartakan tentang ganggoean dari anak2 terdjadi .pertjektjokan antara Soeami toetoerkan dari Bogor, dan nanti.sore
Sumatra's - Oostkust dan Weskust, hoekoe
jang bikin riboet di waktoe Sd. Ali
.
man 5 boelan
isteri bangsa Indonesier nama Soemarta djam & soedaranja orang kaja dari
je pendjaraBea
Tapanoeli dan boeat Atjeh.
mengadakan taswir di Kroekoet, hingga dan Siti
Hainah,
Bandoeng, Hadji Abdul Hamid, maoe
Peasrkkatan jang paling belakang
.Imereka
jang
ada
dalam
mesdjid
tidak
datang
,
dan menginap di itoe. hotel
Penganiajaan.
Itoe pertjektjokan disebabkan terlaloe
dari soerat aangeteekend di Bataviaf
senang.
.
djoega
,
sengit,
Soemarta
loepa bahwa isterinja
Tiga orang Tionghoa nama Lim En
hari Saptoe 18 Aug. djam 1 siang dan
Sementara ini poela
terdjadi di
Boeat pertama lebih doetoe minta
“di Batavia-Centrum djam 12.30 siang. Tjeng, Tan Tjoei Soeij dan Ong Sen! mesdjid Pekodjan, diwaktoe diadakan Seorang perempoean jang tidak poen
pindja
m pada jang poenja hotel #10.
dengan
sendjata
tadjam,
akan
lekas
Landpada
dihadap
kemaren
Hong,
kar
Idem dari soerat biasa di kantoor
taswir, hanja sadja boekan ganggoean
boeat
bajar taxi. Lantaranf 10.— tidak
post Batavia hari Saptoe 18 Aug. djam raad sebab terdakwa telah menganiaja dari riboetnja anak2 tapi, dari soeara- menjerah, soedah diloekai dengan satoe
dikasi
nawar sampai f 6.—, f 3.
toesoeka
n
belati
hingga
mendapa
t loeka
1.30 “siang dan di Batavia-Centrum Ibersama2 atas dirinja seorang bangsa radio jang sangat riboet, karena -berdan
kemoe
dian asal tjoekoep boeat
dan
perloe
Voor
ditoeloe
Indie
ng
(Madras
di
C.B.Z,
)
nama
Man
-djam 1 siang.
Singh betoelan diantara
beberapa roemah
Apa jang mendjadi sebab beloem di benzine 10 liter jalah f1.05. Poen ini
f
—0—
tinggal di. Tanah Tinggi, kedjadian| dari mesdjid tempat diadakan taswir,

| Itoe rechercheur jang tembak)

Tg

dibagi aandeel

penoeloeng

bil selamat berpisahan:dari College
Tidak lama omong-omong, ia lantas
' van Gedeputeerden dan dari
personeel minta pindjam ocang f 10- perloenja
pada politie, bahwa waroengnja kema kantoor . Gouverneur. ' Waarnemend boeat ambil: koffers pakaian jang di
Sebab pertjektjokan itoe politie seka-| itoeDjadi djoemblah oentoek maksoed ren
Voorzitter, Mr. Blaauw, dan jang akan kirimkan dengan bestelgoed di stati
dimasoeki pentjoeri hingga dapat
on
perloe memakai oeang f55.550.
. rang tjampoer tangan dan hakim akan
djadi Gouverneur Djawa Barat. Resi- S.S. Gambir, Karena toean
Joesoe
membaw
f
a
beberapa
B.
en
W.
boengko
berpendap
es
atan,
sigaret
sebab
itoe
poetoeskan, siapa diantara merekaitoe
dent van der Hoek jang angkat djaba- anggap moestahil ada tetamoe t. Saeroe
n
oeang ada diambil dari ocang reserve dan satoe timbangan dari 30K.G.
jang menang. .
aa ang “Itidak akan
minggoe depan, boeka bitjara, pindjam oeang pada ia. makaia tidak
Ini pentjoerian ada jang kedoea kali tannja
moedah mengelogarkannja
dengan
harapkan
soepaja ia lekas sem kasih. Djam setengah “7 itoe tetamoe
lebih dari jang soedah ditetapkan, ja- nja dalam tahoen ini djoega.
boeh. Gouverneur Schnitzler mengoe- poelang dengan tidak da pat hasil apa2
|
Penoetoepan post.
—HA—
Hari Saptoe 18 Aug, 1934 akan di itoe f 50.000
tjapkan trima kasih dan
mengharap, ditempat toean Joesoef.
Dibebaskan dan ditangkap lagi.
Hal
ini sekarang B. en W. telah
toetoep post via soerabaja bocat Zuisoepaja
Gouverne
ur
Tetamoe matjam begitoe sama sekali
jang
baroe
dapat
madjoekan itoe rantjangan tentang mederafdeeling van Borneo :
Beloem lama kita telah kabarkan hasil jang baik dalam djabatannja.
tidak
ada pada tocan Saeroen, dan tidak
“Itentang perampokan di Soenter jang 6
| Dengan kapal ,Bengkalis” boeat lebarkan djalanan terseboet.
5
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poenja familie poetra hadji Zam2.
Westerafdeeling yan Borneo:
:
» Isoedah di hadapkan dimoeka Landraad.
Mr. dan Dr. baroe.
Toean Noy, toekang sate di Gardoe
“Dari roeang pengadilan.
- Dengan kapal Gen. “van -Geen“
Lebih djaoeh itoe perampok nama
Akan
tiba
di
Tandjoeng
Prioek
hari
Pompa
jang terkenal ini pagi merapboeat Palembang, Piadjoe, SoengeigeBoerah
bin Moesa : dihoekoem pendjara
“« Pentjoerian.
na
minggoe jang akan datang .Mr. R.M. pertkan pada kita sebagai dibawah ini3
tahoen,
Jean
'pembantoenja
. Kemaren Landraad Betawi telah petong, Toboali dan Djambi.
Kemaren sore ada tiga orang datan»
Akan ditoetvep. post cedara (Knilm), riksa perkaranja Ali bin Moehammad Rapik ' bapa” 'Noersaleh dibebaskan Ichsan baroe loeloes dari Universiteit
di
Leiden
dan
dokter
Hadjidharmo
Tjokwaroengnja, sesoedah makan kenjang
boecat Palembang, Sumatra's Oostkust C.s. terdakwa dengan kawan2nja telah berhoeboeng dengan tidak ada boekti ronegoro. Jang terseboet belakangan
sampai seharga f-1.05. ia menerangkan:
dan. Westkust, Tapanoeli dan Atjeh, melakoekan pentjoerian di Gedong Tetapi Rapik tidak beroentoeng lama,
. bocat Penang dan lain2 tempat diloear Pandjang Betawi didalam roemahnja sebab sesoedahnja ia dibebaskan, ia keloearan “dari Stovia- soedah lama maoe ke roemah toean Saeroen, Toean
|ditangkap poela, karena.politie anggap loeloes artsexamennja di Universiteit Noy, lengganan ,, Pemandangan“ dan
negeri Tepat
berangkatnja seorang Europa.
:
Amsterdam,
kemoedian
'ia bekerdja Kenal
pada toean Saeroen, terima
dari
Belawan.j
kapal ,Johan de Witt"
. Didepan Hakim terdakwa moengkir ia jang membantoe bongkar pemboeian
— Pengangkatan jang paling belakang teroes, dan ia mengakoe tidak menge- di. Rengasdengklok, dimana ada dita- sebagai volontair di Bronovo Zieken- dengan hormat ini: tetamoe,
Satoe diantara
itoe orang malah
dari soerat aangeteekend di Batavia 'tahoei soeatoe apa tentang adanja pen- nan seorang perampok. Ini perampok huis Den Haag boeat sementara waktoe.

|.

2.

traal Comit€

tinggal

seorang

Tionghoa

an
kusigosk
|
. Kemaren malam seorang anak jang
sedang menoenggang speda didjalanan
Penggelapan kwitantie.
ditoebroek
“ Toko sepeda De Fiets telah madjoe- Goenoeng Sahari soedah
kan pengadoean terhadap doea orang oleh auto B. 928 hingga mendapat Batavia ke Soerabaia dapat ketjela-! dian berikan pada terdakwa hoekoeIndonesier nama Soebari dan Soetan loeka2 berat dan dirawat dalam C,B.Z:. kaan hebat. :
man 22 boelan pendjara.
jang kedoeanja ada djadi pengoeroes, sementara soepir auto itoe ditangkap
man
Y
: Machinist kedoea, toean Abel, maoe!
satoe toko sepeda
di Tandjong
Priol
periksa salah satoe dari hulp-motoren.
Da
Hala MEN
an
djalan
hoetangkan setjara
Dengan koerang hati2, djempol tangan
OOP, sedang itoe sepada
| Sersi dipoekoel dengan gelap
kirinja tersepit oleh satoe perabot jang
Dalam minggoe jang laloe telah di'
njaan
toko terseboet. .
Rechercheur Tolip, kemarer doeloe sedang bekerdja. Dengan segera per- kabarkan, bahwa seorang toekang
gigi!
€a pengoeroessoedaha da- sore kira2 djam 3, setahoe apa soedah soneel jang lain dikamar mesin datang bangsa Europa
ditoentoet sebab obati
“kan kwitantie huurkoop palsoe, sedang |dipoekoel orang dengan sepotong besi menoeloeng padanja.
orang hingga: penjakitnja tidak semse
se speda
j
jang
mereka terima telah di dari belakang, hingga mendapat loeka
Ini machinist kedoea bisa ketoeloen
boeh, tetapi bertambah berat, sedanggada
hingga terdapat penggelapan berat dibagian kepala
dan dirawat tetapi djempolnja patah. Dokter kapa
kan ia boekan dokter gigi,
ah f 300.
LA
dalam 'C.B.Z., sementara sipemoekoel rawatkan tangan jang tjilaka, tetapi
Itoe perkara kemaren telah diteroes
landraad jang periksa perkara gelap telah melarikan dirinja.
setelah tiba di Tandjong Priok ternjata, kan pemeriksaan pada Raad van Jusemaren, dan dengan pengakoean
Ini hal djatoeh dalam pemeriksaan bahwa toean terseboet moesti perloe titie, tetapi beloem dapat kepoetoesan
es terang dari kedoea pengoe- mantri politie jang mendapat ketera- dirawat di roemah sakit.
dan ditetapkan nanti tanggal 29-ini
'boet diatas, mereka diberi- ngan bahwa jang memoekoel itoe adaKapal Tjisedane melandjoetkan per- ' boelan,
oeman masing2 1 tahoen dan: lah satoe familie itoe sersi, tetapi sersi lajarannja ke Shanghai dengan tidak
Doeloe itoe toekang gigi telah perendjara.
'itoe tidak ingat lagi siapa.
»
lada machinist kedoea toelis ,,N.v.DY) nah dihoekoem denda,
Pa

ok | potisi.

| Itoe toekang gigi jang ditoentoet,

datangan ini orang baik lantas serahkan
pada politie. Awto jang dipakai kemaren taxi Betawi nomer B. 1199...
“Vlammen

-

op de Wolga".

