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akan diangkat boeat
melengkapkan itoe djoemblah anggota |

boelanan,
diachir'

ag

tetapi

kwartaal,

ketrangan pada

Nomer 2 toean Ariffin, kita dengar

ia tidak

maoe diangkat

'olksraad sebagaimana jang telah di di haroes

kembali.

Dja

M. SOEBRATA

Losse

nummer

10. Cent

PAKAI 1 TABLET TIAP HARI.
Boleh didapat pada pendjoeal2 kita.
Tjonto 'jang berisi 100 tablelten dari O.2 gram BISULF
AS CHI
atau HYDROCHLORAS CHININI (ZOUTZURE KININE) berikoet NINI
atoeran memakainja, akan dikirim sampai diroe mah sesoedah
diterima posi-

perkoempoelan

sai. Pembatja soedah tahoe siapa politiek poetera Maloeka, dengan asas
jang terpilih, siapa jang mendoedoeki »Co", djadi Dr, Apituley atau Mr. La'korsinja lama, siapa jang haroes moen- tuharhary..
r.dan siapa mendjadi. new comers. . 'Nomer 4,5,6,7 dan 10, boleh diang- Regent Soemedang akan pensioenekarang tinggal beroeman.
Dan 'gartinja.
kat kembali, lebih geschikt dari mereka,
Kita
dengar
kabar,
bahwa Regent
iapa?
2G
S
kelihatan tidak nampak.
a, siapa jang

ot

Kinine menjegah penjakit griep dan Influenza

angkat Mr. Latuharhary, sebagai wakil
Sarekat Ambon, satoe

S

Djoem'at 25 Januari 1935

tetapi ini perkoempoelan diakoe sah
' Foleh pemerintah. Sebaiknja djikalau di

Pemilihan leden Volksraad soedah
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oleh

BANDOENGSCHE

KININEFABRIEK

pada Pemerintah boeat minta pensioen,
-

Djikalau itoe permintaan diloeloestapkan dalam Indische Staatsrege- groep Minangkabau. Menoeroet peng ikan, kita rasa akan dipergantikan ke
Seteroesnja communigue itoe meHarga copra Di Menado.
&
2
lihatan kita, djikalau tocan Landjoemin Soemedang Regent Soekaboemi, Rd. ngatakan bahwa balatentara Japan
Pendjoealanke Japan.
3 'maoe banjak, Tetapi tidak di Datoek Toemenggoeng tidak haroes Tg. Soeria Danoeningrat.
moelai beraksi, sesoedahnja Generaal
Anet
a
kawatkan dari Menado, bahinja siapa jang maoe sadja, sebab mengganti toean Wiranatakoesoema,
Soeng
tidak maoe mengoendoerkan
wa didalam tempo satoe minggoe,
—0—
tentaranja dari daerah Jehol,
atoesan bisa didapatkan! —
barga copra di Menado
sebab kembali djadi Regent Bandoeng
naik dari
Toean
Wiranatakoesoema.
jang
2
Pet
“Oleh pemerentah tentoe ditjari
Tanpa
dan boleh djadi sama sekali tarik diri
k.l...4 roepiah.
Menjerang
patroeli
Ikabarkan
bahw
ranja mentjoekoepkan sarat-2nja, dari Volksraad, ini toean paling geKembalike Bandoeng.
Manchuokuo.
j
tj
didjo
eal
ke
Japa
n.
en matah
ng sekira pantas, poenja kepandaian schikt boeat gantinja wakil groep Mi
Lebih djaoeh Aneta kawatkan dari
Kita dengar kabar bahwa soerat dari
oekoep serta setidaknja boleh diang nangkabau, Toean terseboet adalah tocan R.A. A. Wiranatakoesoema, lid Tokio, didekat batas Manchuokuo tapi
djaoeh lagi dari medan peperangan jg
Angin riboet di laoetan Timoer.
gap mewakili sesoeatoe golongan.
Volkshoofd disana, poen selain politiek Gedelegeerde Volksraad, dimana ini
soedah.
diwartakan
terlebih
doeloe
angWaktoe kita ramalkan pilihan
Pesawat Australia mes
georignteerd disebabkan pekerdjaannja, toean menjatakan ingin kembali men- soedah timboel lagi peperangan jang
titerbangkembali.
ota bagi Oost Java, seramboetpoen dalam P.P.B,B, ia terkemoeka, me- djadi Regent Bandoeng, berhoeboeng baroe.
Aneta
kawatkan dari Timoer-Koetidak meliset. Sebab kita boleh dibi- nandakan ketjakapannja. Djadi kita ha dengan tidak boleh tetap djadi GedePada tanggal 24 Januari'jbl. poekoel
pang,
bahwa
?
istiek
tadi pagi seboeah mesin
journal
dalam
rot
oude
lang een
'rap djikalau ini tocan mengganti tocan legeerde lid Volksraad dalam doea 12 tengah hari, balatenrara dari Mo- terba
ng @antas dari Australia berang
ngolia-Loear
menjerang
dengan
seKemarin sesoedah kita kasih tahoe Ariffin.
periode
(delapan tahoen) djikalau
konjong2 satoe patroeli Manchuokuo kat dari Port-Darwin oentoek Timoer
eada'an politieke situatie di bangsa
Hanja sadja, boleh djadi Resident maoe djadi Regent kembali, soedah didekat kota Haluma Maio disebelah Koepang.
1
imoer-Asing, kita soeroeh redacteur Sumatra Oostkust memadjoekan voor sampai ditangannja pemerentah.
Tapi sedang ada di tengah2nja peOetaranja
dari
danau
Boirnor.
paling moeda ini soerat-kabar, tocan dracht lain orang. Tetapi Patih Datoek
balik kembali oleh
Didalam peperangan ini ada banjak nerbangan mesti
Dimana Regent Bandoeng jang seka
diganti

lowongan

boeat

—G—

Joesoef

Hassan,

bikin ramalan.

Toemenggoeng kita rasa paling baik...! rang, ditempatkannja di Bandoeng de sekali soldadoe jang djatoeh mati.
Soldadoe. Manchuokuo
menjerang
la kata, kemaren, tocan tocan Yo| Nomer 3 tocan Dwidjosewojo soe- ngan perdjandjian haroes serahkan
'Heng Kam dan Kan Hok Hoey ten- dah waktoenja mengaso, diganti lain 'kaboepatennja kembali pada toean kembali. Peperangan ini berlakoe tee akan dipilih kembali, sedangkan orang. Dan, sebab toean Tjakraningrat R.A. A.. Wiranatakoesoerna- “djikalau roes sampai sorenja lambat sekali.
boeat toecan Loa Sek Hio kedoedoe- telah terpilih sebagai wakil P.P.B.B. jang terseboet belakangan ini menja
Generaal
Soeng
di-kannja berbahaja sebab terantjam oleh ada lowongan wakil Madoera. Disini takan maoe djadi Regent di sitoe kem
lempari bom 50 orang
| candidaat Ko Kwat Kiong. Dan, se- ada kans besar boeat toean Tabrani, bali, maka ini keadaan tidak akan
preman matiatau damoea ini betoel, terpilih toean-toean

seorang

poetera

Madoera dan terke-

mendatangkan kesoekaran soeatoe apa.

Yo Heng Kam,: Kan Hok Hoey dan nal dalam pergerakan. Hanja sadja| Kira2 boelan Mei R. A. A. Wiranata
Ko Kwat Tiong., ..
dengan ia-poenja angkatan Mr. Soe- koesoema akan kembali pegang dja| Sekarang apa kata ,, Pemandangan” 'ripto .djadi vervallen, sebab toean batan di Bandoeng terseboet.
| tentang siapa2. jang akan dibenoemd? Tabrani boleh dianggap sekalian wa| Baiklah tentang ini kita ramalkan kil P.R.L,:
—LIO—

| lagi. Tetapi boekan ramalan doekoer
hir,

atau' ngawoer,

dasar.
dan

atas

Sekarang gantinja

melainkan ber-

9, wakil

Perang Tiongkok — Japan.

P.P.B,B, jang soedah terpilih, Ini tidak

pikiran. sesehat-sehatnja

pengharapan, soepaja

nomer

Japan merampas
rah lagi.

salah lagi Rd, Toemenggoeng Achmad

samenstel

dae-

Aneta Reuter kirim kawat dari PeiPoerbonegoro, Regent Betawi, karena
ling Volksraad itoe mentjotjoki.
toean ini mendjadi voorzitter dari Re- ping bahwa kemaren malam medan
— Baiklah kita tilik doeloe leden Volks- gentenbond dan Vereeniging van Re- peperangan di Charchar ada tenteram

sekali.
gentschapraden,
' Dengan madjoenja balatentara Japan,
Mr. Dr. Soebroto dari P.B.I. tidak soedah menambah negeri Manchuokuo
bisa diangkat, sebab ia Gedeputeerden dengan daerah baroe, 30 mijl pesegi
loeasnja.
$
Pro. Raad di Oost Java.
Oleh fihak jang boleh dipertjaja di
Masih ada tempat oentoek lowongan kabarkan, bahwa Japan soedah meangkatan no 9, jalah tocan Moh. Hoes- ngambil kota Ku Yuan, jang terletak
ni Thamrin, Djikalau in plaats van di loear daerah Manchuokuo.

raad bangsa kita dan Arab jang seka-

dg masih doedoek atas benoeman,
dan kemoedian ramalan (pengharapan)
-.kka.

PS

Manda

ba suji n

yah

2.

1 Dr. H.D.J. Apituley, dari Moluksch
. Politiek Verbond.
Bi
0. 2 Atriffin, Indisch arts dari groep
Minangkabau, tidak terikat party, da-

Tabrani

diangkat

sebagai

bekas

Secretaris . Sri

nja oleh Mr. Dr. Soeripto. Tetapi ten-

Sultan Djokja tidak masoek “party.

tang ini, kans

4, Kasimo, dari Indische Katholieke

#Parij,

aa

5. Tengkoe Machmoed,

|.

tidak terikat partij, ,hoeboengkan 'diri
di Volksraad pada

0

6xR,M.

sehingga

pa-

Mr. Soeripto

P. P. B. B.

tidak

Partij.

. 1. Sosrohadikoesoemo,

bisa lain tentoe sadja pemeren

akan angkat Sd. Mohamzd bin
|Aboebakar Alatas, candidaat oemoem

—. 85M.H. Thamrin, terkenal dari Na-

tionala Fractie, diangkat tidak karena
partynja, termasoek nationalist,

doch

partyloos.

Pia

9. Tjakraningrat, regentdi Madoera,

wakil pendoedoek

oedara

terlaloe boeroek,

—O—

Penjakit malaria di poelau Selong.
Colombo,

25 Jan, (Aneta) Minis-

terie oentoek oeroesan kesehatan Rak
jat mengoetjapkan kekoeatirannja bah
wa itoe serangan penjakit malaria akan

mendjadi lebih heibat lagi, oleh karena

roemah2 sakit soedah lebih dari penoeh . dan. pengoeroesan
kesehatan

koerang tjoekoep.
Keadaannja akan mendjadi lebih
waktoe sekarang dipandang oleh Japan. genting, oleh karena panen padi akan
sebagai terletak diloear daerah Man- mandjadi gagal sebab moesimnja kering
Ku

Yuan

jang ditempoer

chukuo.
Waktoe

poesatnja

kan Generaal Soeng

itoe, sampai

tempat

kedoedoe

Che Yuan dilem

part bom, ada 50 orang preman jang
mati atau mendapat loeka.
Oleh fihak Japan diwartakan bahwa
pemimpin bala tentara Japan di Kwantoeng, soedah tetap hasilnja
oentoek
mengambil oeroesan2 jang keras sekali
terhadap bala tentara Tiongkok, djika

sekali tidak ada toereen hoedjan,
Ministerie oentoek oeroesan dalam
memintak kepada Raad van
negeri
State soepaja semoea lain2 pembitjaraan diberhentikan terlebih doeloe dan
sepenoehnja
dengan
memperhatikan
serangan penjakit ini.
—09—

reclame tanah Djawa
dan Bali.
Oleh Hoofd dari Afdeeling Publicibermoesoehan dengan Manchuokuo.
Kabar2 dari fihak Japan dari fihak teit, Reclamewezen dan RestauratieTionghca menetapkan bahwa di wak- bedrijf dari Staatspoorwegen Bandoeng
toe sekarang,Fpeperangan'
inislagi' di- telah disiarkan gambar2 reclame tanah
Generaal

Soeng

tetap

ambil

Gambar

sikap

kemaren

net

bala tentara Japan dari Jehol

sore di

dekat

3:

MONGOLIE
TSETSEN

KHAN

kota Hang

Nieh Tan (satoe kota didekat Tembok

Besar” di dekat watas Tiongkok dan
Manchuokuo). diserang oleh sebagian
jang koeat sekali dari balatentara Ge-

dari golo- bangsa Arab, djago dari P.A.I. paling neraal Soeng
atas, lid Rotary Beweging, dan terke-

ngan neutraal, tidak masoek partij..

,

Aneta-Havas dari Peiping kawatkan
mesti diperhatikan sekali bahwa kota

Tiongkokjang
menjerang?
Aneta dari Tokio mengawatkan bah
wa
'sehelai soerat communigue ada
menerangkan jang seorang onder offi
cier Japan telah mati. seorang kapitein
dan
4 soldadoe mendapat loeka se-

Tinggal lid no 11 bangsa Arab, Ini waktoe

Notosoetarso, dari Chris- tah

| telijke Staatskundige

sebagai

banjak,

Tabrani

dari Atjeh, |ta? akan masoek.

—.

fractie

ling

Ih

benoeman

toeka,

hawa

wakil Ma-

lam Volksraad masoek fractie N.I.V,B. doera toeari Rooslan Wongsokoesoemo
3. Dwidjosewojo, bekas
goeroe (ini ada kans djoegal bisa digantikan
Kweekschool,

pak

karena

Madoera,|

nal di doenia

sociaal djoega.

Generaal

Che Yuan, Balatentara
Soeng digiring kembali de-

. Djadi boeat gantinja leden jang ter ngan meninggalkan banjak kekalahan,

seboet di atas ramalan kita didasat-'
ikan atas pertimbangan objectief akan
begini :
P3
1. Dr. Apituley

(Mr. Latuharhary),

11. Sd, Moh. bin Aboebakar Alatas.
Pembatja,

marilah

apa-siapa jang

akan

kita toenggoe si-

diangkat. Apa jg.

2. Landjoemin gelar - Datoek Toe- kita toelis diatas hanja ramalan jang
|
menggoeng,
IIMohammadijah|.
Tg
kita dasarkan pada pemandangan dari
11, Ir, Sd, Moh, Alatas, Wakil bang | 3. Tabrani (Rooslan Wongsokoe- seorang jang memperhatikan soal-soal
soemo).
#Ipolitiek. Toean Koesoemo Oetojo kita
peri-|
4. Kasimo.
ja
pembat
soepaja
minta
pertjaja ia akan menang dalam herstem- berhentikan
10, Wiwoho, wakil dari groep Islam

itoe nomer2,. soepaja tidak
sering oelangi namanja di ini|
ninja toelisan.

er 1 akan

kembali diangkat|

hh Politiek Verbond sebetoelnja |

lahnja sedikit sekali anggotanja,

5. Tengkoe Machmoed,
"6, Notosoetarso,

T. Sosrohadikoesoemo,
Bo...

(Koesoemo Oetojo).

9. R. Tg. Achmad Poerbonegoro.
10. Wiwoho Poerbohadidjojo,

ham

oentoek menoenggoe

ha-|

Djawa dan Bali, ialah gambar jang
indah oentoek perhiasan dinding,
Pembesar2 Japan di PeiIni gambaran reclame dikeloearkan
ditempat toean Thamrin.
ping
menerangkan
bah
waf|dengan
maksoed oentoek membikin
Ini ramalan djika tidak benar semoea,
Japan akan moelai lagi pe-|madjoe dan membikin lebih gemar
paling
sedikit 50pCt. tentoe ada gang sendjata, djika pem-lorang Asing datang tamasja ke Indobetasinja
Meowad
bitjaraan initidak menda-l|nesia dan tanah Bali jang indah. |

ming djikalau

tidak, ini tocan boleh silnja- pembitjaraan.

s,

pat

hasil,

Yg

:

Widjaja, goeroe di Setjangweg Batavia

tiek

tidak

“itoe. - Adapoen Duce Mussolini|
begitoe

tampil ke moeka, kare

Menoeroet keterangan dari politie
jang
terseboet doeloean itoe hanja
membikin sadja sedangkan jang belakangan jang tinggal di Toasebio mempoenjai
kapitaal
dan jang soeroeh
bikin itoe arak.

5. Tempat mana kedjadian achirnja

na oentoek Italie sendiri, apa jang di itoe tjerita? Di Bandoeng, di Petodjo,
di Rome itoe, telah tjoe- (Batavia) atau ditoegoe (Sindanglaja),

sampaikan

koen

cantoek menghalangi sesoeatoe

rintangan

dalam politiek-Donau dari

Begitoelah leiddraad oentoek mendjawab itoe badean dengan jang dimoe

plaus satoe djadian jg. djarang sekali !

" Dengan pemilihannja bangsa Timoer

Nio Kok Kin. Disitoe soedah didapatkan 1 stel masakan arak dan 300
liter arakbeslag.

dalam pekerdjaan ini ia mendapat s0-

j1e. Sepeda (fiets) merk ,, Marras"
' kongan djoega dari Duce Mussolini,
biarpoen tidak dengan banjak perkataan. idari Tjong & Co, Sawah Besar Bt-C,
'Negeri2 Ketjil itoe tidak maoe idzin-

—0—

| kankeradjaan Habsbarg berdiri kembali “ '2e. Satoe stel Parker vulpen dan
di Europa Tengah, sedang sekarang vulpotlood dari Parker Service station

Iboe tiri jang kedjam.

kenjataan, bahwa boekan sadja Italie, (Pasar Baroe.
tapi djoega Frankrijk tidak merasa
keberatan lagi, kalau Kroonprins Otto

von Habsburg
Oostenrijk,

mendjadi Keizer dari Djohor, Pasar Senen,

setelah.

menikah

dengan

“Oentoeng tidak
direboes.
Landgerecht Betawi soe-

' 3e. Satoe reis-gramofoon dari Djohan
4e,

Enam

platen

Kemaren
gramofoon

dah

Yo

seorang Prinses dari Italie. Perkara ini Kim. Tjam-record boleh pilih sendiri
pasti ada terselip dalam itoe kalimat
permoefakatan, bahwa, lain2 negeri dari toko Populair Pasar Baroe,

periksa seorang

donesier

Salama

perempoean In-

binti

Sanip tinggal!

di Tjideng-weg, siapa ditoedoeh doea
hari jang telah laloe soedah mengania
ja anak tirinja jang baroe beroemoer
kira2 5 tahoen.

tidak boleh tjampoer dalam oeroesannja |. 5e. Satoe wekker merk ,,New Haven
". Ob3teniijk sendirk
"To
'Tat Toe” dari Khouw&Lie, Pasar Baroe
Djoega negeri2 ketjil itoe minta, soe
62, Satoe ihermosflesch merk ,, Lion“

Djoestroe pada ketika itoe ada me:
ronda agent-politie Bruminch dari

hariErankrijk
tidak berobah.—”
dan Itali& memang

jalah presenteer-bladen

itoe anak mengakoe bahwa ia soedah
dipoekoel oleh iboe tirinja dan oen-

dari email hi-

soedah idjau dengan pinggiran sepoeh
emas
bermoefakat djoega, soepaja perobahan
watas2 negeri itoe tidak boleh dengan bikinan Inggris, dari idem,
8e. Satoe stel sikat ramboet atau ba
djalan perkosa dan mesti diperbintjang
kan serta dipoetceskan dengan djalan djoe, email hidjau dengan pinggiran
damai, djikalau dikemoedian hari di sepoeh emas, dari idem,
timbang perloe. Meskipoen kalimat
9e, Satoe stel Idoea bidjij flacan

-ini

mentjegah

madjoenja

pergerakan

kaoem revisionist (jang minta dirobah
nja verdrag di Versailles),.akan tetapi
djoega tidak memberi keamanan hati
pada negeri2 ketjil itoe, jang mem-

djoekkan moeloet
matang

dan moekanja jang

biroe.

Atas pertanjaan hakim kenapa Salama berboeat demikian ia menerangkan
bahwa itoe
anak ada terlaloe
nakal dan seringkali minggat oentoek
mentjari iboenja.
:
Mz. Swaab: ,,Apa kau boekan men-

minjak-wangi tidak dengan isinja boe

atan lux dengan toetoep email hidjau djadi iboenja ?”

dan verguld, dari idem,
Salama: ,,Bvekan
10, Satoe damestasch jang endah tiri
poenjai pendoedoek 15.miljoen bangsa dari Inheemsche Nijverheid J, Siregary ,Na sekarang saja
lain, kebanjakan bangsa Oostenrijk dan Sluisbrugstraat,
sadja dan djangan
Hongaar..
v
lagi!, atau kalau
itoe
diminta
jang
Pertanggoengan
Lain2 firma dan toko maoe hadiah bajar boleh pasang
tidak dikasih oleh negeri2 besar, apa
»

lagi Engeland tidak maoe toeroet ber- kan prijzen lagi, tetapi boeat ini kali
korban, meloeloe oentoek kepentingan- soedah tjoekoep 10 sadja. Maka pada
nja itbe negeri2 di Europa

Selatan.

Sevjet Rusland kembali ditarik-ta-

rik tangannja, baik oleh Frankrijk, ma

oepoen oleh Entente Ketjil itoe. Oleh

Toko Mhd. Thahir. Toko Delima dan
Andalas terima kasihkan oentoek prijs
vraag lain kali sadja!
Sebab banjak permintaan dimadjoe-

|

saja ini ada iboe
denda kau f 1 —
bikin
satoe kali
kau
tidak maoe

badan 1 harf",

Kita tidak tahoe apa jang akan di
perboeat oleh iboe itoe sepoelangnja
diroemah.....
Aiih,

kaoem

aiih,

risico

van

het

bedrijf

laki2!