Dipoetar pertjobaan
di Centrale Bioscope

Mr Cornetiae too
Doea atau tiga hari jg. laloe “Reuter”

kawatkan tentang pendapatan Paus Pu

is XI terhadap film. Ini Heillige Vader te

rangkan bahwa film sekarang rata2nja
immoreel, meroesak. kebiadapan,
Djikalau film jang kemaren dipoetar
oentoek pertjobaan di Centraale Bios-

cope.Mr, Cornelis, dipoetar di Vaticaan,
kita berani pastikan itoe sordeel dari

pem besar Roomsch Katholiek akan lain,

age
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Huda

liwat tempo akan masoek ocang negeri. kan oentoek menghormati. ini sedangtetamoe
Tentang itoe gantangan2 akan dikirim agoeng
Akan diperbaiki
lagi.
ada datang kepala dari afd.
Djalanan dalam. Gemeente Batavia, kekantoor Timbangan soepaja dapat Handel dari departement Economische
dibetoe
akin sehari bertambah bagoesnja. Ini dang lkan dan didjoeal kembali, se- Zaken, toean D.F, Blokhuis, presidentjang tidak dapat dipakai lagi, akan directeur K.P,M, toean J.W.B.
satoe tanda kemadjoean kota.
Everts
diroes
akkan.
— Begitoelah dalam pembitjaraan Gedan
directeur . Officieele Toeristen
mn
ep —

| Djalanan Kramat- Salemba.

lain jang

atan..

December1 930'ada
Atas nama gouvernement disini, f 1.373.021.84,
dari oeang lelang akan kedatangannja toean Visser disamdisimpan. dengan toenggoe jang poenja boet oleh jhr. A.
Th, Band, reienda-. Hoekoemannja overste
hak daiam tempo 6 beelan, dan apabila ris ter Algemeene
G.H. Cigasen.
Secretarie,

jang penghabisan.

Karet

dari

2. makloem raad jang doedoek dilelang.
ekarang, pada malam Selasa itoe per- | Pendapatan

i ai

'pelaboehan pelab

diambil |

TPAaangama

Dengan
,Tasman“ dari K.P.M.| “Menoeroet tjatatan Penningmeester
# |malam Selasa Gemeenteraad Betawi |: Barang2 boekti jang kebanjakan ada telah tiba kapal
disini
dari “Afrika Selatan |dari Centraal Comite oentoek menoen#
kan mengadakan persidangan, seperti berasal dari barang tjoerianada banjak
dr. -T .C. Visser, voorzitter
t dari Senaat 'djang kaoem
soedah:.
biasa bertempat di Gedong Gemeente sekali dikantoor landgereht Batavia,
Unie “Afrika Selatan dalam perdjala- diterima oeang'penganggoeran
|Koningsplein Zuid, moelai djam 7.
dari moelai 1 Januari
Diantara itoe barang ada terdapat 20. nannja ke Europa akan berdiam
di 1934
sampai 31
Jali
1934 . ada
| Menoeroet agenda ada 15 punten sepeda dan gantangan. Ini barang? soe- Indonesia satoe
setengah boelan lama-|f 386.119.74 dan penerimaan semo
jang akan . diperbintjangkan. Seperti dah dikirim kekanto
ea

Bea rubber oentos
Moelai tanggal 16
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orang jang. «
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ve'klaring dari C. B. Z. poerja taboratorium jang ini anggoer telah dapet
Dr. Siebert poedji tinggi kwaliteit ini
anggoer boeat badan koerang darat

penonton tertawa

Loetfoe

Rame

dsra, djoega boeat

Vrouwerar!s.

PAKSAAN

Tertawa

Bp

penjakit kalemahan badan. ..... .“
Dr. Lie Tjwan: Kiat, Chirurg en

CASANOVA
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dan kadang-kadang mengambil djiwanja pembawa
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|

tonicum jang
oe-

per jakit

bue:t

operatie

kena

DALEM

(LUCHTPOST)

Ae

ada samaijem

terpilih

soeda

Jang tidak soeka ketawa tapi bikin

eh

AN

23

P1

NN (23
Probit'sS

1

dan senangkan

BUSTER

ain

Dr. von Pajzs Sintia Ariggoer Bramak' .

2 film jang loear biasa kebagoesannja

goembirah

Te

LN

| Laman tam

TS Brg

Malem

— Isatoe Faerah

SI

bEsseimpalikeri.

FILM

botol sa

ma
tiLerooUST, O

#1 ancxan

RIALTO BIOSCOOP
Dipertoendjoekkan

enak : maka

TT

aamaMMaMM

Ini malem

jang

ma-

kaba-

Or. LIE TIWAN KIAT
smga

Regie: KING' VIDOR

dan. malem berikoetnja

atawa

sabagi

| ANGGOER : BRANAK ,PROBITAS"

FE

Ini malem

ketawa

ilang

gasanja

satoe.

Se

Sawah Besar

bitjara,

nistjaja

pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
roepa technick jang penting. Kita menjakinin
ilmoe
gigi soeda berpoeloe taon, dan kita
pertjaja - jang kita poenja kapandean dalem
ilmoe gigi. ada tjoekoep. sampoerna, boleh
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang
asal, ditanggoeng dalem doea poeloetaon kaloediboeat makan tidamerasasakitserta ting“gal koeat.
Obat sakit. gigi pian
Thio Tjie Kim
“Jiang bisa semboehken sakit dalem satoe
menit berhoeboeng sama malaise harganja

HET-BLOED)
dan

dalem

mah

:
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satoe pertjintaan jang terharoe,
Lionel Barrymore...
Satoe kemadjoean' baroe Dati
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sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau
T Ha Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan sapih.
. kering, .Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
me-id
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per
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Ex-Keizer Wilhelm II contra Hitler.

| beras "dan 1/4 picol One
onder
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j beli barang? via Tedactie “dak Ola
an banjak, maka kemaren

:

kita ba-

. kedjengkelan dari itoe koran:

3 . Overigens z0uden Wij gaarne nog
.cen “opwekking plaatsen n.i: voorj:
—. hen, die nog steeds niet reageerden
op onzen

oproep
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“Juist wij,

kleine luiden,

Dr.

Iskandar di Nata.

Istelsel onderwijs

jangmana

lebih atau

dat we onder el- 'berarti memetjahkan. :

' hlerdoor toonen,

| kaar ook

“Otto

Taakan2 penghimatan,

moeten/

—

Westerveld,

“| Oepatjara

deVolksstem-| :

E or anisatie te helpen opbouwen,

Mereka jang tidak dinela itoe soe-! |

Lantaran
wasiatnja dah lepaskan. koerang lebih 15 tembaDitjari dengan lekas.
marhoem. Von Hin- kan.
3
Orang
nona Indonesier jang moe—0
.—
denbur
dM boeat “djaga Stand kembang goela
“|
Doorn, 16 Aug. dia Menoeroet |
Tentang so'al sa:r plebisciet.
di Pasar Gambir Melamar datang sen
fihak dari mereka jang tinggal di istana
Campagnepropaganda, diri di. Kramat No. 10,
. Ibekas Keizer Wilhelm, wasiatnja mar- |
Berliin 15 Aug (Aneta-Renter) KRS SEN
NN
PE ANA
4
|hoem Von Hindenburg soedah diterima Propaganda-campagne toewas goena
oleh keizer tadi dengan senang dan mendapat moefakatnja rahajat bocat
Dalam penggeledahan roemah2-nja
I
tidak senang poela.
keangkatan Hitler sebagai Reicasfuhrer jang ditingkap tadi telah. njata-activiKepertjajaannja Von
Hindenburg dan kanselier, sekarang soedah aidja- teitnja 10e boekan sadja sampai di
bahwa achirnja Keizerschap di Duitsch- lanan dengan giat. Orang? Duitsch jang penjerangan
kereta-api
akan
tetapi
land toch akan memegang kendali pe- terkemoeka
tap2 doea djam berpi- mendjalankan
compagne
jang loeas
merintahan, inilah memang disetoedjoei. dato. Akan memastikan bahoea pidato? terhadap Japan dan Man Chu Kwo.'
Akan tetapi sebagian dari wasiat itoe akan dapat didengar disekeling
Dikeboennja chef afdveling Hen tao
jang mana kemaren kita kabarkan, dan tempat, maka pemerintah berikan baHotze soedah diketemoekan sedjoemmenjatakan bahwa Von Hindenburg njak radio-onivangers pada doesoen2
blah dynamiet, sedangkan menoeroet
'soedah berdjabat tangan dengan re- jang djaoeh leraknja, di mana sampai
documenten .njata bahwa mesti didjagiem jang sekarang ini, diteruna de- sebegitoe djaseh orang beloem kenal
lankan 3 kali penjeranganjaitos tgl. it
ngan koerang senang hati oleh Wil- radio.
Mei, 30 Juni dan 5 Augustus atas
helm itoe.
|
Lalam semoea pidato ada terdengar missie militair Japan di Pogranitsnaja,
Selandjoetnja Wilhelm
Il insjaf, itoe seroepa seroehan: Bilanglah ,ja" penjerangan2 mana sampai sebegitoe
Hitler tidak bersedia oentoek Tepaskan pada hari Minggoe jang akan datang.
djaoeh “tidak memberi hasil api-apa.
pemerintahan sekarang ini dari tangauSoerat2 kabarpoen moeatkan seroean
inja,
begitoe jang ditoelis oleh veldmaarSchalk von Makkensen, Didoega, itoe
'Pengoeboeran djenazahnja
plebiciet akan memberi banjak sekali
Dr. Berlage.
socara setoedjoe pada Hitler.
Mendapat perhatian
Perkoempoelan Heiloearbiasa.
denen
diboebarkan.

hang

koerang

hulp kunnen verleenenj . Oentoek memberikan pemandangan

zonder dat we afhankelijk moeten atas 'atoeran2 itoe, maka
zijn van anderen.
seperti berikoet:

spr. oeraikan

16 Aug.

pengoeboeran

-Berlage

(Anetal.

djenazahnja

“ini hari telah mendapat
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Nogmaals komt ook met Uwe |
ti: Pengoerangan formatie pegawai

Meninggal doenia,
F.P.J. Vester.