- Frankrijk, soepaja bantoe memaksa kan dari pembatja “kita di Moearal
' Poien dan Duitschland toeroet dalam
verdrag ,Locarno Timoer,” jang mana Taweh (Borneo) Savoe (Fiores|, Bir- Pemilihan Uitheemsche Onderdanen
bermaksoed- menegoehkan perdamaian 'mingham estate (Kuala Lumpur) dan niet Nederlanders (Timoer-Asing).
dengan saling. membela, tapi djoega sebagainja soepaja dikasih kesempatan
Toean
Loa Sek Hie
djangan
saling. menjerang. Polen loentoek toeroet ambil bagian “itoe
“terpental!
Chung
Hwa Hui tergontjang!|
tentoe' sadja djadi koeatir, djangan2 feuilleton-prijsvraag, maka mengingat
ia dibalik belakang oleh Frankrijk
P.T.I. beroleh kemenangan!
dan seperti djoega terserah nasibnja perdjalanan post, pemboekaan teroesannja dongeng itoe ditentoekan nanti
. pada Sovjet Rusland.
|
PT
Semalam pada djam jang seperti
Adapoen Duitschland, negeri ini tidak pada hari sehabisnja feuilleton jang biasa Volksraadstemkantoor soedah
bisa dibikin takoet2 oleh antjaman dan menjoesoel tammat dimoeat, jalah melandjoetkan pemilihan2 anggauta2
perserikatan negeri2 loear, Malahan kita-kira pada boelan Apirl.
Volksraad boeat Uitheemsche Onderda
baroe2 ini der. Fiihrer (Hitler) menenen niet-Nederlanders |(Timoer-Asing|.
rangkan dengan tegas, bahwa Duitsch ““Adapoen feuilleton jang akan dimoe
Moelai dari djam 6 krosi2 jang di
land tidak maoe perdoelikan lagi per at jalah beititel |,Pa' Toca tersesat" sediakan boeat publiek soedah penoeh
djandjian2 militair dalam verdrag di karangan pembatoe kita tosan Engk ai hingga terpaksa di sediakan kerosi2
Versailles itoe dan tidak mave.terikat
extra lagi. Diantara publiek itoe.nam
maa

oleh sesoeatoe

matjam perserikatan

pak Ujoega beberapa kaoem perempoecan dan djoemblah itoe menoeroet
apa jang dinjatakan pada kita terbagi
dalam 3 bagian jalah sebagian akan
bersorak bila toean Kan dipilih, se-

atau permoefakatan, djikalau ia tidak
diberikan

persamaan-hak dalam oeroe-. membela padanja. Dan moesoeh paling
Sar pekan AAN
Liburan
besar dari verdrag di Versailles itoe
Orang boleh lihat, lambat laoen itoe boekan Duitschland sadja, atau Oosverdrag.
di Versailles, jang boleh di tenrijk, Hongarije, dan .negeri mana bagian boeat tocan Yo Heng Kam dan
. anggap rafjoennja perhoeboengan po- djoega, akan tetapi... publieke opinie, S'Satija boeat tocan Mr. Ku Kwat Tilitiek oemoem di Europa, akan dihas pertimbangan oemoem, pertinbangan ong advocaaten procureurdi Semarang.
poeskan, atau lebih tegas, akan hapoes| publiek sedoenia.
Pernjataan ini soedah bcrboekti ke-

sendiri, karena 'tidak akan ada satoej

kekoeatan. dan

kekoeasaan lagi jang
“

KN,

itoe

dapat

pentjoeri

di

oentoek

ke sectie 7 Meester-Cornelis
diverbaal.

wa

Dalam pemeriasaan telah njata bahSi pentjoeri bernama Soedik dan

EN

berasal dari Pasar-Minggoe,
—n 9 —

Mentjoeri

lantaran

soesah

peker-

djaan.
Oentoeng
tidak
pat poekoelan.

da-

Semalam politie sectie 7 MeesterCornelis telah tanggap seorang pentjoeri bangsa Indonesier Alip namanja

jang tidak mempoenjai tempat tinggal
jang tetap.
Ia soedah mentjoeri 20 ikat kajoe
kepoenjaannja toekang waroeng bang
sa Tionghoa Yo A Tjan di kampoeng
Poelo Meester oentoek didjoeal lagi.
| Ketika ia ditanja apa ia jang mentjoerinja
ia mengakoe teroes terang
dan sebagai alasan ia katakan bahwa

lantaran soesah
Dengan
|ke sectie

tjari pekerdjaan.

segera djoega
itoe

oentoek

ia

diangkoet

diverbaal,

—O—

Penerimaan dan

pembagian

zakat fitrah.
Oleh Moehammadjah

Chung Hwa Hui kalah
jalah toean. Loa Sek Hie

kami Pengoeroes Moehammdjjah Tjabang Betawi bahagian (P)enolong (Klezittend lid dari Volksraad itoe mesti sengsaraan (O)e
moem dapatlah mem
serahkan tempatnja pada toean jang beri keterangan
kepad

a sekalian kaoem
Moeslimin
oemoemnja, bahwa pada
x
penerimaan zakat fitrah pada poeasa
Sekarang boeat angkatan anggauta2 jang baroe laloe ini kami telah dapat
zakat fitrah sedjoemblah
boekan Belanda pembatja2 lihat hoofd menerima
2134 fitrah banjaknja.
artikel S, ini hari.
Dalam pada. itoe dengan pertoloIh
—O0o—
ngan berpoeloeh poeloeh Amilien ftoe
kang bekerdja memoengoet
Lantaran hasilnja perhoeboengan rah), dapatlah ditjari dari zakat fitberbagai
rahsia?
bagai tempat jang terseboet dibawah
ini, sedjoemblah
Politie ketemoekan
1925. djiwa fakir,
miskin dan moesafir. Nama2 dari sebaji di Tjiliwoeng.
terseboet doeloean.

Tadi pagi politie soedah ketemoekan

baji jang baroe lahir dikali Tjiliwoeng
dekat Tjiliwoeng- West jang mana de-

paja oleh semoea negeri ditanggoeng
iboeatan Duitsch, dari Jacobson v. d.
dengan kekoeatan lahir alias kekoeatan
sectie 3 dan ia ini melihat itoe anak ngan segera djoega diangkoet ke C.B.Z.
:
Berg, Batavia,
5
sedang
lari kelogar dari roemahnja oentoek diperiksa.
sendjata,
bahwa
mereka
poenja
watas2
Sementara itoe iboe dan ajah |?)
Te, Satoe stel (doea bidji) tatakan dengan menangis. Atas pertanjaannja

negeri sekarang sampai dikemoedian|

sadja

tjabang Befawi.
Asing maka selesailah pekerdjaannja |
Bestuur dari perkoempoelan di atas
Volksraadstemkantoor dan hanja kita
menoenggoe keangkatannja beberapa toelis pada kita :
anggauta lahi oleh Pemerentah sendiri,
Setelah mengoetjap sjoekoer kepada
Terpilihnja Mr. Ko Kwat Tiong dari Allah dan selawat serta
salam kepada
P(artai) Tionghoa) ndonesia) ber- Nabi Besar Moeh
ammad s.a,w., maka

Selandjoetnja politie dan accijns:
Minister Laval sekarang sedang hi- at sebagai feuilleton sampai ini hari. dienst itoe melakoekan penggerebekan
boek menjenangkan hatinja itoe negeri2 Tentang prijsnja 10 ruepa sebagai dj lagi diroemahnja seorang Tionghoa arti bahwa
di Djembatan Lima jalah roemahnja satoe krosi
:
Entente Ketjil dam Balkan-bloc, Dan bawah ini:
Italie itoe.

mata

tangkap dan bisa djadi akan dipoekoel
bilah tidak lekas tiba seorang pegawai politie, siapa soedah angkoet ia

ai Tee

djaoeh, seperti-itoe perselisihan watas

pertolongan.

Sebagaimana diketahoei di itoe pasar djoega banjak terdapat orang2
dalam sekedjap
hingga
pedagang

AA Tai aa

Madjelis Volkenband jang pada per

angnja lantas ia bangoen dan bertriak

minta

5 ian)

djam

De

Pada

Giaa

sekarang dipotong,

sampai diboekanja badean2 jang kita takan bahwa
A3
fakan terima,
1223 banjaknja
hingga
akn|
kiesguotien
mendjadi
223:
(3
dan 1) — 55 lebih
ja
Pemberian tahoe.
“atau diboelatkan djadi 56,
Se
Rechtshoogeschiool.
“ Feuilleton ,Berdiri di
Telah loeloes dalam oedjian docPada stembiljet nummer 108 toean
pinggir pagar".
toraal bagian kesatoe toean J.P. Coch- Yo Heng Kam dapatkan itoe kiesguomoelaan boelan ini berkoempoel oen-1 Pada, pembatja kita kabarkan bahwa lovius.
tient dalam lezing pertama sedangkan
toean Kan Hok Hoey pada ketika itoe
o jang
toek, penting,
memoetoeskan
beberapa soal teuilleton ,Berdiri dipinggir pagar“
antara mana soal daerah
baroe dapatkan 40 soeara, hingga
Minggoe depan ini soedah sampai pada
Hoekoeman toekang2 bikin
toean jang terseboet doeloean disahkan
Saar, berhoeboeng
30
2721
arak gelap.
ciet dari tanggal
€!
Iwaktoenja sebagai jang telah didjandji |
rang telah boebar
lagi.£
kan pada permoelaan akan dimoeat |
Apakah mereka akan gauta itoe Dewan Ra'jat.
tidak bisa
diperbintjangkan|
Selandjoetnja toean Kan dapatkan
jaitoe lantas dipersilahkan pembatja2
berboeatlagi?
bade bagaimana akan kesoedahannja,
Kemaren doeloe Landraad Betawi itoe kiesguotient pada stembiljet num
antara Ethiopia dan Somali Italia di
Itoe badean soepaja ringkas dan soedah djatoehkan hoekoeman denda2 mer 150 sedangkan toean2 jang men
Afrika Timoer, idem ant
dapat soeara lebih banjak dari jang
Irag
dan).
'“
:
kraa,$ g- Itiap-tiap jang ikoetkan tjeritanja bisa pada toekang2 bikin arak gelap ma- lain lagi sesoedahnja ia ini adalah
Persie, dan lain2 lagi. Tj
sSing2, siapa soedahsama ditangkap oleh
ambil bagian jalah haroes didasarkan accijnsdienst Batavia selama boelan Mr, Ko Kwat Tiong dengan angka 17,
masing oetoesan
jang poenj
Sd. Moehammad bin Aboebakar Alatas
tan dalam salahh satoe soal itoe ber- pada ini pertanjaan2 dibawah:
Januari 1935,
djandji akan. tjari- djalan damai dan
Orang2 jang dapat itoe denda adalah: dengan angka 12 dan Loa Sek Hie
langsoeng oentoek memoetoeskan soal | 1. Bagaimana kedjadiannja dengan
dengan angka 15.
N
Setelah lezing pertama selesai Mr.
|Soetijah? Apakah ia akan djadi kawin Ho Kit, beroemah di Toasebio f 150.
—itoe.
'Lie Tek Min
dan Lim Piang Soey Ko baroe sadja mendapat 48 seeara
'Menoeroet pendapatan kita sendiri, dengan Oemar, atau bagaimana?
f 300., f 300., Tjie A Ngo
dan Tjie toean Loa Sek Hie 33 dan toean Sd,
maka terboeroe-boeroenja Volkenbond
Tap
Hin
f200.,
f100.,
Jap
Sie
Fong Moehammad 15. Disini sebagaimana
itbe boebaran, ada disebabkan oleh
2. Oemar akan tetap boedjangan,
100.—
kemaren djoega soedah di ramalkan
sikapnja negeri2 Entente Ketjil, Sovjet akan kawin dengan Soetijah, akan
Rusland dan Balkan-bloc terhadap pergi ke Semarang, ke Singapore, atau
Kembali pengarakan antara itoe doea tocan terseboet doe
itoe permoefakatan antara Frankrijk
loean ada satoe balapan jang ramai.
gelap.
Tempo3 toean Loa soedah ada dide
dan Italie, serta sikap jang beloem bagaimana ?
Pada kemaren malam Accijnsdienst
Soemardi akan kawin
tertentoe dari England terhadap pactj “3. Apakah
Betawi
bersama-sama
politie bivak pan akan tetapi achirnja dapat disoedi Rome itoe serta terhadap negeri2 dengan perempoean jang bareng ia di Pesing soedah bekoek soeatoe penga- soel oleh itoe” djago P.T.I.. hinggaia
ini dapatkan itoe kiesguotient dalam
jang membandel itoe.
kapal roesak, akan kasih soerat talak rakan
gelap
kepoenjaannja Lie Kie
— Sebagaimana bisa dijakinkan, ma pada Soetijah, atau bagaimana ?
Njan dan Lie Ko Seng, ketika politie lezing kedoea pada stembiljet nummer
ka. dalam pertjatoeran politiek di bemasoek dalam itoe roemah ternjata YF
Toean Loa pada ketika itoe hanja
noea Europa dalam waktoe jang be 4, Apakah Soetijah akan boenoeh barang2 oentoek membikinnja itoe ada
lakangan ini, Frankrijk ifoe memegang diri dari kesal hatinja, akan ikoet tjoekoep dan laloe dibeslag jalah 1 baroe mendapat 40 soeara dan toean
rol jang,.paling terkemoeka.. Minister
Moehammad 16 sadja.
5
ketel masakan arak compieet dan 400 Sd.Ketika
tocan Mr. Ko Kwat Tiong
oeroesan loear negeri, Laval, boleh di Oemar, akan balik kembali pada soea
liter
arakbeslag.
terpilih maka terdengarlah soeatoe ap
kata sedang memegang kendali poli- 'minja, atau bagaimana?

7

jang

minggoe

seorang bangsanja,

5

feuilleton

permoelaan

datangi pentjoeri

Jang terseboet doeloean oleh karena"
soedah djam 10 taroeh kepalanja di
Idjoebin pasar itoe akan tetapi kiranja 7 lebih voorzitter menja- beloem poelas benar2, sebab ketika
djoemblahnja soeara ada Si pentjoeri menggeretak tempat oe-

bela Tnes

Djadi

sama djoega seperti pemilihan anggauta
'anggauta Belanda ja'ni mengoempoeldepan kan djoemblahnja soerat-soerat! jang
datang dari seloeroeh Indonesia.

Waka
ga bakat SE

Tn

moea djiwa itoe

tak

dapatlah

kami

toeliskan semoeanja oleh karena pandjangnja, akan tetapi tjoekoeplah kalau kami katakan bahwa semoeanja
telah mendapat pertolongan belaka.

. Tempat jang mendapat pertolongan
sedang ditjari dan kita pastikan disini itoe ada sebagai terseboe
t dibawah ini:
bahwa ada satoe kemoestahilan jang
'Bogor
dan kelilingnja
44 djiwa
mereka akan terloepoet dari djaringSoekamandi
,,
LO
nja wet.
Batavia C.
2
AB
Petjebokan (Bat.) ,
99,
Djatoeh dari kapal.
Menten
g
(Bat.-C.
)
,,
Bu
Kepalanjaloekahebat,
,,
da
ek
Seorang koeli Indonesier Samin jang T,Abang
Kemajo
ran
,,
Pad
tinggal di Pondok Baroe Tandjoengore te
Priok tadi pagi ketika sedang melakoe T, Tinggi
BT
tj,
kan pekerdjaan entah lantaran apa soe Mr. Cornelis ,,
Pedjambon .,
85
dah djatoeh dari kapal “Madoera" jg.
Selain dari pada itoe, roemah2 mati
sedang berlaboeh dihanggar III.
Dengan kepala jang loeka hehat Ia kin jang telah sama dikirimi bahagian—0—

nja masing2 adalah sebagai jang terboet dibawah ini,

loe diangkoet ke C.B.Z.
3
Ek
Memperhatikan kepentingan.

Roemah Piatoe Moeslimin Prapatan

Delegati Belanda dari Pembitjaaraan 40 L, Stichting Roekoen Istri Gang
perdagangan mengachirkan
hearings Sentiong 40 L. Pengoeroes Wakaf
(menanja
dan
memberi keterangan) Arrabitah T. Abang
40 L. Roemah
oentoek wakil2 dari peroesahaan Be- Jatim T. Tinggi 40L, Minahasa Weeslanda dan Tionghoa.
:
huis Gg. Sentiong 40 L,
Hearings ini mempoenjai maksoed
Kepada sekalian amilien dan sauoentoek memberi keterangan tentang dara2
jang telah memboeang sebakeadaannja pembitjaraan perdagangan gian tenaganja oentoek mengerdjakan
Nederland dan Japan.
dan membantoe amal jang maha baik

-|

—0—
Japan jang mabok

Seorang

didenda f 10,—.
Mabok
mesti di
roemah sendiri.
Doea malam jang telah laloe seorang
hoofdagent
van politie jang sedang
djalan
ronda di Kampoeng Malakka
Batavia pada djam setengah 2 soedah

"dapatkan

seorang

bangsa

Ternjata boekan ja bekas dianiaja
atau. lainnja akan tetapi haja djatoeh
lantaran keadaan mabok. Itoe hoofd
ini

laloe angkoet ia ke sectie dan

hari ia mesti berhadapan dengan

nedja

degda
5

hidjau, dimana ia achirnja

f 10,—

3

1

ini, kami Pengoeroes Moehammadijah
bhg. P.K.O. mengoetjapkan diper-

banjak terima kasih, moedah2an amal
saudara2 itoe dibalaskan Allah Toehan
jang Koeasa.
Kepada segenap pendoedoek kaoem
Moeslimin jang telah mendjoendjoeng
tinggi perintah Allah dan mengembi

naa

Pentjoerian di Pasar Meester
Cornelis.

Oentoeng politie

pemeloeknja, soepaja tahoen dimoeka
dapat mengembirakan lebih giat lagi
kepada segenap handai tolan, sanak
Saudara serta kaoem keloearga dalam
membesarkan amal ini,

| Terhadap kepada sekalian saudara
jang bekerdja sebagai pemimpir dan

di pembimbing

banjaknja,
Ka

3

rakan atas amal ini, jang mana senan
Japan di tiasa menambah sinarnja Islam dan

tengah2 djalan dengan keadaan terlantar alias menggeletak dan tidoer.

agent

(

Centrum.

ke-

Moehammadijah,

moedah

moedahan saudara2 lebih giat dan gembira senantiasa, oentoek memenoehi

dan mendjoendjoeng kewadjiban jang
telah disabdakars oleh Nabi dan di

firmankan oleh Allah, agar soepaja ke

moeliaan Agama jang besar ini kembali

boeroe datang!
|ketempatnja, dan kemoedian dari pada
tika toean Yo dipilih sebagai nummer 1.
Semalam seorang pedagang sajoeran itoe selamatlah kita kesemoeanja,
Tjara memilih anggauta2 ini ada di Pasar Meester-Cornelis soedah di
peteta
(9 etis

Ng

2

p | Akan tetapi sebeloemnja ia diperiksa — Sri Ratoe Menoenggang sepeda

"poenjai 5 pasal sebab2 diantara mana
Seorang dari mereka teroes ditikam
jia soedah dapat loloskan dirinja dari
Den
Haag, 24 Jan, (Anetal. Sri 2 2 jang zakelijk dan 3jang specula mati, seorang lagi mendapat loeka jg,
bleggoeannja dan begitoe hampir bisa Ratoe pesiar di dalam park
ief.
heibat sekali dan orang jang ketiga
““Ikaboer teroes, bila seorang politie Bosch dengan menoenggang Hasgsche
.
Alasan jang zakelijk (betoel2) pernah mendapat .loeka. enteng, sedang ma
sepeda,
»olagent lain tidak melihatnja.
HO
jalah oleh karena pasar goela doenia chinist stoomwals jang tidoer didalam
mm | Disitoe laloe terdjadi satoe pengedidalam bagian jang kesatoe dari ta- kendaraan jang ada dibelakangan dari
Lin Demnga akan tetapi Amdja dengan !
Communist jang mempoenjai ' hoen
1935 betoel2 ada mendjadi lebih itoe stoomwals,-bisa tetap selamat.
takoet-takoet lagi bilang bahwa
BN
' Oeang.
baik. Kedoea oleh karena panen goela
Sesoedahnja
si Pengamoek'
itoe
jang berani. tangkap padanja ia| Den. Haag, 24 Jan, (Aneta). di India ada petjekli
lantas
mentjoba
oentoek
boenoeh
diri.
k sedikit.
Voorloopig Verslag dari persidangan
n bekoek batang lehernja.
. Disampingnja
Orang jang mendapat leeka heibat
kan tetapi achirnja ia sendiri dapat Eerste Kamer tentang oeroesan. locar| berdiri pengha doea alasan ini, ada itoe soedah mati waktoe ia di dalam
rapan
jang
speculat
ief
koek ol€h seorang politie agent negeri, mengoendjoekan bahwa dida- bahwa pemerin
tah India barangkali perdjalanan oentoek dirawat ke roengsa Belanda dari Voerwezen. Laloe lam Kamer itoe, ada berbagai-bagai
mah sakit di Kebon Djahe,
akan
meninggikan
ia SI langgar 'akan tetapi pendapatan tentang kemasoekannja soekan goela oentoekbea2nja pada pema
sadja tidak akan tertjapai kembali
Si pengamoek soedah mati didalam
memperlindoengi
|
kedoea tangannja dibelakang, hingga Sovjet Rusland ke Voikenbond,
peroesahaan goeia sendiri, Didalam roemah sakit Kebon Djahe itoe.
satoe perhoeboengan ja:
|
lnoti
dan tjara bekerdja lel ”Isoekar baginja oentoek meloloskan | Banjak dari anggauta2 mempoenjai perkara ini mesti dikatakan bahwa
bila ada kesempatan. keberatan terhadap sikap Pemerintah tidak bisa ditentoe
Pergi verlof ke loear negeri.
kan apakah alasan
antara Nederland dan Sirinia kembali Sana
-sama
jang tidak tetap sekali waktoe memberi ini akan
a bisa membawa hasil jang|
Hoofden
van gewesmembawa keoentoengan atau
alasan2 dari itoe poetoesan jang soe- keroegian kepada
skan, Beberapa anggauta lain |
telijk bestuur
tidak
pasar
Penganten jang beroentoeng
goela
seoedah diambil Janti Rusland).
moemnja.
boleh.
kan, meskipoen export d
M0
udh sial.
Mereka mengemoekakan kepentingan
Alasan speculatie jang kedoea, jalah
tergantoeng pada pasar doel
Dengan
officieel dari Buitenzorg
Lantaran politie.
an hasil2 boemi darilndol| Beloem selang berapa lama seorang perdagangan negeri.
disebabkan oleh pikiran bahwa peme dikabarkan kepada Aneta bahwa berh Nederland tidak boleh di toekang koffie di Pasar-Ikan mengadoe
rintah di Indonesia barangkali tidak hoeboeng dengan kesoedahan jang
Penerbangan di Suriname dan
akan lakoekan itoe ,,perniatan 300.000 tentoe tidak akan bisa baik, djika
dan Nederland poenja poli sama politie bahwa koffernja dimana
Curacao.
ton“, djika harga2 goela ini sekarang pemimpin2 dari daerah2 meninggalidjaman crisis ini seharoes ada pakaian dan oeangnja soedah di
Den Haag, 24 Jan. (Anetaj. Tidak ditinggi2kan,
ja
memperhatikan djoega kepenti- tjoeri oleh seorang jang tidak dikenal.
|kan djabaiannja oentoek mintak pergi
selang berapa lama lagi" K.L.M. akan
Jang ketiga jalah oleh karena tempo2 dengan verlof ke loear negeri, Peme
Itoe pakaian din oeang ia perloe pa- mengangkoet
lebih
banjak mesin2 balik kembali itoe perkabaran jg tidak. 'rintah sekarang soedah ambil poetoe.
.djoega dalam madjelis Eerste | kai oentoek kawin sama seorang pe|terbang
ke
Suriname
dan
Curacao.
ker ini orang seroekan soepaja Ne rempocan jang 'tinggalnja tidak bersekali beralasan
ientang pendjoealan San bahwa verlof sematjam demikian
Ten
kepenti
banjak dan menjebabkan harga naik, tidak akan diizinkan lagi kepada Hoof
perhatikan
lebih
itoe
derland
'djaoehan dari itoe tempat.
n2 Indonesia. (Doeloean lihat ver 'Pentjoerian itoe ia beri tahoekan
den
van gewestelijik bestuur dan
EUROPA
ing2 dari Tweede Kamer djoega bakal mertoeanja dan lantaran Maksoed perobahan di Duitschland.
Seorang Batak mengamoek.
Idjoega
kepada
Resident2 di tanah
rooting Indonesia),
Bhu. Imertoea ini menaroeh kasihan padanja
Aneta kawatkan dari Medan, menoe Djawa dan Madoera.
|
Merobah politiek dan roet Deli Courant
erat kabar Avondpost, kita laloe itoe pernikahan dilandjoetkan
kemaren malam se
Sehingga
pembesar2
ini
sekarang
economie,
5
orang Stoker Batak dari seboeah stoom mesti mengetahoei bahwa mereka se
artikel dari seorang nama Ir. atas perongkosannja si mertoea.
Berlijn, 24 Jan. (Aneta-Reuter) wals (mesin giling djalanan
f, jang djoega mengandjoerkan ' Akan tetapi sekarang politie soedah
) telah me soedahnja mendjabat,pekerdjaan Hoofd
oeloeng pada In mengetahoci bahwa itoe toekang kof- Maksoed Kaoem Nazi jang soedah la- ngamoek, didalam pengamoekan mana van gewestelijk bestuur Resident di
S0