Amsterdam, 16 Aug. (Aneta).
dan fondsen boeat materiaal.
Telah
meninggal doenia bekas direc|. We zijn bereid alles voor u te “ 2, Memoendoerkan pendirian literaiteur dari N.H,M, toean F.P.J. Vester
.doen wat mogelijk is op bibi ge re faculteit.
J. Spanjaard.
bied dan ook.
| 3. Menjetop ijkopleiding.
Borne,
16 Aug. fAneta), Telah
We zullen geregeld: in ons blad Bagian -B. M.O. V.H,O, dan
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5 verslag uitbrengen over datgene wat TAB
Stoomweverij
toean J. Spanjaard.
werd verricht, hetgeen dus openlijk| K Menaikkan ' djoemblah moerid2 |

» Transocean“ kabarkan dari Freiburg

im Bresigau, minister dalam negeri dari
Baden. soedah boebarkan perkoempoelan
Heidenen Duitsch jang didirikan
dalam boelan Februari jl. Dalam siatuten
dari ini perkoempoelan segala
Inatjam agama Christen telah ditolak,
sebab katanja kena pengaroeh Jahoedi.
Ini perkoempoelan baroe diboebarkan boekan sadja karena namanja, tapi
djoega
karena ia ada beroepa satoe
antjaman bagi rakjat dan negeri.
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Proviteer daar dan ook va
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pembatja. Tetapi kita sekarang poenja
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16 Aug. |AnetaJ. Storm-
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Permintaannja Oostenrijk diloeloeskan.

sadja film 'moelai dipoetar
pracht en praal istana Tg

“berkocasa di Rusland.
Seorang kepala pembrontak, bisa

Von Papen ditrima oleh Schuschnigg

loear biasa di

oa
kan conferentie
Standaard, Rome oentoek .mengada
sama
Mussolini
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di volkscholen

dan vervolgscholen.

lepaskan diri dari pemboeangan di
Kemoedian Voorzitter beri peringatan
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Pasoekan2 Italie ditarik kembali.
Oostenrijk dianggap
bisa
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16 Aug. (Aneta) Mussolini |
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Bologna oentoek mengambil bagian
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kabarkan.
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Den Haag, 17 Aug. (Aneta) Phohi
akan siarkan pidatonja toean D. Hans
berhoeboeag dengan itoe hari rajanja
Sri Ratoe Wilhelmina pada tanggal 31
Augustus jad.
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dengan- sangat bertambahnja. Dalam
boelan
Juli jb!. sadja koerang lebih
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pemeriksaan telah djatoehkan haekoeman mati atas dirinja pesakitan Pagaja

dianggap

bahwa Mussolini doega .crisis di Oos-

keadaan ini toesan jalah telah diambil sesoedahnja
berdjoempa
sama - Pring
dalam pidato Mussolini

— jang
ng
hoofdro
ert
jang pegang bo jang telah tersohor nja maka fractienja spr. tidak keberatan
eh doenia.
ini kali hendak bekerdja bersama-sama
gat berharga dilihat, di menjetoedjoei ini begruoting. Tetapi
oe |
ikat 1 oleh Filmkantoor ,, Sonora", penoetoepnja fractienja spr. mengharap

rinda,. Landraad

mati.
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HOOFDDEPOT:
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Man Chu Kwo soedah tang- Hu likaroci kabar: Aneta
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dan Hen Tao Hotze.
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depan Schuschnigg itoe akan pergike:

han2 jang lengkap dari Standaard dja

hanan.

balatentaranja,
toek memperloeaskan
Ini hari mereka akan diangkoet ke
maka setelah Engeland menjetoedjoei- Harbin, dimana mereka akan dimadjoenja dengan officicel dikabarkan peme- kan pertanjaan2
rintah Frankrijk meloeloeskan permin-:
taannja Oostenrijk soepaja balatentara| nja tetap terdiri kari 30.000 orang,
SE

Aneta

djatcehkan

dan politie diminta pertolongannja majang pada tanggal 3 Maart jbl. bersama2
sing2 soepaja memegang tegoeh keasaudaranja
Kato telah
memboehoeh
manan dan kesentausaan, oleh karena
seorang perempoean Indonesier.
kaoem boeroeh membikin lisong minta
Jang terseboet belakangan poen tidak
SOepaja atoeran penoeroenan gadji diloepoet dari tjengkeramannja wet dan
tarik kembali.
ia ini telah mendapat hoekoeman pen— 9 —
djara 20 tahoen lamanja.
da
Pembesar2 Man Chu Kwo
mengambil tindakan keras,
Berhasilnja pekerdjaan Militaire
20 bangsa Rus
Zoutpolitie.
ditangkap.
Dibilangan
IndraPembesar2

dari 30.000 orang.
'Londen, 16-Aug. (Aneta). Sebagaimana kemaren kita kabarkan tentang

—

Politie dan serdadoe
diminta pertolongannja

Manila,

kabar

soedah

man atas dirinja Wankito jang ditoedoeh soedah menghasoet pemerintah
115 boelan pendjara dengan potong ta

Kaoem boeroeh di Manila bergerak.

Harbin,

“Balatentaranjaterdiri

kat sebagai

scholen).
1. Menjetop pengeloeasan,
:2. Menghapoeskan sekolahan2,
3 Melandjoetkan omzetting sekola-

Czaar masih berkoeasa.

2 Baroe

|.

Munchen,

Menoeroet

Landraad

AZIA

Weenen, soedah serahkan geloofsbrie5. Menggaboengkan klas-klas
pada president Miklas, jang maven
6, Mendjalankan dengan tjermat art.
nja itoe ia diterima oleh
sesoedah
na
meloeloe,
dansa2
18 Eur. Onderwijs-Reglement.
kan betis,.boekan
boekan fantasie jang loear garis, tetapi
7, Mengadakan leerplan baroe boeat Rijkskanselier Schuschnigg di Berger
betoel2 kunst dalam cinematografie. klas 1 sampai klas 3 pada H.L.S, dan Waidenegg.
Telah dioemoemkan pada minggoe:
bagoes, regie sopan dan en-

delijk, kita saksikan film jang djaoehj
| dari immoreel, Tidak lagi pertoendjoe-

|

dari Stormtroepers.
Oostenrijk dan

Weenen, 16 Aug. (Aneta-Reuter)
Generaal Von Papen jang telah diang-

2, Menghapoeskan sekolah?
3. Omzetting H.LS. dan
4, Omzetting voorklassen

De Vlammen op de Wolga“. Dan ein-

|.

Pergaboengan

maoe menge- nengah.

an 'kabaran
dan pertimbangan re-|
(boekan sa Maak, Aas-

ap

exa-

8, Mengadakan oeang examen pada

maoe batja,

EUROPA

ma-

jang Depan teroetama hanja koran ken bocat masoek H.B.S. dan T.S,
Aam

|

atoerarr

—O—

9

Dihoekoem 15 boelan pendjara.
Lantaran menghasoet
pada Pemerintah:

Origineel

kepada

sekalian Japansche

«

S0)
”

tennis ballen
tennis sludenten per doz, f 5.

Boeat club dikasi korting banjak.

'

ERI) OEWANG BESAR

ini:

2

Lagilarangan hak
Inem an
Teo

(Terbagi

“sampai

Dibawah ini kami moeatkan alasan2
larangan hak mengadjar boeat' waktoe

dalam

50.000
Het

40.000

Centraal

jang ke 84, sdr, Sabram, tjantrik kita
dari Taman Siswa Bakoempai Ka-

ae

1. dat Sabran vd., blijkens ambtelijke | "3
rapporten, lid van de P.N.I., op welke: vereeniging als gevolg van hare actie,
Iwelke gevaar opleverde voor de open-

Siswo“

onderwijzer' door

M.

onderwijs aan
besluit ddo. 2

135/D 1-2

verboden,

tidak mendapa

gerd

soeatoe apa.—.

Ditambah lagi dengan beberapa larangan mengadjar penoelis moelanja

takoet akan keselamatan pergoeroean
kita tetapi sebaliknja soedah berboekti

pergoeroean

rhatian jang tidak boleh
'akan timboel sesoedah
didalam hal pergoepean, dari
perkaranja sekolahan Pohan
npai
penghapoesan Nias di Soera-

kebangsaan

.doer malahan

teroes

|. Moehainmadijah,

'P.R. teroes

madjoe.

Taman

bertambah

madjoe

kita

dan

soenggoeh boleh dibanggakan. Teroetama jang terseboet belakangan memperlihatkan soeatoe kemadjoean jang
mengherankan hingga ada jang berta-

ja dan kemerdekaan sekolah tinggi

alasan

no.

It ada

seboet

bertempat di G. Kenari dan
Ibeloem begitoe. ternama. Tidak lain
$
barangkali: ikarena ternjata rakjat rendah tinggi

beberapa student soepaja -mengadjar

. di sekolahan terseboet.
:
. Penghematan berdjalan teroes, tidak

telah

mendapat

didikan

dari

PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 AUGUSTUS 1934.
ketjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroel penetepan Direcfeur “van Justitie djikalau lotlot terdjoeal habis lebih siang. Djika
lot2 tidak terdjoeal habis prijs2 a kan ditoeroenkan dengan berimbang

-xxx

telah

Receptie dalam roemahnja
Rijksbestuurder.
Perhatian besar.
Dari Djokja Aneta kabarkan bahwa
pada kemaren doeloe
malam diroe-

mahnja Rijksbestuurder soedah diada-

kan receptie dari congres Sedijo Moelio
bersama2 dengan perkoempoelan regentschappen dari poelau Djawa dan
Madoera, receptie mana dikoendjoengi
oleh regent2, Sultan Djokja-dan beberapa poetra mahkota.