“ini dan bekerdja fie banjak akalnja.
Isoedah diketemoskan
radjaan seloeroehnja
nja ,,Aguarium” di
Demikianlah ia k
,
isinja soedah tidak

Koffernja

ma ditoenggoe

betoel

di pekarangan-

Pasar-Ikan

toenggoe,

oentoek

me

robah keadaan negeri sekarang, soedah
moelai dibitjarakan lagi di dalam persidangan Kabinet,
Maksoed perobahan ini maoe meng
ganti pembagian negeri Duitschland
jang sekarang didalam negeri2 jang ke-

dan

la mengalirkan darahnja 3 orang Kaoem

Boeroeh jang sedang
nja itoe stoomwals.

ada sama sekali,
fabriek goela
2
Dan siapakah pentjoerinja ? Tidak
oetoep dan mereka lain dan tidak boekan....ia sehdiri.
t
mendjoeal goelanja dengan pembatja tentoe akan menanja kenapa
tiil2, dengan pembagian di dalam Dega tjoema f 4 per 100 kilo. Goela bisa terdjadi begini.
partementen menoeroet systeem di Fran
in
di Nederland bersama belasting
Satoe
hari
sebeloemnja
si
toekang
ktijk.
berharga f 45 per 100 kilo, maka dari bernikah ia soedah main gila sama
Masing2 Departement akan dikepaab itoe disini (di Nederland) per- perempoean lain — boekan isterinja lai oleh seorang “Statthaiter“ jang ahaan goela biet mesti ditoendjang,
jang
sekarang — hingga
oeangnja kan mempoenjai kekoeasaan adminiskatanja djoega oentoek kepentingan oentoek perongkosan
kawin
habis
pertanian dan perlajaran dan centoek sama sekali. Dan lantaran mertoeanja tratief dengan sepenoehnja.
' Pimpinan dari pembesar2
Kehaki“memberi pekerdiaan kepada kaoem kesian laloe itoe perkawinan sebagai- man di negeri2 dan'didaerah2, akan
anggoer. Maka dari sebab itoe djoe- mana terseboet diatas djadi djoega, diserahkan kepada Rijkminister van
| ga seantero rakjat mesti makan goela
Sekarang
oleh karena si mertoea
Djawz

i

Tlah

gn

TE

. jang mahal.

»Apakah tidak lebih baik peroesaha

:. an goela biet itoe djangan lebih lama

kasih toendjangan dan tanah2nja itoe

digoenakan

jang

gandoem,

ditanami

.

oentoek membikin roti ? Bertambahnja
tanaman gandoem itoe mengentengkan

danja

bagaimana ia

soedah

tipoe

pa-'

oentoek tanaman teboe disoeroeh
kerdjakan oentoek tanaman padi, s0e
tidak kekoerangan

negeri

aja anak

as dan selebihnja bisa didjoeal di
ederland. Sekalian djoega pemeren
loe
membeli beras
lagi
“tah tidak per
ri loear negeri oentoek makanan
akjat dipoelau Djawa itoe. Dengan
bersama-sama

bekerdja

antara Tanah

r (Ned.) dan Indonesia, perkarama
ia Sekarang ini sangat tidak memoeas

1, maka kesoeboerannja doeabagian

negeri ini ditanggoengakan langsoeng”.

. Begitoelah mangkin «lama, mangkin

njaring terdengar

banjak dan mangkin

oeara dari Nederland, jang mengan-

djoerkan soepaja Indonesia ini diper-|

cekan lebih.baik oleh

Nederland,

soepaja hasil2 boemi Indonesia perta-

harga

f45, atau

lebih

dari

10

Pertanjaannja

iZwitserland

dan

Tidak
kan,

toean

Bern,

Van Helsdingen.
Beloem
selang berapa lama kita
telah kabarkan bahwa madjallah dari
N.S. B. disini jang diterbitkan pada
tiap2 14 hari sekali jani ,Indig
Hou-Zee” soedah dikenakan Persbrei-

standaard

akan

24 Jan. (Aneta) Zwitsersch

perkabaran

akan

emas.

membantah

bahwa negeri

mengadakan

itoe

Zwitseriand

satoe

referendum

(Soepaja dipilih oleh Rakjat segenapnja) apakah negeri itoe akan menetapkan standaard emas atau tidak,

del-Ordonnantie. Dalam
,,Javasche
Courant“
tanggal,21 December ibl.
No. 102 soedah dimoeatkan besluit
Gouvernement dalam. mana diterang-

—9—

AMERIKA
Memperkoeatkan

kan bahwa itoe madjallah selandjoet-

angkatan oedara.

Washington,

24 Jan,

(Aneta-

nja dilarang penerbitannja., oleh kare
na disitoe terdapat oetjapan2 jang bisa
membikin orang mempoenjai angga-

mempeladjari penerbangan, telah mem
beri
safoe rapport kepada President

ni dan selandjoetnja dianggap sebagai

vies

Reuter) Commissie loear biasa oentoek

pan rendah terhadap pemerentah disi

Roosevelt didalam mana

soeatoe hal jang berbahaja boeat ke
tentraman oemoem,
Toean terseboet diatas madjoekan
pertanjaan apa alasan2 terhadap itoe

mesin2

terbang

sampai

4000

djoemblah

militair, ditambah lagi

bidji.

:

larangan akan diterangkan lebih dje1 dari

itoe.

MN

persbreidelordonnantie

AN

Itoe pesakitan
..

poen dinjatakan bahwa mendjalankan
nja itoe haroes dengan "alasan alasan
jang tjoekoep".
!

GS
3

Bisa
.

Amdja jang

Goela

Banjak

Toloskan dari

Leiden,

kat dengan

pesakitan

Amdja

ig besar

ladjar.

23 Jan. (Aneta), Poeteri

pakai

mesin

terbang

di

eriksa diroeangan Landraad soedah
antang

dan meroesakkan bangkoe|

akitan ketika

dipoetoeskah

perka-|

. Diantaranja ia bertriak: ,,Kenalin

djago pentjak dari Kwitang! Was
u goea keloear lagi...“

ng ini soedah membikin seditar

orang2

dan

leden-leden

| itoe oleh karena hal ini ba-

1935

sedikit.

Departement
Economische
Zaken
menerangkan
kepada
Aneta bahwa
dari Perhimpoenan Isteri terpeladjar pendjoealan
banjak ini, oentoek se(V.V.S.H.) di Leiden.
mentara
waktoe tidak akan mempe-|
ngaroehi apa-apa.
Moela-moela
mesti ditetapkap ter
Kapai Silam K-18.
lebih
doeloe
berapakah
banjaknja arti
Den Haag,24 Jan, |Aneta). Kapal silam K-18 berangkat ini hari dari nja dari ini pendjoealan, demi pen
idapatan bahwa tanaman oentoek th.
Pernambuco.
1935 mesti sedikit, mesti ditetapkan.

satoe kali terdjadi.

ut

Meninggal
Amsterdam,

Lebih

doenia.
24

djaoeh

dikabarkan

bahwa

pendjoealan
goela dengan sebegitoe
banjaknja itoe, memberi alasan kepada

Jan. (Anetaj.

lah kemaren ia kembali di Telah meninggal doenia tocan M.M.
an boeat mendjaganja soedah Bosch, bekas Directeur dari ,, Hanahkan 2
politie Indonesier delsvereeniging Amsterdam”,

intip2 padanja,

minjak

ramboet

tetapi

jang |

djarang

Awas! selamanja liat merk sebelah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan
ilangken ketoembe,

ke

itoe, beloem bisa ditetapkan,

Tanaman

Juliana akan ambil bagian dalam per
oentoek merajakan lusirum

jang sedang

BBI

Betawi, Apakah perdjalanan ini ber
hoeboengan dengan pendjoealan goela

— Doeloean kita pernah kabarkan bah pestaan
ya

USU

wa Regeerings Commissaris Staverman
dari Nivas di Soerabaja telah berang

Poeteri Juliana dan isteri terpe-

“belenggoenjal

baroe lagi,

Nivas mendjoeal goela ke India dan
Tiongkok oentoek 40,298 ton. superisur banjakaja dengan harga naik,
Aneta dari Soerabaja kawatkan bah

:

PBB

mandjoer

|. NEDERLAND

melawan.

EaLe

5
Ig 3

— kalau dikirim ke negeri asing,

bg

NV FAROKA malang

diberikan ad

soepaja kebanjakanja

kali

N.,

da terkenal

dibitjara-

Telegraaf Agentschap

“Ingat 23
Tas:
Begaimana peroesahaan dan pertanian
disini bisa madjoe, djikaiau dikirim
ke Nederland sadja mesti bajar bea
keloear disini dan bea masoek disana.
Ini ada keterlaloean. Djangan kata poela
K

Blaoe jang 50.

—OI—

.ma-tama didjoeal ke Nederland dan las lagi, oleh karena didalam artikel

disana dikasih masoeknja djangan di
- beratkan oleh bea, Memang tidak pan
'tas sekali, satoe ton goela teboe, jang
“disini tjoemah berharga f4, di Neder
“land diberatkan sampai mesti ambil

Oc n0orseen, dalam pak -

soedah tentoe sadja ia tidak kemaksoedan oentoek mengoerangi ren
dapat ,moeka” lagi, dan poela tidak ten dari bank2 dan lain2 pendirian cre
lama politie akan panggil ia mengha- idiet. Voorstel ini dipandang penting
dap dimoeka medja hidjau oleh kare- sekali oentozk perdagangan, peroesana ia soedah madjoekan dakwaan jang haan dan oentoek programma dari Repalsoe.
merintah oentoek memberi pekerdjaan,
“Ada-ada
sadja,
apakah
nanti ia
Rijksdag akan bersidang ada tangtidak kata: ,Ajee engga tavse?.
gal 30 Januari jang akan datang.

teroes memberi kemak-

'Tanah2 jang tidak digoenakan lagi

tanah Djawa dan Madoera, normaliter
tidak
bisa
pergi dengan verlof ke.
loear negeri lagi.
:

Voorsiel jang lain lagi mengandoeng

9 -—

'sadja, soepaja

tidoer dibawah

Justitie.

tahoe

ongkos “pemeliharaan cheiwan jang
rlaloe banjak dan dibikinnja terlaloe|
jak mentega, kidjoe dli. barang da
soesoe, Dan sebagai gantinja per-| ..
sesahaan goeia teboe di Indonesia di "“ Mendjalankannja Persbreidelertahankan, biar oentoek sebagian
Ordonantie.

' moeran kepada rakjat anak negeri dan
:
ngsa belanda di Indonesia.

—

Aneta

kepada

oentoek

sangkoetan,

saksi bni

memintak keterangan

beberapa

bahwa pendjocalan
-

kalangan

darimana

jang

ber-

bisa kelihatan

banjak

ini mem-
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panen
means

terbantoe oleh
Lihat dan dengarlah Kay Fabuis dalam ini fit
Ricardo Cortez, dimana mereka kembali ber-sama2 bermain.
la ada seorang perempoean jang djahat di Mandalay, didaerah
jang mana hanja 9 larangan berharga
Disinilah ada satoe hikajat dari seorang perempoean jang soedah mendjadi sampah (verworpelinge) jang mentjoba mendapatkan kembali ia poenja ke moeliaan
Satoe: film jang romantiek serta penoeh dengan pemandangan
jang menarik h ati

dan penoeh Actie.

Walzer FUR DICH

! "Bg

Weltevreden

Lina

baba

Bam

"Sedikit

:

di seloeroeh

memerentah

radja sekalian binatang2.
rom — menarik hati —
Pak
Karta
Soenggoeh

cemoem

AU

laoetan

“Radja dai

penjakit

van Heutzplein No. Il,
Sebelah Halte Gondangdia,
Djam bitjara 7 - 9 pagi 5-7 sore

YAUREEN O' SULLIVAN

"1

oentoek

dan anak-anak,

Apa

nona ingin bisa didapetken katjoeali satoe

jang si

apa

. jaitoe tjinta
keberoentoengan ? Boeat maoe
kakajahan bawa Nun
Pa lebih djaoeh saksiken sendiri.

Moelai hati" , Minggae

3malem (Senen Film. Belada jang tersohor

»MALL E, GEVALLENS

Sedikit hari lagi

,CLEOPATRA

PANTJORAN

'STINGAREEs
“ DALEM

ada satoe nama jang penonton tentoe masih inget

dari djaman Joeloe, ia itoe ada satoe bandiet jang gagah brani
dan baek boedi. la rampok dan peres orang jang kaja melaenboeat toeloeng si miskin.
dengen setjara jang loear biasa hingga
dibikin
ada
Ini film
penonton tentoe merasa poewas dan senang.
Dengen Muziek jang sedep njanjian-njanjian jang merdoe.
:

Lebih

doeloe

aken
m

CARNERA

doenia:

seloeroe

la

boleh

atoe komedi jang berharg
tjoema

nonton

BIOSCOPE
Cornelis

ian malem

brikoetnja

I HOLLYWOOD PARTY
(Pestahan dikota Hollywood)

BN. Hari Saptoe dan Minggoe sore djam 4.30.

.
S1 Speciaal pertoendjoekan boeat Anak-anak dan Orang-toea

»Betrasen . Unsenusgend”
DENGEN

ANNY ONDRA dan KARL LAMAC
. Renita Song sehiapa

ia poenja

Bat. C. :

Ini malem dan
Persembahan

besar

2 Super Film pilihan
oleh semoea. penonton.
Ditanggoeng rame!

jang aken

dari

soeka

AE JAP TJAP BANTENG

berikoetnja

malem

di

| Sedih — Berklai — Kotjak — Seroe — Heibat — Actie — Romance
apa jang: penonton inginken terdape t da'em ini 2 djempolan film.
Film

Super

Special

Romance

The

Paddy

Warner

JOEN

ditoenggoe!!
BAXTER

kedoea
jang paling 1 rame . serta

DAN

jang bagoes !

'SOMEWHERE

(KEPOENGAN

Nan

Ini ketjap keloearan cooperatie ,Boedi

WARNER

WAYNE

yag

Thing

Best

Western
kotjak.

$

pikiran.

megeterken antero

jang

Next

Speciale

naa

Batawih . 2ae

| dan

Super

Bros

IMRAMIN-3
Ngngongak.

kesatoe

DUKE

Ca

Aken dipertoendjoeken satoe film jang ramee, serta kotiak, jang
pingkel, termembikin sesoewatoe penonton tertawa terpingkelada maen
film
ini
m
didale
sebab
tahan,
tawa sampe tida bisa
doewa radja badoet dari Metre, jang terkenal.

|

Toean Partawinata—Gang Sentiong

Kp: Sawah.

ALTO BIBIOSCOoOP |
KI
7 Senen

Film

Ini malem

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen
Petodjo.
Buffet Krakatau—Meester Cornelis.

a di ini tahoen !!!

satoe djongos kamar, jang meniroe
baas, bagaimana kesoedahannja..

ada

| JANET GAYNOR

Mr,

&

Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi.
Toean Tarmat (Coop. Gang Melati)
Rawa Mangoen.

VAN
MUN CHAUSEN

Ini dia jang soeda lama

4 CENTRALE

boelan

ia prampoean.... dan di dalam lemari ys
minta boeat kawin.
. sama-sama
dan Jimmy Pidokinte.
van Munchausen
di satoe film.

Baron

In

Habis

pada

anta

ada

FOX

FIGHT

— BAER

Anak- anak

Gian

JIMMY DURANTE

dipertoendjoeken satoe boksfilm jang telah

enggemperken

dan

s6

IRENE DUNNE

dan

ma, mintalah sekarang.
S latoer pesenan,
Bisa didapat di:

3

persembahken

| RICHARD DIX-

STINGAREE

ra CK PEARL

ari malem brikoetnja

| Moelai ini malem
Aken

Monster, djika diminta, dikasi pertjoe-

MEMPERTOENDJOEKAN

.BARON

BATAVIA

Njonja tjari Ketjap jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"

Metro - Goldwyn - Mayer

——

aa ea

TO0D 1|

HOLLY

Besar

SMAN

saga

Sawah

jang tida didoega)

Jek abah

IN THE RAIN”

ROMANCE

KALONE

jang menarik

'Bilem. Universal

(Nasib

INI MALEM
DAN MALEM '
BRIKOETNJA

malem.

besok

dan

malem

Ini

Dr GT RE

,

ba

malem.

Tea aa

on

Istri Manondjaja, jang soedah terkenal di mana-mana tempat,
Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba
lah

Toecan - tocan

dan

Njonja - njonja,

Ambil
boeat
satoe kali pertjobaan
tentoe akan menjenangken selama-lama-

nja,

Djoega

mendjocal

belingbing.
Djoega

djoeal

dodo

Minjak

arbem
Tjiamis

dan
jang

“oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam
poer,

IN

SONORA”"

BANDIET)

M.

RAMIN

Tanah Tinggi Gang Bantam
Roemah No, S5A 303
Batavia-Centrum

Djoega

bisa beli pada:

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2
No. 38 Tanah

Pemberian tahoe jang penting
boeat kita poenja Adverteerders

Abd:
Djawa

Advertenties
selaat-laatnja djam 1

pagi dari dimoeatnja soedah kita
terima,
djika
liwat kita tidak
tanggoeng boeat dimoeatnja pada
hari itoe.

PATJAR bisa diterima tjoema
sampai djam 10.30 pagi dari
hari dimoeatkannja.

Administratie: Pemandangan

Bat-C,

Hamid Gg: Kampoeng
koelon No. 27

Batavia

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij .

binnen no. 5Gg Chass€ Bat -.C.
Mendjoeal

Diminta

bang.

ketjap

Tjiamis

tjap Kem-

bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi.
Bolehlah Toean dan Njonja ambil pertjobaan,
Djoega mendjoeal dodol Belingbing,
tape, pala dan arben,
Wasalam kita jang menoenggoe Toean
dan Njonja poenja pesenan,

Adres:

G,

Abdoelradjak

Moh. NASIR
roemah No. 6

Batavia- Centrum.

|
|
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t 25 Januari 1935

2...

Tahoen

ke 3

Lembaran
“ag

peratie

ergerakan Coo

dang laloe.

| Lezingnja- tocan Margono Djojohadikoesoe mo : dalam perajain
,Taliwargis.

lustrum perkcempoelan cooperatie

Te

Oleh: Redacteu r kita M.

S. di Bandoeng.

Penoetoep
: Memperingati pergerakan cooperatic |f 380.000. (tiga ratoes delapan

poc-

di Indonesia adalah kebetoelan bersa- loeh riboe roepia):
:3

'Rajat jang banjaknja 60 miliocn
ini dengan mempoenjai kapitaal k.l.
4 ton, adalah setetes air dalam laoet,

aan dengan penoetoep lustrum per-|

ma

dari

politiek cooperatie

jang

jalankan oleh Pemerintah bersandar

da peratoeran

haroes

kita

cooperatie Stbi. 1927 tetapi

poela,

mengingat

o, 9i. Maka sebeloemnja ada pera- "bahwa terdapatnja itoe kapitaal hanja
toeran ini, Pemerintah sama sekali dengan organisatie sadja, jang bisa

— tidak toeroet tjampoer dengan adanja pmempertahankan
' cooperatie2

Hunriey &e Patmers

oearg

dari sini oentoek keper-

tetapi Pemerintah) ber-miljoen2

itoe,

keloearnja

|

cooperatie

'Njonja dan
Tati Wargi

selogas-loeasnja,|

dengan

terkenal

toean jang terhormat!
malam ini memperingat

dan termasjhoer:

Seringkali

kan soedah beroesia 5 tahoen, lustrum

|pertama, dan segan senang mendengar,

toeran tadi,

dari dahoeloe

' merk jang

“memberi kemerdikaan kepada semoea | loean orang lain.

tertiroe!
pernah

Beloem

jaitoe bahwa pekerdjaan bahwa moelai dari sekarang akan men

sama!

Tida ada jang mengalahkan!
Dari itoe belilah selamanja:

pemerintah tidak toeroet tjampoer de- tjahari perhoeboengan dengan dierstj
ngan semoea cooperatie itoe, laloe di cooperatie,
Sebagai penoetoep lezing saja ini,
- Tobah mendjadi toeroet tjampoer, jang
mengoetjap terima kasih. kepada
dan
saja
oekan
bermaksoed akan memadj

Hunrtiey

mengoeatkan pereconomian Boemipoe Tali Wargi jang telah- mendatangkan
tera, hal mana tertoelis dalam pera- saja kemari dan kepada semoea jang
ane
mendengarkan, disertai dengan poedii,
sn
toeran tadi itoe.

& Paimers

Cooperatie jang minta rechtspersoon moedah-moedahanlah Tali Wargt akan

boemipoetera (Ini Rechtspersoon) ha- tambah

sampai

imadjoe

dij

pada jang

— roes taloek pada pimpinan Pemerintah toedjoenja oleh sekalian anggautanja.
:
:
f
“jang didjalankan oleh Adviseur Volksj Terima kasih.
credietwezen dan Cooperatie. Maka
“Sampai sini lezing tocan Margono
peratoe-

diterima

. djoekkan ketidak setoedjoeannja mereka, karena katanja peratoeran demikian
oentoek mempengaroehi
hanja
toe

Ir. Soetoto mengemoekakan bebera-

berhoeboeng

adanja

dengan

itoe habis, penghabisan mana
pendek kata didjaga sekali oen
Dalam hal igi bagi jang doedoek,hoei oleh ledennja sadja, dan dengan
ran ini timboellah kegontjangan dalam dengan tepoek tangan serta laloe lagoe roegi,
toek
Keselamatannia
perhimpoenan.
dalam
kalangan bestuur - soenggoeh mengoetjap lagi terima kasih kepada
menoenjang
kalangan nationalisten
gamelan diperdengarkamnja.
pa pertanjaan jang

lengkap

dan dje

las didjawabnja oleh toean Margono.
pergerakan cooperatie sadja.
. Toean Sasiraatmadja voorzitter dari
- Soepaja persangkaan dari kaoem CCB. mengatoerkan selamat kepada
nationalisten jang salah itoe hilang, berdirinja Tali Wargi soedah lima ta
pe-

'maka oleh Pemerintah diadakan
bahwa pimpinan itoe oleh
“ratoeran)

en

ea

Ss

.

Laloe Voorzitter Taliwargi toean R.
Adviseur Cooperatie boleh dipasrah Wiriadinata berdiri dan membilang
orang atau badan lain
kepada
“kan
banjak terima kasih kepada 1, Margono

jang

teranggap tjakap mendjalankan jang telah membikin lezing disini dan

toe pekerdjaan, sedang, Pemerintah 'terima kasih pocla kepada toean Sas| hanja tinggal dibelakang sadja.
traatmadja jang soedah memberi seToean dan njonja jang terhormat ! jamat kepada Taliwargi.
“
— terlihatlah bagaimana soesahnja oen- ' Sekarang, kata Voorzitter,sekalipoen

bagai
' toek mentjapai kemadjoean itoe. Dan bagi leden tentoe soedah tahoe memaoentoek
kita
oepaja
daja
mana
itoe waktoe jang permoelaan berani

“ialah hoofdbestuur
baja,

jang

pada

P, B.I. di Soera-

tahoen

1929 masih

bernama Indonesische Studieclub. Si-

“kap P. B.I.

demikian

tertjela

oleh

#fihak non-cooperatoren, jang menoe-

akan

lagi

oeraikan

diketahoei

poela

seperloenja

oleh

mengetahoeinja.
Lezing R. Rg.