Demikianlah roepa dan bermatjam2
pertjoemah di voorklas
Ny
rintangan
jang diderita oleh pergoeroe
banjak mendjadi kehilangan soember dengan pimpinan goeroe pemimpin.
Kebak
an
dan
saudara-saudara
kita,
teroetama
aran
dalam
fabriek goela.
.
Madjoelah
teroes
!
Perkoeatkan
per. penghidoepan atau menjebabkan bebeKalimantan
Lantaran perboeatan
. tapa sekolahan ditoetoep, tetapi jang goeroean ' kita oentoek kemoeliaan diloear. Djawa, didaerah
teristimewa. Sebagian besar, bahkan
djahat,
:
. masih merasa aman karena terhindar bangsa dan noesa.
Mexoer
hampir
semoea,
alasan2
tidak
tjotjok
oet
kabar Aneta dari Cheri| dariki bahaja
penghematan
haroes Bu me-aa :
Idealisme danpergoec aa bir
in Ke 1 dapat mem
bon,
pada
dengan
kenjataannja
atau
tidak
sedikit
tangga!
15 Augustus jbl.
rnjaf “.roecankebangsain. .
|
dalam loods ampas: dari fabriek goela
Siapa mengetahoei tjara hidoepnja jang sama sekali ta” pakai alasan
-|beberapa goeroe2 akan mengakorsi bah- |, Goena kepentingan archief kita, di »Soerawinangoen” soedah terbit bahaja

mengenai kavem goeroe hingga djar dengan

. sadja

kebakaran jang hebat sekali.
6000 baal ampas soedah mendjadi
dapat
larangan
hak
mengadjar
dan
Boeahnja
soeatoe ,,Unlusgefuh!” dan sadja ada dibibir, tetapi didjalankan jang beloem mengirimkan keterangan- aboe.
a
kedjadian terseboet
perhatian terhadap anak dan sekola- sehari-hari. Teringat pada penoelis apa nja, soepaja lekas mengirimkan afschrift jalah dariDidoeg
perboe
atannj
a orang djahat.
jang dikatakan
oleh
t. Soemanang
:
—0—
' Tidak sedikit poela pengaroeh pers. pemimpin P.R. bahwa pergoeroean soerat keterangannja dengan biboeboeh
ngan tidak ada-berhentinja termoeat kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari keterangan2 jang tjoekoep dan djelas
diri
Memboenoeh
saban hari be bagai-bagai perkabaran idealisme, tidak sadja karena goeroe akan benar atau tidaknja alasan2 jang
Sebab
otaknja
ada
padanja..
Begitocpoen
dari mutatie goeroe- jang oerkolom2 sendiri mempoenjai idealogie atau tjita2 didjatoehkan
koerang sehat.
djoega
halangan
lain2nja.
sampai :
entian berpoeloeh2 dari moelia tetapi disebabkan Pergoeroean
Pembantoe kita dari Tjimahi memereka disebabkan penghematan.
Tidak kebangsaan oemoemnja timboel oleh . Komentaar tidak perloe lagi— Ha- ngabarkan bahwa padahari Selasaj. I.
koerang menarik
makloemat dari be- kehendak membawa bangsa ketingkat nja kami bertanja tidakah sampai wak dikampoeng Podjok" (Tjimahi) telah)
a sekolahan baroe jang sedang moelia. Djadi tidak karena peroesahaan toenja penierintah memeriksa kembali kedjadian seorang lelaki Indonesier
.akan diboeka. Pandjang peman-: atau masjarakat memboetoehkan seko- besluit2 itoe ?
nama Mangoen telah mati mengganOrang tahoe djoega
akan
halnja

— lan

teroes meneroes berkoerang. —«

an disadjikan

apa karangan

wa

hoofdartikel

di

gawainja,

angan” diantaranja dari S.A.
.,
banjak karangan di Pers
| melajoe jang. hampir se-

|

student

5

roe sport dan

Pergoeroean kebangsaan jang me!oepakan

idealisme

Antapermana

marhoem,

mengambar

goe-

dari P. R.

jang dapat larangan mengadjar karena
beliau ada ,een goed doch gevaarlijk
.spreker"“
satoe
ver-

berarti melalaikan

sebab2 jang agaknja boleh dinamakan

nengandjoerkan soepaja bang sociologisch itoe, MR
:
2 Tionghoa mentjonto bangsa Indo- . Dengan diberikan pengadjaran sadja, bod jang boleh dikatakan menimboelterlepas dari didikan .ideologisch itoe kan kegemparan di kalangan teman te
Hoofdartikel
dari ,, Sinar Sumatra” be tidak akan moerid mendjadi berbahagia. mannja, karena student . Antapermana
marhuem terkenal sebagai. orang jang
eraj
i
janglaloe, Bintang Timoer Don
Ke
Pendidikan Taman
:

i kamaren

Djawa Barat

neg SS
aga

el tentang .sekolahan Roeangga, semoeanja tjoekoep oen'kitkan perhatian jang

. kin
—..

Dan

last

— dahan

tidak ,,berbahaja“, sebagai

krna

sabar dsb. memang

soeka

orang jang

bekerdja,

toeng

diri

dalam

kamar diroemahnja.

Menoeroet keterangan asal moelanja
sebagai berikoet:
Mangoen
terseboet soedah
tama

mempoenjai penjakit otak (siwah). Pada malam Selasa jbl. ia pergi keka-

marnja dan dikoentji, jang paginja oleh
familienja dipaksa diboeka, sebab mengandoeng tjoeriga, sebegitoe djaoeh
siorang beloem keloear bangoen. Boektinja, Mangoen
terseboet kedapatan
soedah djadi majit pada gantoengan.

Betapa - artinja pendidikan disam- tetapi toch boekan ini jang mendjadi
Ini kedjadian oleh familienja ta' di
pingnja pengadjaran itoe terlihat te- alasan ?
bikin
riboet atau repot, sebagai biasa
rang-di Taman Siswa...
|
Kelihatannja orang toepa bahwa satoe di lain2 tempat memoek
oel tong-tong,
Penoelis jakin bahwa pergoeroean pembitjara, apa lagi student jang masih
kebangsaan dan teroetama Taman berdarah panas dan moeda, soedah tapi teroes sadja diberitahoekan pada
:
Siswa -beloem. akan madjoe seperti tentoe akan bersemangat seperti sema- politie.
Didoeg
a
jang
menjeb
abkan dari otak
sekarang ' Sila moerid2
keloecaran

benam.
not least, ordonnantie seko

liar beserta lijdelijk verzetnja jang
rlihatkan dengan njata dan te

danja Solidariteit, persatocan pe Taman - Goeroe tidak moempoenjai ngatnja rapat, tetapi semangat itoe toch kta" sehat!
1 antara pergoerocan dan perge- idealisme, tidak mempoenjai keberanian tidak akan dibawa-bawa diklas dimana
semoea

Yg

tenang dan sabar ? Soenggoeh

—

oentoek hidoep diplosok2 mempeli- sajang !
Sekolah tenoen di Kroja.
1
antie liar baroe silam, beloem hara
sekolahan, dengan sangat seder-j
Goeloengtikar?
Larangan
mengadjar
jang
baroe2
ini
1g membitjarakannja soedah hana kadang2 dengan menderita hi. didjatoehkan atas dirinja toean Soe- | Dari pengoeroes sekolahan Tenoen
ani dengan onderwijsverbod

:oel

angan
i

'doep sengsara. Tidak beda halnja wirjo djoega menjeboetkan hal-hal jang
mengadjar) jang beloem ber
/
a kebimbangan seperti da 'pemboekaan beberapa sekolahan P.R. salah semata-mata.

di

Kroja

kita dikabarkan

bahwa

ber-

hoeboeng dengan penoetoepan sekola-

kalau

boleh

tidak

Noerdin (Redacteur kedoea dari , Pandji

Islam”) dan Hassan Noel Arifin, telah
memadjoekan permintaan kepada Magi- -

Straat,

soepaja

Zainoel

bagi

Abidin

keperloean

boleh dikirimkan

toean

pa:

kaian,

makanan,

barang

barang lain jang diperkenankan.

Permintaan

satoe Al

ini

telah

Goeran

dan

dikaboelkan,

dan hari ini barang barang terseboet
telah dikirimkan, jang terlebih dahoeloe diperiksa oleh Gewestelijk Recherche,
Selandjoetnja Magistraat mengatakan,
bahwa penahanan toean Zainoel Abidin
ini, ialah atas perintah dari Procureur

Generaal.

GA
Seorang
Dibengkel,
K,M,

dari

OR Aa,
pe
gila mengamoek.
Doea orang djadi
korban.
kampoeng jang beberapa
Perbaoengan,

(Soematra

Timoer) telah terdjadi soeatoe pengamoekan hebat. Seorang anak ketjil

perempoean, mati,
Tionghoa setengah

Seorang laki-laki
oemoer, beroleh

loeka darah toelis ,,Sinar Deli.“,
Doedoek perkara, adalah seperti ini:

Sipengamoek adalah seorang bangsa
Indonesia
dari Mandailing.
Dengan
tidak diketahoei dengan djelas sebab2nja, ia Jaloe masoek kekedai seorang
Tiong Hoa disana. Ia tiba? menjerang Ia
loe menikam seorang anak perempogan
ketjil, ia ketakoetas dan mendjerit.
Anak itoe beroleh Ineka hebat,
Sebentar kemoedian ia keloear, laloe

masoek pada kedai seorang Tiong Hoa
lain. Disana ia telah menikam seorang

Tiong Hoa. Orang Tiong Hoa itoe beroleh loeka hebat djoega. Djerit dan
ekik orang tidak terhingga.
Sipengamoek keloear dari kedai terseboet, laloe masoek kesoeatoe kedai

jg. lain,
Tauke

Kedai

kedai

ini

merk

ini telah

Hoen Kie.

ma'loem

akan

pengamoekarni itoe, Dia dengan sabar
menanti kedatangan sipengamoek. Ketika sipengamoek hendak menjerang,

maka dengan tiba2 t. Hoen Kie menjerangnja dengan soeatoe bangkoe.
Bangkoe itoe mengenai badannja dan
Sipengamoek
terdjatoeh. Ketika itoe
orang banjak merapati Sipengamoek,
merampas pisau dari tangannja' dan
menjerahkan ' sipengamoek
kepada
politie. .

achir-achir ini.
Ia sekarang berada di Loeboek PaDidalamnja ada tertoelis —,,menoe- han terseboet, maka padahari Minggoe
... . moedah- diwaktoe
|:
Larangan
mengadjar.
roet
keterangan jang kami dapat dari tang 19 Augustus j.a.d. akan diadakan kam, disimpan dalam pendjara, meahan rakjat Indonesia mengetahoei | |. Soenggoehpoen boekan so'al baroe
'seorang temannja toean tsb,“— bahwa rapat oemeem bertempat di roemah nanti pemeriksaan hakim.
mendjoendjoeng tinggi kewadjimoelai toemboeh

aktoe

tetapi jang mendjadi genting dimedan
pergoeroean jalah so'al larangan me| Stillgoing strong. ngadjar atau onderwijsverbod, karena|
dan keadaan jang soekar-soe Ha
ndjatoehkan larangan djaoeh

i ternjata tidak menghalangi perdja dari
pada memoeaskan, djaoeh poela
n pergoeroean kebangsaan meski dari
pada pengharapan jang didapati
oega sangat terasa tetapi tidak dikalangan pergoeroean. Mereka ber1g mendirikan sekolah bila:1lpendapatan bahwa praktijknja tidak
etoehkan oleh rakjat.
ber jang boleh

dipertjaja

Isep

culair

ahwa

tocan Soewirjo dahoeloe mendjadi lid pergoeroean Taman
dari PKI, padahal doedoeknja perkara meroendingkan :
ada

|. 2 atau
— tidak

seha pan

masoeknja

hanja

dapat|h

steri atau tidak) jang jj
kali goes tetapi menoe|

oeang sekolah.
anja tidak koerang
“

anggauta PKI, Tetapi ini baroe diketa
hoei

oleh

tocan Soewirjo sesoedah
di tahoen 1926 dsb.