Voorzitter
Njonja

doeh, bahwa P. B.I. mendjadi perka-

— kas Pemerintahan, Tetapi Dr. Soetomo 'Oentoek
voorzitter dari Hoofdbestuur P. B.I, lini kita

roes oeang itoe, ialah sjarat2

jang! lain, adalah seperti tidak ichlas tega kan wajang, pidato ditoetoep jang di

menghalangi ketjelakaan dan kedjaha-

tan. Orang Belanda bilang: niets geschiedt zonder corzaak, artinja djika

ada soeatoe kedjadian, mesti ada lania
rannja, Sebab itoe haroes kita menieli
diki lantarannja jang akan terdjadi atau
jang bisa terdjadi,

ini ditolak, tentoe

dan djika lantaran

kita bisa

kepada sesamanja,
jang orang bisa:
kata: ,orang 'agi mengap2 tidak di-,
tolong...
:
Tetapi sekalipoen
dalam
“hal ini
soenggoeh berat
dirasakannja,
kita
pertahankan sadja, sebab djika djalan
nja ifoe salah, tetapi oleh kita dito-

selamat, long,

Menoeroet pengalaman jang soedah
terdjadi pada badan lain dan soedah
kita selidiki dan perhatikan benar2,
maka sebab sebabnja perhimpoenan
bisa djatoeh itoe, adalah lima fatsal
jang kita haroes djaga:

agar

jang beloem

:
Wiriadinata,

Il. Theorie,

peratoeran
dan
haroeslah benar, tegoeh dan sehaf, Djika tidak demikian

Taliwargi.

pada satoe waktoe
karena salahnia
peratoeran itoe, timboellah penjakit
jang membawa kesalahan itoe, baik

dengan

sengadja baik tidak dengan

jang terhormat!: sengadja (bewust of onbewust).
memadjoekan perhimpoenan
Adapoen perkara oeroesan perhim-

dan

sadja

maka

dihari

Toean

terima dengan tepok tangan jang menoendjoekkan kegembiraannja, dan ke
setoedjoeannja.

1

Gamelan moelai berboenji serta wa

jang moelai dimainkan, dan semalam
itoe. semoea sama menghiboerkan ha
tinja dengan

perdjamoean wajang itoe,

kemoedian

bisa orang banjak- mendapat soesah
karenanja.
3. Belecidnja Bestuur,
Beleid bestuur itoe boleh diartikan
aka! menjelamatkan kepada semoea.
Seperti diterangkan tadi, maka kita bi
sa bilang bahwa djika ditolong, perhimpoenan dapat 'jelaka. Sebab itoe
seharoesnja mentjari akal jang tidak
melanggar anggar2, tapi bisa menjelamatkan kepada lidjang boetoeh itoe.
Djika terdapat djalan,
oentoenglah,
tetapi
djika
tidak ada, ja terpaksa
bestuur haroes koekoeh, dan tertimbang perhimpoenan atau orang banjak

disini saja Organisatie

tetapi

.mem-practijkkan peratoeran terseboet, djoekan Taliwargi,

Sesoenggoehnja jang diseboet sjarat berat, sebab
terlihatnja, sekalipoen. sekalian jang hadlir serta laloe mem
oentoek keselamatan dalan ' mengoe- oleh bestuurslid sendiri, apalagi fihak persilahkan menonton dan mendengar

k

Pemeriksaan perkara pemboenoehannja toean Born.

Keterangan2 jang penting dari In
specteur Jansen.— No-ie dibeli
oleh toean Born dengan harga .

djalankan dengan 4 poenan TALIWARGI didjaga benar dapat tjelaka lebih baik tjelaka jang
f 1200. kata Jansen. oleh jang achli cooperatie jg selaloe satoe sadja.
(Samboengan kemaren).
4, Controle (pemeriksaan)
beladjar dibitjarakan dengan achli2nja jg lebih
dipaksa
O.M.
:
Toean
djangan balikkan oe:
tapi ia teroes bekerdja goena kaper- menjimpan |tjelenganJ, tetapi tinggi di Betawi, dan sekarang terboekti jang benar.
doeloe telah bis
lebih
Kita
roesannja
.
jang
Pengamat-amati
dan
controle
terdiri,
sakan
keberesannja Statuten dan Credietreg— Ioean dan kepentingan rakjat. Dan se sesoenggoehnja memak
lang pada toean bahwa toean poenja
ja
hadap
pada
oeroesanadministratie
ha
sebeloemn
sedang
tahoen,
5
lement,
:
Tamanja
karang orang bisa memboektikan, bahtees soenggoeh-suerggoeh, pekerdjaan perhoeboengan dengan njonja Born
2. Kekoekoehan
Bestuur
wa mempoenjai perhoeboengan dengan 5 tahoen itoe tidak boleh diambilnja.
soedah

matjam, jaitoe:
'itoe sama sekali tidak ambil poesing
itoe
1. Lid
| tentang serangan dan tjelaan itoe, te-

Menjimpan

dienst cooperatie itoe: boekan sadja
menerangkan dan memboektikan jang

djoega

bisa,

itoe memang semoeanja

djarang jang
menjimpan itoe, tidak berhenti.

'dienst cooperatie itoe tidak menghalang halangi, tetapi poen menoendjoekkam tambah keberesannja dan kekoe-

dipindjamkan
2, Ocang itoe boleh
begidengan
sehingga
leden,
kepada
cooperatie seoeatannja oeroesan
meminboleh
lid
2
masing
toe
moemnja.
SAP
Ih
djamitoe oeang oentoek membe
'Selainnja P. B. 1. djoega ada banjak
li sesoeatoe “barang jang ada manfaat
jang toeroet dengan peratoeran dienst
jang bisa mendatangkan hatsil dan
nja,
- cooperatie itoejalah seperti pengoeroes lain2nja. Dan dikaboelnja pindjaman
jabang B.O, Banjoemas dan Sragen.
itoe bisa dengan tjepat sekali, satoe
“ Pimpinan itoe sampai sekarang didja 'dan doea hari soedah bisa hatsil, asal
lankan oleh Centrale dari semoea
sadja tjoekoep jang mendjadi borgnja,
cooperatie, dan toetoep tahoen ini
3. Ocang jang dipindjaimkan itoe soe
soedah ada 10 centrale, jaitoe di Be-|
hat
angkan
tawi, Soekaboemi, Bandoenyg. dah tentoe mendat
metadi djoega boekan
sebab
sil,
Tijipa ta
Garoet, Banjoemas:
sendiri, teta
simpanar'
ocang
ngambil
“Sragen,S oerabaja dan Malang.|
pi memindjam ceang. Djadioeang
tidalam
foean sendiri tinggal tetap sadja, bah
— Boeat di Soerabaja ada
likannja P. B.I. Hoofdbestuur, sedang kan mendjadi tambah, jaitoe karena
5
di Sragen ada dalam pimpinan fjabang, tjelengan jang dimestikan itoe.
Perhim
ini,
dengan
eng
| 4, Berhoebo
'Cooperatie 'cooperatie jang ada da poenan ini djoega mengadakan stuBetoel sampai sekarang
lingkoengan. dan toeroet dengan Idiefonds.

h beloem besar, tetapi djika nanti soedah
ntaitoe
ja peratoeran Pemeritadi
ra banjak lidnja, soedah tentoe bisa besar,
dianta
tie,
cgopera
eanja ada 223
ada
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crediet cooperatie, se-

Djika menoeroet

statuten,

selainnja

lainnja Verbruiks-cooperatie dan liang matjam tadi itoe, ada lagi djalan

ductie-cooperatie..

ampai

sekarang

wing

nja oentoek memadjoekan

simpanan nan ini, jang sekira bisa
1

perhimpoenan

mana

memegang

bangsa kita ada anggar2 itoe.
Djika oleh tocan sekalian diperhatetap teroes meneroes

tjoema

perhimpoe-

mendatang-

anggaula2 dan wang persediaan Ikan hatsil, tetapi jang Jainnja itoe be
eseive) dari semoea cooperatie itoe loem kita djalankan, karena ' Bestuur
dalah sedjocmblah koerang lebih berhatishati sekali, takoet kalau2 dapat

tetapi

tikan benar2, maka dalam saban2 per
himpoenan selaloe ada doea keperloean (belangen) ialah keperloeannja
perhimpoenan dan keperloeannja leden.
Oempamanja: Lid jang memindjam
itoe selamanja maoe lekas dapat, tjoe |
koep dengan
borg sedikit, tetapi di

boekan

karena

tidak

pertjaja,

karena jakin controle itoe per-

loe “sekali. Kalau
kita membiarkan
sadja oeroesan itoe meroenggoe sam
pai ada kesalahan, maka jang salah

itoe sekarang adalah doea orang jaitoe
pertama jg. memang mempoenjai dosa,

dan kedoea jg. tidak mengontrole itoe,
"5. Vertrouwen, jaitoe ke-

pertjajaan
kepada pengoeTa
taksir harga besar, sedikit rentennja, Koe B0
Keperijajaan ini selaloe disertai con
lama waktoenja menitjil, sedang djika
kadang2 tidak membajar, djanganlah trole jang doelmatig.
Dan kepertjajaan ini kita anggap
didenda
dan sebagainja, boekankah

begitoe?
Bagaimana sekarang djika ditimbang

serta memikir pada keperloeannja per
himpoenan? Ja, djika kita memperingatkan
keperloean perhimpoenan,

maka

keinginan jang baroe diseboet

itoe, adalah satoe vriendendienst, jang

ada

kasihkan

penerangan jang aneh

(eigenaardig) pada pemboenoehan.
Voorr.: Tempo toean ada niatan
akan poetoeskan perhoeboengan dengan njonja Born, kenapa toean tidak
beritaoekan toean poenja niatan dengan
soerat ?
Saksi: Tidak,
Voorz.: Apa ada sebabnja jang
lain ?

Saksi:
perampoean

Voorz.:
kekajaannja

Sebab

jalah satoe

orang

lainnja.

Apa toean taoe tentang
toean Born ?

Saksi: Tidak, saja tjoema dengar
jang tocan Born ada poenja andeei2
Djadi kalau kita oelangi lagi hal2 di Bandoeng dan oeang di Bank.
Mr. Abeli: Di beberapa Bank?
jang menjelamatkan dan memadjoekan
Saksi: Itoe saja tidak tahoe.
hidoepnja cooperatie itoe, jalah:
Voorz.: Apa toean djoega tahoe
-. Ih karena benar peratoerannja, the-

Idjoega satoe sjarat bocat keselamatan
nja perhimpoenan.

orienja dan

organisatienja.

2, Kekoerangannja Bestuur memeberarti bahwa itoe pertolongan terlafoe
besar. Djika banjak pertolongan se- gang peratoeran2 cooperatie.
3. Karena beleidnja bestuur jang se
matjam itoe, sedang oentoek jg menbisa2
haroes mentjari djalan oentoek
djadi lid diam2 dan enak2 sadja, Bestuur bisa meleng, sehingga dengan keselamatannja perhimpoenan dengan
begitoe perhimpoenan bisa djatoeh. ledennja.
4. Controle jang doelmatig.
Pendek kata, djika ada seorang be5. Memilih bestuur jang paling distuurslid jang berniat menolong lid
jang boetoeh itoe, tetapi pertolongan- pertjaja oleh leden jang terbanjak.
Sampai disini laloe diterangkannja
nja itoe tidak disandarkan pada gake:
oleh
voorzitter Ial2 jang melainkan
lijkheidnja perhimpoenan, adalah satoe:
tanda bahwa bestuurslid itoe koerang berhoeboengan dengan oeroesan perhimpoenan jang tjoema haroes diketa
koekoeh,

tentang

barang2

nja Born ?
Saksi:

perhiasan dari njo-

Ja, sebagian

dari itoe ba-

rang perhiasan tidak toelen.
Mr, Abeli: Boekankah toean poe
nja maksoed soepaja dapatkan harta

nja persakitan Noie jang toean ada
niatan akan kawin sama Noie itoe?

“ Saksi: Tidak,
Mr. Abelil: Bilang sadja teroes
terang ?
1
Saksi. Tidak sekali2,
Voorz.