njinja soesoenan kalimat dari penggeledahan
enji
A relagngan

terseboet,

lam conferentie jang baroe
sampai pada kita bahwa
djo dari Volksraad sedang |
kan salinan dari besluit:

berkorban

terpaksa memilih

Soewirjo toeroet bela-

djar pentjak disatoe pentjakclub, jang
kemoedian ternjata terdiri atas beberapa

an mengadjar. Djika benar conkepada |c kita Ina mendengar berita2 dari
Bea
Ka
aa
ki ti kanan, pergoeroean nasional seperti
pemoeda jang karena tjinta 'Taman Siswa dan P.R. soedah »moen- ||
ata

seperti berikoet: Diwaktoe zaman

nja PKI. tocan

seoemoemnja goe
Boedi Oetomo tidak dapat mendiSiswa dan P. R- jang | a,
hingga sengadja diadakan pem-

roet

dioesahakan,

oesah ditahan dalam pendjara Medan,
melainkan
dibolehkan tinggal dalam
pendjara.
Oesaha ini tidak berhasil, hingga
sekarang toean Zainoel Abidin telah di
tahan dalam pendjara tahanan oentoek
Indonesier di, Soeka Moelia.
“Beberapa hari jbl. tocan2 Hadji Ali

fjita2 moelia atau idealisme tidak harap sekalian saudara jang telah men

oleh Pers, seperti lahan itoe sebagai tempat beladjar pe-|

11.
Ea
Ea
P3
&
Fs

terseboet boeMemang P.N |.
anggauta jang
tetapi boekan
Alasan no. 2

sdr, Moh. Joesak,... dan oleh karena
itoe dia mendapat larangan hak menga'membantoe dan menjintainja. Mr. Sas- Idjar djoega itoe?! Alasan no. 3 djoega
tra Dj.—Dr. Soebroto dan Dr. Moe- bohong semata2. Sdr. Sabran boekan
secretaris dari Bindo. Kebetoelan jang
wardi dll. memberikan tenaganja.
Soenggoeh pantas di poedji malahan mendjadi secretaris perhimpoenan terINj. Dr. Soegiri jang sendiri beladjar seboet bernama Sabran djoega, boekan
:
bahasa di P.R. djoega toeroet menga- Sabran dari kita.

2 VEBITgA |
EU
AS
. Djakarta beloem loepa
. akan kedjadiar di Batavia-Mulo ketika
goeroe2nja meninggalkan muerid sehingga dengan tergesa-gesa dimintak

2

Lot-lot bisa dapat pada semoea- kantoor dari
NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI),
Pengiriman lot2 per post sesoedah trima postwissel ad f 2.50 per
Vuslot plus f 0.50 porti boeat kiriman 4 lot-perampat atawa koerang

bohong

Uu student dan politiek
djika orang soeka memikirkan, adalah
Kami peringatkan akan actienja ka- nja dimana letaknja kekoeatan ?
.0em goeree Belanda dari Niog jang . Hampir2 orang. loecpa bahwa P.R. sangat. mengherankan. Betoel sdr. ter-

- berachir dengan delictnja Reens dan doeloe

5000.—
51000.—

100.— —,. 25.000.—
f 200.000.—

menoeroet keterangan jang

terima,

sama sekali. Sdr. Sabran
kan anggauta dari P.N.I.
disana ada mempoenjai
bernama Sabran, akan
kita poenja sdr. Sabran

jang

SA
5,

-

5 sebagai biasa.

Adapoen

5

Siswa

werd,

4. dan

tidak moen-

Mg
engan

F4

5 000. —

REMBOURS TIDAK DIKIRIM
Kefjoeali ssi pengirim beriken ins strucfies lain boeat postwissel jang
diterima sesoedah lot lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan
postwissel,
lerdjoeal
habis
aka n dikirim lot fot dari Loterij jang
akan dateng

3. dat hij bovendien als Secretaris optreedt van de politieke vereeniging BINDO, welke in nauwe relatie staat tot
de P.N. Lin dit gewest en tevens
leider is van de K, B1. (Kepandoean
Bangsa Indonesia).
|

noerid dengan tidak akan kekoerangan

ian oemoem terhadap so'al peran, baik particulier maoepoen:
ppenbaar, jang dioesahakan
bangsa:
ndir ataupoen dari bangsa asing,
dari jang berprogram nasional sampai
jang berdiri neutraal atau dan berda-

tijd is

toelating

dit gewest bij het dzz. besluit ddo.
1 15tot Februari
1934 no. 56/C '24-2 gewei-

ri roemah atau menenggakkan

iwaktoe belakangan nampak benar

de

KUO0O
500,—

Non

Lg

(doer
mapan" (P.
- “Tentang so'al

“ini dapatlah

|
orang!

1. Versiag sekolahan.
2. Mengoeroes adanja perkakas sekolahan.
3. Kalau djadi didjoeal, mengoeroes

ocang
han

Arts

oentoek

penjakit

oemoem

dan anak-anak,

Telefoon Weltevreden 282
“van Heutzplein No. 11,
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pendjoealan perkakas2 sekola-

terseboet.

Redacteur

,,Pandji Islam” jang
ditangkap.
Tidak boleh ditahan
diloear,

Sebagaimana doeloe telah dikabarkan, bahwatoean Zainoel Abidin telah

ditangkap,

lebih

djaoeh ,Sinar Deli”

kabarkan sebagai berikoet :
Zainoel Abidin, Redacteur

Islam“,

jang

Amat boleh

,,Pandji

telah ditahan preventief,

sebab menjiarkari soeatoe sja'ir sindiran
dalam soerat kabarnja, boleh djadi di
Ilpandang menghasoet, oleh kawan2nja

djadi sipengamoek

ini,

adalah seorang gila, seorang jang mesti

dimasoekkan keroemah sakit Dr. Amir :
di Gloegoer.
Anak ketjil perempoean jg, beroleh
loeka itoe, demikian djoega orang Tiong
Hoa jang beroleh tikaman hebat tsb.,

dimasoekkan
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Toecan Voorzitte
ngoeraikan bagaimana, pendirian

dalam hal ordonnantie ini, saja
bahwa .toean Van Helsdingen.
'baik berboeat nanti djika giliran
bitjara sampai padanja, oentoek
nentang 'saja poenja pembitjaraan,
pi djangan
interruptie.

saja

kira
lebih
bermeteta-

berboeat itoe dengan djalan

'toek menjelidiki sampai seberapa djaToean Voorzitter: Toean masih memeh seseorang student berboeat ke- poenjai waktoe berbitjara lima menit
Idjahatan dalam hal politiek. Hal ini lagi.
dan oentoek mendjabat djabatan2 da
pergaoelan hidoep, jang mana menghe -|memang sebenarnja sebab sekolahan2 | Toean Wirjopranoto: Bagi saja ada| Itinggi ini tidak ingin bertindak seba- lah besar kepentingan
oentoek. bisa
daki pendidikan wetenschappelijk”.
Toecan voorzitter!
Saja tidak akan gai pelitie-agent terhadap ia poenja mengambil coneclusie, kiranja bisa menmengoeraikan tentang oentoek meme- studenten.
dapat .pendjawaban dari Pemerintah
gang “djabatari2 “dalam 'pergaoelan hi-| Satoe antara lainnja saja mendapat pertanjaan2 saja seperti berikoet:

noentoet oedjian jang merdeka tenta
wetenschappen (ilmoe2 pengetaho

doep, sebab dalam zaman sekarang ini 'conclusie bahwa djika maksoed Peme-

kesempatan oentoek memegang djaba. tan2 itoe sangat sedikit, tetapi menoeroet fikiran saja jang terpenting dalam
hal ini ialah tentang oentoek2 zelfstandige beoefening der wetenschappen

1. Apa pengertian Pemerintah dalam

rintah hendak mengontrol (mengamat- perkataan
..gezagsvijandige
geestesamati) tingkah lakoe studenten dalam stroomigen“? (aliran semangat jang
'sekolah2
tinggi,
pengawasan
mana bermoesoeh dengan Pemerintah).
menoeroet voorstel Pemerintah akan di |
Dengan demikian menoeroet fikiran
serahkan kepada politie-agenten, maka 'saja itoe geestesgesteldheid (keadaan

lebih doeloe Ni hal- ini akan
mengenai
(mentjapai pengetahocan dengan mer- Naa
,
“., Isemangat) tidak bisa dimasoekkan da- |
deka) sebagai toedjoean dan maksoednja
LA bonyinenggetoew
an aka
trg Mepanaian lam pertimbangan selama itoe keadaan
hooger-onderwijs, perloe diterangkan professor2. Tidak bisa diterima bahwa semangat beloem moentjoel keloear.
dana na ar ra
Letak
disini.
lini jang dimaksoedkan oleh Pemerintah,
2. Apakah djika keadaan semangat
Sebagaimana kita sekalian maloem dan djika benar begini. maksoednja
itoe
soedah sedemikian roepa, sehingbahwa wetenschap (ilmoe pengetahoe- Pemerintah, maka bolehlah poela di:
ga
cempamanja
seorang anggauta dari
an) itoe adalah universeel:| ....
|.
kehendaki bahwa controle
sematjam
nationale
fractie,
fractie "mana memSeorang. pendjahat jang
sangat boe- itoe tidak akan meloeas sampai kepada
poenjai
toedjosan
djoega
oentoek kesSoeknja, bisa mendjadi seorang jang studenien didalam sekolahan. :
Merdekaan Indonesia, apakah ini djoemempoenjai
wetenschap jang besar,
Achirnja spr. mengoeraikan tentang
dan sebaliknja seorang jang ber''Imoe hal kelakoeanaja studenten diloear se- ga soedah sampai tjoekoep oentoek
“mengenakan tindakan menoeroet ordon
tinggi atau jang mempoenjai weten- kolah. tinggi,
nantie ini kepada seseorang, jang djischap.
tinggi. dalam doenia ini, bisa
Pemerentah mengatakan bahwa sja. poela mendjadi. pendjahat atau badji- rat2 Pemerentah jang sekarang lebih ka oempamanja ia termasoek seorang |
student atau mintak mendjadi student ?
ngan jang oeloeng Disiis ni artinja. kita
atau koerangnja tidak mentjoetidak koepi
(spasi dari kita Z,) oentoek
memandang golongan tingkatan, ke- bertindak.dalam hal umentjegah studen
- doedoekan atau bangsa, hendaklah di ten berboeat kerdjahatan dalam hal poberi kesempatan oentoek .menoentosi litick menosroet faham pemerentah. Te
lihat bahwa tiap2 orang dengan

:

tapi djika kita menilik dengan telitih
tinggi mempoenjai kehen- 'sjarat2 dan -atoeran pemerentah jang
oentoek membangoenkan

Sekolahan
dak bahwa

3. Apakah tidak bisa

djadi oentoek

menetapkan dengan formeel segala apa
jang menoeroet pemandangan Pemerin
tah dalam hal hak membela (verdedi-

gingsrecht).
Djoega ada pentingnja djika
kali

peringatan

jang

soedah

satge

diberikan

sekarang, dan djika kita mendalamkan: kemoediannja dengan formeel bisa di
wetenschap jang akan datang pemandangan
- atas berlakoenja itoe:
itoe, moestinja terdjadi dengan semer- atoeran2, maka menoeroet pemanda- tarik kembali, djika soedah . diterima

' tenaga

““deka-merdekanja. Dari. sini artinja ke- ngan saja, atoeran2 itoe soedah lebih:
| njataan bahwa student itoe oemoemnja dari tjoekoep oentoek menilik dan me
moesti seboleli bolehnja diberi kemer- meriksa orang2 jang. menoeroet angga
Pemerentah ada berboeat kedjaha
Sa APN
Tekan
seberapaAAA
djaoeh Bona
ia tjakap oentoek
be- (pan
tan dalam hal politiek.
:
ladjar pada sekolah tinggi, dan kedoea
Djika
ditetapkan
dengan
pasti
bahwa
apa ia bisa dianoegerahi diploma.
ordonnantie
itoe
hanja
bisa
memoekoel
Soedah oemoem pada kita sekalian
'bahwa juist satoe dari pada kemoestian kepada kelakoean . studenten diloear
sekolahan, maka dari sitoe saja bisa
oendjoekkan bahwa mereka itoe boe-

jang hendaknja diberikan kepada seseorang oentoek' mendjadi pertanggoekankah
ngan soepaja ia dengan baik bisa loe-

loes

disekoiahan

'menoentoet

terseboet,

boekan

'djaran, “tetapi
kemerdekaan

ia

tinggi

'sadja

ia moesti

moesti

mendapat

, mengetahoci sekalian vak-vak
selocasrija

-noendjoekkan “ bisanja

bisa diperlakoekan menoeroet
sebagaimana atoeran jang bisa berlakoe
pada mereka jang. boekan
studenten.

penga- —

oentoek: me-|

mempeladjari

wak-vak terseboet.”
|
Artinja' djika kita satoe antara lainnja

Beralasan

dengan

ini .semoea

saja

pembelaan jang menjatakan bahwa pem
berian ingat itoe tidak beralasan, atau

speda)
ditoentoet karena memboeat
pendakwaan dan soempah palsoe, hal
mana
soedah ' didjalankan
oeroesan
sebagaimana mestinja.

Didalam

4. Apakah Pemerentah tidak berpenitoe
dapatan bahwa tempo lamanja
pemberian ingat ditentoekan?
Djika
keberatan atas hal ini, maka menoeada
djoedjoerlah
roet fikiran
saja

(adillah) djika. itoe atoeram, jaitoe me-

- Pembantoe.

|

pemboros jang dikelocarkatr akan men-

0.

blah

titipan djoem-

oecang banjak.

Jang
kepada

paling belakang P. K. menitip
S.S. beberapa oeang kertas,

diantaranja
kertas riboean, boeat di
toekarkan dikota, apalagi oeang kertas

itoe

'kabarnja

tidak berlakoe

soedah

toea,

koeatir

lagi.

Sebeloem wang kertas jang akan di-

toekar

itoe

diterimakan

kepada

S.S.,

desa jang telah rgesak lahir dan batinnja

djika ada loerah dess iang meninggal

doenia atau dikepas dari pekerdjaannja
boekanja fotreet berdoeka tjita, akan
tetapi' sebaliknja, orang2 desa jang kematian loerahnja malah bergirang hati,

dan

bersoeka' sjoskoer,

"karena

akan

ada pilihan'loerah.
Kedjadian jan
bikin maloe-ada kedjadian ' matjam3.

dono lihat dengan terang bahwa wang

Seorang desa Djenarlor, bernama Sr,»
waktoe sedang mendjalani kewadjiban

tahoen, tetapi dipastikan

bisa ditoekar.

ronda, serenta mendengar kabar banya"
loerahnja telah meninggal doenia, ma-

itoe oentoek

Jamanja

paling tinggi 5 kertas itog semoeanja sjah dan masih
paling tinggi

lamanja satoe tahoen,

pal,

: Sekianlah pidato toean Wirjopranoto,

besok kita moeatkan pidatenja (kesim-

selekas2nja 'mengada-

mna

dasar dia soedah

malang,

AA

loerah desa Djenar-lor telah meninggal
doenia dengan oesia jang tjoekoep.” '
Sgedah cemoemnja boeat orang2

lebih doeloe cieh P. K. diperlihatkan
kepada t. Wedono Kangean, dan t. We-

kita dari Soemenep ka- kan “peroesahaan 'elektris. Ini masa
at
5 Isoedah diadakan tjatjahan dari aspiran
Dibanding dengan lain2 tem
6 Pasar malam. abonne's. Madoera
Soemenep adatah

kaoenr penganggoeran, djadinja wang

2.

S,S. kerap kali mendapat

”

kedoknja

dimana

waktok

Begitoe

poela diatas ka-

S.S. ada menoempang

poelang

ke

Soemenep,

wang

anak

lam2

berlari

lari dan

menandak

serta

poedoenan
!!! Sesoek

poe-

kertas itog olehnja diperlihatkan djoega
kepada t. Assistent Wedono Sapeken

berteriak-terjak.

dan. seorang posthuiscommandant jang
haroes poelang dari detacheering.
Sedjak dari itoe lama P,.K. tidak dapat
'kabar lagi tentang penoekaran wangnja,
dia laloe meminta keterangan kepada

raja!!!). Hari pengoeboerannja sedikit
sekali orang2: desa 'jang-ikoet melajat,

»Sesoek

doenar!!!”

(Besok

pagi

ada

hari

kebanjakan hanja collega'snja dari lain

desa,
Orang2 jang ingin mengganti kedoeS.S.,tahoe2 dapat keterangan jang wang doekan loerah dari 'itoe hari djoega
kertas riboean itoe' sebetoelnja tidak

terboeka djoega.
| Waktoe diperiksa dikazerne. politie, 'Isjah (paisoe). jaitoe kertas mark riboean

telah hiboek pergi kesana-kemari boeat
mempengaroehi 'orang2: desa “soepaja
(wang Djerman lama), waktoe ditoekar memilih padanja: Ini adalah sebabnja
PAR
karena
bermaksozd
oeang
pendapatan
baroe ketahoean dan tentoe sadja tidak
1 N
ti
Ba
hi
@osaipat
di
gramofoon ..akan di lakoc - Wang kertas jang lain bisa ditoe- jang itoe “orang2. 'desa telah roesak
Mantii moclaitanggal2 hingga
8 Sept jang terbesar dan paling ramai djasi mendjoeal. . itoe
Ld. di. Soemenep.orang akarn'adakan satoe peroesahaan elektris boleh akan goenakan sebagai sangoe dalam men
lahir dan batinnja djadi bergirang hati,
kar, tapi wangnja ketinggalandiroemahpasar malam, jaitoe. diorganiseer oleh
apabila ' loerahnja. meninggal doenia,
diharap akan banjak mendapat succes. tjari pekerdjaan, karena sampai seka- nja di Banjoewangi.
1
satoe comite. Ini pasar malam akan
karena
ditempo sampai" hari pilihan
| Maksoed . mengadakan “penerangan rang ia menganggoer dan ta' mempoe
Tentoe
sadja P. K. tidak soeka di Iloerah :itoe
diatoer begitoe roepa, "sehingga lebih
orang2 akan bertemoe denjai
Bea
oentoek
biaja
hidoepelektris : di. , Soemenep, sebeteelnjai
permainkan begitoe.'
8!
besar |dan ramai serta menjenangkan,
ngan
,,lekkerkost“
dan. djoega mendanja.
Maleset
poenja
salah
?
soedah moelai doeloe.. Telah beberapa
' Waktoe oleh politie didjalankan pe- pat oeang dari candidaat2'loerah boeat
lebih dari pada jang soedah2, Walau“ Pentjoerian ini ia Jakockan wakioei meriksaan, SS. tetap. moengkir, dan di
.mendjadi . pembitjaraan diantara
poen djaman serba soesah, kita 'rasa kali
golongan atas, telah beberapa kali di- (malam dengag dijalani enaik tembol: moeka toean As$istent-Resident dengan mengikat soepaja memilih 'padanja.
pasar malam itoe boleh djoega diadakari,
Sampai ini' kabaran ditoelis jang ke
adakan tjatjahan, tapi selaloe tersen- pagar elas, atau ho!eh dikatakan satoe | | menangis tersedoe-sedoe dia menerang
karena “adanja itoe sebetoelnja ditoepentjoerian, jang diantjam . oleh hoe- ikan ke-tidak salahannja. Antata Jain lihatans hiboek memadjoekan diri soetoeh
kepada
balok
besar
jang
biasa'
djoekan “kepada keperloean 'amal, jai:
paja mengganti
kedoedoekan loetah
koeman jang agak berat. Mengingai
Jenasi foelgesah
sratis
:
toe keoentoengannja diperoentoekkan | Kalau sekali ini. tidak bisa djadi' 'keadaangja, menilik. poela pemoernja menerangkan, “bahwa “'kalau did me- soedah ada 10 orang, dan'ini sepoet
|mang' soeka menipge B.I£, tehtoe see: |
barkan:

|

mencekar: “barang. Padi. boekan. sadja.
politie men- 'sebagai- ruilmiddel diwaktoe panen,

larang student tersangkoet toeroet beapa jang
ladjar, djanganlah seperti
pemerintah
telah diyoorstelkan oleh

ag

memoetoeskan

pasar terletak dipinggir djalan post oleh

orang2 desa
didekatnja,
Itoe pasar
meskipeen. ketjil, tapi sampai siang hari:
misih rame djoega dengan orang toekar

ruilmiddel - jang
tapi djoega sebagai
tetap boeat menoekar barang2makanan
3)
lainnja”di-itoe pasar.
Itoe pasar jang didirikan oleh.orang
orang desa
pernah..ia tjoba akan di
tempel seperti djoega pasar2 kepoekarang - masih tetap - moengkir atau njaan Regentschap, tapi jang djoealan
soedah menjerah kalah, beloem kita tolak itoe pertjobaan dan. tetap tidak
tahoe, apalagi oeroesan politie masih maoe ditempel. hanja -sadja maoe di
tarik sapon. (boeat .oepah: menjapoe)
beloem selesai.
Ka
i
Sedikit” hari lagi kita bisa dengar, dengan in natura,
Tidak sedikit orang2 jang -.djoealan
keterangan pihak jang “mana kiranja
jang bisa dipegang! '"
: di pasar lain desa kepoenjaan regentschap jang pindah ke .itoe.pasar, kareCirculatie oeang Mark. na otang2 merasa lebih aman
berSeorang penduedoek Sapeken (5oe- djoealan di sitoe, dari. pada dipasar
menep) nama Poewana Kadir mema- tegentschap, jang baroe masoek dipinsoekkan dakwa, bahwa ia kena tipoe toe sadja-soedah ditempel zonder paroleh seorang Arab bernama Said S. don lagi :moesti bajar,
heroemah di Soemenep. Diantara P:K.
Pengaroehnja soesah oeang!!!. mad Bi
dan S. S. Isbih doeloe memang soedah
Akanada pilihan
ada perhgeboengan dalam perdagangan,
Nas
bone Ind:e sia:
gan S.S. soedah mendapat banjak ke
Hari Selasa "malam kemaren loesa,
'pertjajaan dari P.K.
Maka dari itoe

poelan pidatonja) dari tocan2 Fournier,
.mencdtapkan demikian roepa, maka dari
Feuilletau de Bruyn, Van Helsdingen
sana - kenjataanlahe bahwa rentjana-or-:
“donnantie jang dimadjoekan oleh Pe-' retel, dari penghoekoeman jang berlipat dan Fruin.' -

33 “Berita “dari Madoera.

penjelidikan,

gi

dapat satoe boekti speda, jang oleh t,
Azis diakoei sebagai kepoenjaannja,
dan
oleh
politie sekarang “dibeslag
karena — menoeroet' kabar — itoe speda nomernja tjotjok dengan jang terseboet “dalam accept. Apa t. Azis Se-

djika keadaan jang mendjadi alasan ke
loearnja itoe peringatan soedah berobah atau linjap.

meminta kepada Pemerentah,
djangan
kiranja sampai bertindak mengadakan
atoeran2 extra, sebagaimana jang di
maksoedkan dalam ini rentjana ordonnantie.
Tag
5:
| Mengadakan tindakan2 extra ini, lain
dari itoe bisa menimboelkan: bahaja

Sab EA

kan. Padahal menoeroet perlawanannja, selidiki lebih djaoeh tapi satoe hal jang
memang
dia tidak merasa sekali-kali jang dia pasti, jaitoe bahwa Negeri
berhoetang sepeda dan djoega sama terpaksa perloe penghematan dalam hat
6
ASME
sekali tidak. merasa mendjadi tangan garam
satoe accept. Dia moengkir teroes-me- |: 'Djika ta” ada halangan melintang, kita
neroes jaitoe baik toelisan diatas accept akan menoelis tentang ini so'al sedikit
pe-:
maoepoen tanda tangan jang ada disitoe lebih pandjang dengan beralasan
|boekan ia jang bikin, djoega tidak tahoe njelidikan jang lebih loeas, pada ke-i
sempatan mana akan kita tjoba toeroet
siapa jang memboeatnja.
Landraad mempoenjai alasan2 lain mengemoekakan oentoeng roeginja pada
boeat mengalahkan ia, apa lagi atas oemoem.
Insjaallah !
soempah pendakwa. Djoega tidak ada
—0 —
dig
kesempatan boeat naik appel, karenaj
Bagelen.
dari
Berita
hanja bersangkoetan dengan djoemPadi sebagairuilblah koerang dari f 100.—
,
middel.
Akan tetapi t.' Azis. teroes menSoedah
ada.
satoe. tahoen berdjalan 7
djoempai t. Assistent-Resident oentoek
melapoerkan- segaia sesoeatoenja dan di desa Boro ada “diberdirikan satoe

mintak soepaja pendakwa (toean toko

dapat. tempat jang baik dan akan dite-|

tagi,... soenggoeh

rima oleh tangan jang lebih memper-| :

“Jokihja:

“Maling

Apalagi pasar malam' sebagai | | Satoe familie Belanda

terpaksa

mentjoeri

jang. masih moeda, bisa djadi ini sinjo dah doeloe, W”ktoe' RK. "menitip wang
! dapat keentengan, tapi. sajang.... Iberiboe2 lebih banjak “dari apa jang di

kasian!

bangsa

dia. menerangkan

sekarang ini soedah kedoea kalinja ia: Lirigkat sekarang.
Tanu
SniaN
beroeroesam dengan politie dan justitie,
api entah kareng apa, sebeloem
karena ja sendiri menerangkan bah-/ ini perkara. dipoetoeskan dia soedah

baloes.!

di Kalianget

2 Moe “tidak selaman nja mesti di arfikatry / (Soemenep) kefjoerian satoe koffergrapasaf ' pemboros.' ' karena ' sebaliknia: mofoon. Politie telah menerima rapport|
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orang-orang kampoeng dihadapkan

Idimoeka Landgerecht dan masing-maIsing melanggar artikel

13 sub a Bouw

en Sloopen. verordening Soerabaja,
Hal ini mendjadi sangat kagetnja

F
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n

pendoedoek, karena—begitoelah pemberita kita mengabarkan—soedah lebih
'satoe tahoen dan ada jang soedah ber-

gi

'boelan memasoekkan rekest kepada
Gemeente Soerabaja oentoek membikin

| Menoeroet ka

toekan pada militair jang mendjalankan patrouille dari Taroetoeng kesana
soedah mati dipenggal oleh seorang
militair.
«
Djalannja
ada. kira2
begini kata
orang, Waktoe

malam

itoe,

seorang

militair: masih bangoen mendjalankan
dienstnja, dan di sampingnja didengar
ada gerak-gerak iang dia sangka itoe
ada dari binatang hoetan, lantas dia

bersedia

dengan kelewangnja dan di-

doeng, Leger commandant pada tanggal roemah-roemah, tetapi sampai pada penggalkan teroes mengenai pada ke18 Augustus '34 akan koendjoengi sekarang
ini, tidak ada sesoeatoe djaImanoeuvres di Tjikampek dan pada waban apa apa atas permintaan itoe. palanja strafan itoe, sesoedah itoe
strafan mendjerit tanda manoesia jang 2
didac“Ipenghabisannja minggoe depan
Kemoedian pada tanggal 19 Juli 1934

rah2 seketilingnja kota Betawi sebagai
jang laloe oleh pihak Gemeente telah
'telah dikabarkan.
diperentahkan membongkar beberapa|
Pada tanggal 27 Aug. ia akan hadlir
“Ipoela dalam itoe oepatjara di depan roemah orang kampoeng jang sampai
sekarang

Jistanja Wali Negeri.

ini tinggal

tidak ada

—0—

Seat

terlantar

dengan

tempat mereka bernabeng.

Menoerset

perhitoengan

dari pada

kena, lantas lainnja bangoen membantoenja. ..
Tapi
helaas, lantaran orang itoe
kelihatan terlentang dan berkeadaan
jang lemas tidak berapa lama lagi dia
soedah menoetoep mata pengabisan....
—0 —

Kesoesahan rakjat.
orang pentoedoek kampoeng jang se| Tentang kesoesahan rakjat dalam karang mengrarapkan tetap doedoeknja
waktoe jang belakangan ini njata de- disitoe sebagaimana dahoeloe-dahoengan terang sekali. Tidak sadja soesah loenja ada berdioemblah, laki perem-

oeang telah memperita, bahasa itoe oeang
pergaoelan hidoep
a

nnja peroesahaan

. Jang
ng

mana

itoe segala

kannja,

ota

dengan

sifat kesoe-

terboekti

dengan

anoe ada orang jg.
noe ditangkap karena
igan sifat itoe seoat kemanoesiaannja,
angsaannja teroetaja. Oleh karena itoe

dikota “itoel

tidoer sampai
teroesnja berenggantoengkan kepada
au Ooecang soesah dida-

1

oen akan

sempit

(hidoepnja).

“keriboetan ditanah barat
an ta” boekan karena jang
okok

perkara oeang, jaitoe

ja sokongan kaoem

mengang-

e ada djoeoeang itomengakoci,,
ng mana. orang
da |goer. Jaebahagian

dengan “anak tjoetjoenja 236
oentoek mentjari pengidoepan, tetapi poean
Ke
djoega tentang tempat tinggal begitoe orang.
ee
Sampai pada sekarang ini ketentoepoela.
Ada diantara pendoedoek jang dari an bagi menempati tanah terseboet be
tadinja tinggal pada satoe tempat se- loem dapat sedang ada chabar poela
perti ditanah Tjipinang Meester Cor- bahwa tanah2 itoe bakal dipakai oleh
nelis, oleh kekoeasaan (?) toean tanah seboeah drukkerij.
Kalau kita mengingat, bahwa tanah
mereka dioesir dari sitoe dan roemah
jang telah lama ditinggali, moesti di Gouvernement boleh dipakai oleh anak
Fa
|
negeri asal sadja membajar In!. ver.
rombak.
Kalau ditimbang bagaimana sakitnja ponding, tentoe.hal menempati tanah
keadaan ini, dapatlah kira-kirakan sen- Ketandan oleh orang kampoeng jang
diri, jg. tidak lain, hanja kepada peme soedah berpoeloeh tahoen disitoe itoe,
rentahlah diharapkan rakjat mendapat tidak haroesnja ada sesoeatoe keberatan jang boleh
menolak pernrintaan
pertoeloengan,
Ba
oeatoek
mereka,
sedang
tempat
kediaman anak
rakjat
kesoesahan
Roepanja
ada poela satoe hal negeri soedah sepatoetnja moesti mentinggal beroemah2,
jang kedjadian dibilangan Soerabaja, djadi perhatian jang soenggoeh2,
Kita dengar lagi, bahwa orang kam
sebagaimana ,,Soeara Oemoem” toelis
poeng telah masoekkan djoega kebera
sebagi- berikoet:
Baroe2 ini soedah dilakoekan atoeran tan kepada Gemeenteraad di Soerabaja
roemah2 pendoedoek dan kepada fihaks Nationale Fractie
pembongkaran
(Kebangsren) da- oentoek memperhatikan keberatannja
Ketandan
kampoeng
lam ini kota oleh Gemeente, karena pendoek tentang pembongkaran itoe.
Baiklah kita toenggoe seberapa djaoeh
disebabkan melanggar atoeran pembipembitjaraan nanti didalam Gemeenkinan roemah (bouwverordening).

Oentoek mendjadikan djelasnja pe- t:raad.

kita
baiklah
pembaftija.
ngetahoean
toeroenkan dengan singkat doedoeknja
oeroesan itoe dibawah ini, seperti

orang terangkan pada kita.

dahoe-|

Ketandan

kampoeng

Tanah

:

. Bagoesnja kalau Gemeenteraad bersidang, semoea pendoedozk datang di
sana oentoek mendengarkan pemobitjaraan itoe.
:

loenja adalah tanah balong2 goro, tanah

Disangka

binatang ?

mana oleh pendoedoek dioercek sampai
Seorang hoekoeman
aodzoe billah min dzalik.
ae rata, Ada sebagian jang dioeroek oleh
mati sebab sendjata.
ogang mereka akan hidoep Tionghoa jang achirnja dibikin tempat
Seorang
hoekoeman
jang telah medan dengan oecang. mereka koeboeran, dan ada poela sebagian jang nerima kesalahannja berboeat satoe
gsara. Oleh karena itoe perba- didjadikan tanah pekoeboeran orang pekerdjaan jang salah, tiap waktoe ha-

enoetoep tokonja..

“Apakah
cal kita bisa berdagang dengan

tidak meriakai oeang. Baik

perdaga-

ekoep ngan itoe dilakoekan didalam negeri
keloe-

ka

binatang,

telah mendapat

tjokan kelewang, hingga melepaskan
napasnja jang pengabisan.

achirnja ada dikatakan tanah Vrij-staats
domein,.
“ Kira2 pada tahoen 1910, orang2

na |toe pekerdjaan membawa barang2 dari |roeh pasang pakai kawat atau bamboe.

-Itempat

jang kelebihan ketempat jang|Begitoelah

kekoerangan atau dengan perkataan dari| orang.

Iproductie ke Consument.
n! Pekerdjaan peroesahaan

itoe oleh

2| Djeendjoengan Nabi kita Moehammad
Is,a.w. telah diberi tjonto dan toeladan,

maka

pada

kampoeng

tahoen

1911

dikoempoelkan

lagi

dengan diberi tahoe, bahwa itoe tanah
mendjadi tanah Vrij-staatsdomein dan
orang2 jang menempati disitoe diwadjibkan membajar sewah tanah, pada
waktoe mana disoeroeh membajar pada |

kan | bahwa sekalian oemmatnja hendaklah
'mendjadi satoe saudagar atau toekang ”s-landskas sesoedah sewahnja tanah
:
.Iberniaga. Jang mana tjara dan peratoe- ditentoekan.
Hal ini ada berlakoe beberapa lama
rannja peroesahaan itoe segala organisatie dan-ordonantienja soedah diada- sehingga perhah ada kedjadian toenkan oleh Igama Islam. Hanja sadja toetan civiel dilandraad Soerabaja pada
sebagian besar diantara bangsa kaoem tahoen 1916 dan kemoedian pada ta-

Islam tidak menetapi bagaimana keada- hoen

1927

ada

kedjadian

beberapa

pembongkaran roemah orang pendoean hoekoem Igama Islam,
— Kembali kita melihat kepada tanah doek disitoe, katanja disebabkan mekita

air

Indonesia,

Ra'jat

teroetama

manoesia semangkin hari semangkin
bertambah -akal pikirannja oentoek menjempoernakan segala sesoeatoenja ig.
rpandang koerang baik. Maka dengan
sendirinja segala perniagaan tidak tjoekoep
dila
n atau didjoeal dise-

noenggak pembajaran sewah tanah.
Pada. boelan
Februari 1934
ini

assistent wedana Kranggan

ini soedah

di

pesakitan

Djoeroesim

di

kenakan. hoekoeman

doea tahoen pen

djara.
aa

"OT

Lintah darat diri Singosar'.

Soedah
berapa hari ini, Raad van
Justitie Soerabaja "memeriksa perkara
Ang Tjaj Tjoen, jang ditoedoeh memberi keterangan palsoe dalam taksiran
belasting dan bangkroet palsoe. Ang
Tjaj Tjoen
dapat
gelaran
,,Lintah
darat
dari
Singosari“
berhoeboeng
dengan
pekerdjaan — memboengakan
wang,
sehingga
banjak orang djadi korbannja.
Pada pemeriksaan hari

Sabtoe j.l. Raad sangat terkedjoet men
dengar keterangan Ang-Tjai Tjoen,

bahwa dia soedah memberi soeap pada
Ambtenaar2
di.
Soerabaja
sampai
f 20.000.—
Fresident Raad
telah beri nasehat
padanja soepaja dia djangan
sembarang toedoeh sadja karena boleh menimboelkan

perkara

lain,

kata

.,,Sb.

boetkan

satoe-persatoe

nama

Amb-

tenaar2 dari dienst belasting, politie dan

lain2

janz-

soedak dipat oeang

padanja, dengan
tang

dengan

dari

djalan memotong hoe-

tidak

dibajar.

telah datang |

Redactie

Toean
Martosarojo V.P.L,
Soerat
terboeka dari toean sajang
ta“ dapat dimoeat, karena boekan tempatnja disoerat kabar kita ini sebagai
kabaran.
Lain dari itoe kami mengoetjapkan
selamat atas kemenangan toean dalam
oeroesan V.-P. L, terseboet.

TELEFOON N-128P

masing2 disoe

tanahnja

dan

oleh Rapat be-

|

PASAROOS
Ta No1

Ke

San

“”

'pendoedoek

periksa

maka

perkara

TOKO, SLAMET:

particulier,

tanah.

Lahat

satoe ba-

karena mereka jang menempati sekarang “Dibawah
ini, kedjadian jang terseini, adalah orang-orang jang menem- boet diatas, sebagaimana dikabarkan

boekan

Medjak,

di

Warta

-orang jang tertoea dari pada kampoeng
itoe, svedah lebih seratoes tahoen,

dan

dirinja

sar

poel gaoel dengan sanak saudaranja.
Tetapi roepanja itoe harapan akan
tinggal harapan sadja, sebab ia disang-

toemboeh tanam2man dan poela beroemoer lebih 70 tahoen.
Tanah itoe dan menoeroet kebiasaan
ng tidak. Ada poela jang kelebihan
soedah-soedah tidak pakai sewah
San.
jang
ranga
dan ada poela jang kekoe
tetapi

|dan satoenja boetoeh kepada. barang
dan alat menanam djagoeng dan segnja dengan bagainjase” Sa
EA
Akan toePerniagaan ito? berarti mendjadi sa-

terdjadinja pemboenoshan dipe-

Kemis Pagar Goenoeng (Lahat)
seorang nama Djoesoerim atas

hat kembali doenia loear dan berkoem-

'pati tempat dan roemah peninggalan oleh ,, Bintang Batak”:
kita sendiri atau dilangkahkan
ar? Kita jakin bahwa hal itoe akan bisa orang-orang toeanja, diantaranja adalah |. Tanggal 6 ini boelan di Adianhokedjadian. Karena dengan ke'adilannja seorang bekas kepala kampoeng ber- ting djalan antara Taroetoeng en Silah, maka dalam satoe negeri ada nama Kertosari jang sekarang soedah bolga, seorang strafan jang diperban-

22 |toe negeri boetoeh kepada djagoeng

tang

kan
oleh

President
Raad
van Justitie minta
kepada toean Fiscaal akan mendjalankan.pemeriksaan dalam hal in.i

adaan djalanannja oeang itoe, kampoeng, selainnja jang dipakai boeat rapkan kemerdekaannja oentoek meli-

karena soal ocang itoe men-| membikin tempat tinggal disitoe.
i satoe factor peroesahaan dan per
Adaposn roemah-roemah jang soengan, sedang, keadaan oeang pada: dah diperboeat oleh orang kampoeng|
ini sangat soesah, ta” heran itoe soedah berpoeloeh-poeloeh tahoen,
can2 toko sama menggoeloeng malah menoeroet keterangan dari pada

koem2tahoen.

Seperti tanggal 9 Augustus jl, diini
soerat kabar soedah-dioemoemkan ten

Hdbl.“ Tetapi Ang Tjai Tjoen soedah se

ahwa oeang itoe Toehan jang kedoea

eh

Itoe perkara pemboenoehan di
Pagar Goenoeng.
Pemboenoehnja dihoe-

disitoe dan menjatakan, bahwa orang2

pendoedoek jang menempati itoe tanah

mesti

masoekkan soerat rekest. Begi-'!

foelah telah dilakoekan oleh beberapa
(
alan Sadja, tetapi roepanja orang pendoedoek memasoekkan rekest
lak tjoekoep berdjoeal sema- (diatas zegel sedang rekest itoe dibikin
1
tjam itoe, karena terboekti dalam Pa- dikantoor assistent wedana jang mak-

sar2 malam, Jaarbeurs
ako

seperti

telah soednja

meminta

kepada

Hoofd

van

IPlaatselijk Bestuur di Soerabaja soepaja bisa diperkenankan menjewa tanah
Hansekalian
itoe
Jaarbeurs
di negeri2 jang besar.

. Dalam
del,pendjoeal-pendjoeal masing-masing dikampoeng Ketandan itoe menoerott

peroesahaannja dan oekoerannja masing-masing,

2 | perdagangannja.:

am itoe
nja taktiek sematj
saudagar

Denganeniada
mboelkan kaoem
si | maka

| semangkin hari semangkin lakoe barang
ra Inja. Dengan ketjepatannja maka timboel

taan

mana

oleh

permin-

pendoedoek scepaja

dengan begitoe dapatlah mereka mem- |
:
boeat tempat disitoe.

Sementara

memang

itoe

soedah

pendoedoek

lama tinggal

jang:

disitoe,'

1| menghendaki kepada alat2 jang lebih masing-masing oentoek keperloeannja |
- Isempoerna dan tjepat. Dengan adanja dengan anak isteri, telah memboeat
hlalat2 dan perkakas itoe maka menim- roemahnja dan ada jang membetoelkan |
|boelkan beberapa djiwa manoesia jang roemahnja sebagaimana kebiasaan ber- |
k PN porn
pekerdjaan, sehingga lakoe dalam pergaoelan anak negeri,'
Kira2 dalam boeian Juni 1934 ada:
an beberapa manoesia jang

"datang orang

Gemeente

melihat-lihat

Ada

sedia

kain bultzak tiap gedong
klintji made in Holland

d:n

tjap
na
3
Mata

memperlihatkan

|

Gang Torong Il

Dak 269 pria-pria. jang lain, moelahi diseal 5.Aug. 1934
Lekas kirim 0eang per pastwissel,
djangan sampe keha-

bisan

..st-Tot f 11.35.

V2 lot f6—”

“4 lot. f 3.50.

|.

sadja

dapat

prijs besar, seoemoer hidoep

sakit

ta" perloe fjari ocang.
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapa
f 100.000. Siapa taoe boekan?
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan)
Rembours tida kirim,

hormat

an

2:
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