Bagimanatoean

poenja pe

rasaa'an terhadap pada njonja Born?

ada-!

Saksi: Tempo? saja

sedang

loearkan,

lantas |wardjo

persidangan

boeat sementara
nja. dischors
e. waktoe.
' Sampai disini pauz

. nja, tapi tempo2 saja kasit
Voorz: Apa betoel »

Seabisnja

|

ia

bisa tolong

saja boeat

tjarikan pembeli di Semarang.
Voorz.:

pauze O,M. tanja pada|wardjo,

Saksi: Sedjaoeh. saja tahoe tidak,
| Semoea pesakitan bilang mereka te
| tap pada apa jang mereka soedah bi tapi ia ada satoe @erang jang tidak

Menoeroet bilangnja Soejlang doeloean.
.

siapa jang soeka beli kau

Sebeloemnja

lain2

saksi diperiksa,

dimana sebetoelnja akan diperiksa
tu
Toean apa masi di dalam ver-|poenja sawahitoe?
Ngatimin,
tapi disini
Saksi: Menoeroet omongnja Soe lebih doeloe
sendiri ?|! of sekarang?
“da|saksi

sal.

“|loean dari Europa toean ada niatan boe Pan
Saksi:

Than
kasih tahoe

at kawin?
Saksi: Ja.

Tidak.

bertemoe dengan aloesnja marhoem
toean Born, sebagaimana pe-

Vo0rz.

Tidak. Apa sebabnja tida
oetarakan
pernah
Saksi. Itoe orang jang akan djadk?i sakitan
pesakitan
la
pembe
pada
pembeli katanja tidak ada oeangnja.
.. lagi?
roepanja pem
mana
pertanja'an
dengan
prenta
dapat
V 00rz. Blakangan kau
Saksi. Njonja Born
ingatannja
apa
tahoe,
tjari
bela akan
karang sikakak scedah b
Voorz: Tempo toean pergi ke Eu apa dari njonja Born?
sehat.atau
Born
njonja
pesakitan
(da saja
— Iropa apa sebabnja toean tidak bawa| Saksi, Saja disoeroeh tjarikan sa- tidak.
de-|tocan poenja istri pergi ke Europa? toe orang jang bisa bikin orang toea
Mr. Meursinge: Toean voorng,
bila
ia
o2Z
temp
Ja
si.
“Saksi: la tldak maoe,
| djadi kliatan moeda.
Sak
|.
saja kepingin tanja pada pesa,Sikakak,“ .temSE po2
kataan
Voorz. Apa djoega lantas kau zitter, njonja
n perSipapa
| nga
Voorz: Waktoe bertjerai anak2 di
Born, apa betoel aloesnja
Naa
kitan
”.
dengan
n ?
tjarika
pa?
sia
a
pad
rahkan Pada saja.
t Born telah pernah datangi padanja?
“. Voorz.
Apat ipo toean beradaj pasSaksi:
Na
an
Saksi. Ja,
O.M. : Apa jang tocan maksoedkan
di Europa toean djoega pernah kirim| Voorz: Apa tiap2 bocian toean
Kemoedian oleh voorzitter lantas di)
dengan ,,datangi pedanja” ?
:
Idjoega
,kirim oecang jbocat makannja 'batjakan soerat2 dari saksi jang ber| soerat pada toean Born?
Voorz: Lebihbaik kita tanja doe2
|hoeboengan, dengan itoe oeroesan
Se Kan
pada njonja Jansen ?
ada pesakitan soedah
'Voorz. Berapa kali?
tjarikan orang jang bisa bikin orang loe padanja tentan
Saksi: Ja.
g »astraal-licham”
pernah dengar
3
Saksi. Saja kira 10 kali.
toea djadi moeda.
Voorz: Berapa?
).
(haloes
V 00rz. (sembari toendjoekan satoe
Di dalam itoe soerat djoega dibitjraSaksi:t 80.—
Pers: Ja.
“Soerat dari saksi jang dialamatkan pa-|| Atas pertanjaannja Openbaar Minis kan tentang Amin-Djojo—satoe, orang
i: Apa betoel selamanja ini
Voorz
Noie):
tan
Noie,
pesaki
nja
a
roemah
toeanj
di
g
da orang
(fiskaal) apa betoel sedatangnja jang apabila datan
treie
berdjalan haloesnja toean Born
a
perkar
Apa toean kenal ini soerat?
Idari Europa dan menoempang satoe soeroeh oesir sadja. ... siapa itoe? soedah pernah datangi pada njonja?
hotel di Batavia ia maoe toelis doea ' Voorz: Amin Djojo.
Pers: Ja.
Voorz. Toean
Saksi: Itoe orang jang bisa bikin
soerat ke Semarang, akan tetapi lanta
:
Berapa kali?
Voor:
na
ini soerat ?
moeda,
djadi
rau ada satoe dan lain sebab ia telah orang toea
da
kalinja
satoe
kali,
Doea
Pers:
a
jang
Lt
2
Kau poenja sawah
Bae Ja
Voorz:
tidak teroeskan niatannja.
kedoea
jang
8
dan
saan
2
pemerik
ada
am
saja
bouw?|l
Voorz.: Diini soerat
V oorz:
(pada pesakitan njonja akan kau djoeal itoe ada berapa
kalinja, diwaktoe saja tidoer.
Saksi: 16 bouw.
- »Papa dan mama“. Djadi toean poenja Born): Njonja apa mengarti apa jang
Voorz: Kapan itoe ?
Voorz: Dan harganja.
perhoeboengan dengan itoe orang2- telah diterangkan oleh saksi ?
seboet
bouw.
toean
soedah begitoe, hingga
Saksi: f 60 boeat tiap-tiap
Pes: Ja,
:
Pers. Jang kedoea kalinja waktoe
. O. M.: Apa itoe niatan soedah
Tap? ix ga
Saksi: Seedah.

te-

Mr. Abell, Si Kakak...

jang” telah toclis

kan mereka dengan mama dan papa ?
Saksi: Mereka ada orang

'Voorz:

jang

Apa betoel sepoelangnja

Voorz: Kau tahoe apa tentang pem
boenoehan atas dirinja toean Born.
Saksi: Tidak tahoe apa-apa.

saksi dari Europa njonja telah bilang
padanja bahwa toean Bornsoedah dja
Saksi pengabisan jang didengar kedi
baik sekali ?' Voorz: Ja, tapi, satoe orang seperti
Pes. ja saja bilang toean Born terangannja jalah saksi Karsoen, petocan toch tidak akan menjoerat be- sdedah djadi baik.
kerdjaan ,,gendoek - gendoek” diroe| gitoe roepa pada satoe orang desa
se
mahnja toean Born.
baik
atau
c
Vgaru: Baik".
:
da
jang sederhana.
I
L
“Oleh karena saksi masih dibawah
.
kali?
Tempo saja toelis itoe
Saksi:
oemoer, maka saksi tidak disoempah,
| Pes: Saja bilang lebih baik.
soerat tidak saja pikir: lebih djaoeh,
telah
njonja
kali
Voorz: Kau kerdja sebagai apa
Berapa
Voorz:
Voorz: Dan djoega di ,dalam ini
orang
diroemahnja
tocan Born.
soeroehan
atau
boekoe
itoe
batja
soerat toean telah toelis kalimat ,Saja batjakan itoe boekoe ?
sebagai baboe.
Kerdja
Saksi:
minta soepaja asoe Born lekas mati"
berapa lama ?
Soedah
Voorz.:
.I- Pers: Satoe kali.
kenapa toean toelis begitoe?
'
boelan,
6
Soedah
Saksi:
Saksi. Di waktoe itoe saja masih | Noorz: Siapa jang batja ?
matinja
tahoe
kau
Apa
Voorz.:
:
:
“patient. Saja tidak -Pers: Soewarno. keterangannja toean Born lantaran apa ?
djadi zenuw —
et
pikir lebih djaoeh apa jang telah saja Voorz: Menoero
Saksi: Saja tidak tahoe.
bilang padanja
pernah
njonja
saksi,
na
Pane
Na
toelis.
Voorz.: Lantaran sakit panas. ..
njonja
Mr. Abel. Tidak bisa djadi. Sebab bahwa Jan Born itoe boekan
lantaran diboenoeh orang..,.
|apa
poenja
njonja
di itoe waktoe. toean djoega toelis poenja anak, akan tetapi
Saksi: Saja tidak tahoe.
Pa 3S
.soerat pada Born, diantara mana ada AM
Tapi kau toch tahoe jg.
Voorz:
anak.
jang baik. Kenapa toean toelis-pada Pes: Tidak, saja poenja
mati ?
soedah
Born
tocan
?
na
saksi| : Bagaima
| .itoe- orang ,itoe asoe soepaja lekas - Moorz: lapa njanjon
Saksi:
Tahoe.
tocan
Born,
ja
.mati“, sedang pada toean Bora toean | Saksi :Selain
tahoe

soedah toea.

wi

Misa
£

Ea

sendiri pernah bilang pada saja bahwa

| NXoorz. : (Sembari kasih toendjoek

toean . Born
Boleh djadi
Pes:
| maloe boeat bilang begitoe akan tetapi
Jan Born ada saja poenja anak.

toelis soerat jang

baik. .

Tempo saja toelis soerat Jan itoe boekan anaknja njonja Born,
“Saksi:
pada itoe orang, saja tidak pikir lebih 'akan tetapi adiknja.

djaoeh!

'satoe boekoe|: Apa ini boekoe dari

oleh karena

| Barangkali

Jan biasa

seboetan

panggil saja dengan

,Nok”.

' Kamoedian lantas dipanggil mengatocan kasihkan ini dap saksi Soewarno, jang laloe diambil

Saksi: Sebeloemnja berangkat ke| .

ae Europa. Sa

soempahnja.

(sembari

Noorz.:

toendjoekkan

'boskoe pada Soewarno): Berapa kali

jaini boekoe apa?

Nasehat2 pada njonja
Born,

Voorzitter lantas batja beberapa ka|

ang ditoelis didalam itoe boekoe

kau telah disoeroeh oleh njonja Born
boeat

batjakan

ini

boekoe?

Saksi: Banjak kali.
“Voorz.: Njonja Born disini me
'nerangkan bahwa kau tjoema disoeroeh

djoega

kau

Apa

“ Voorz:

tempo njonja Born di ikat padatiang
roemah

itoe? --

Saksi:
bangoen.

Voorz.:

Saksi,

Tahoe.
Kau

Saja 'kebetoelan

tidoer sama siapa?

Sama koetjing2.. , Dengar

ini keterangan semoea orang diroeangan

lantas ketawa.

:

Saksi:

Tempo.tempo

ia

bilang

Saksi:

Sebab koetjing-koetjingnja

bisa

Saksi: Ja, tempo saja pergi kel

.Kau
Mr. Abel:abaa

maoe soempah

Pase

Europa dan kasih itoe boekoe pada |

Saksi: Saja loepa.

Voorz,

pai pagi?
Sakstu

:

Dan apa kau tidoer sam-

ja.

Apa toean Born itoe satoe
pesakitan, saja beloem poetoeskan satoe soerat jang berisi Bismillah. . , orang jang bengis?
: “Jenz.): Apa kau kenal ini djimat?
Saksi: Tidak.
perhoeboengan dengan Noie.
sasebagai
Saksi: Ja.
V 00rz: Bagaimana kau bisa tidak ?
'Noorz: Ja, tapi toean

toe inspecteur politie, toean toch ti-

— dak boleh kasih advies begitoeroepa.

Saksi: Di itoe waktoe djoega saSa
...
jaa mmasih didalam sakit.
Mr, Abeli: Ja, tapi. tocan sebagai
Satoe inspecteur politie tocan toch ta
hoe. bahwa ada satoe -0endang2 jang
melarang itoe! Jang “disini penting
|

Noorz,:

(sembari kasih toendjoek

“Noorz:

di C.Z.B, ia telah berdaja-oepaja boeat
fjarikan satoe ,,bewijsvanonvermogen”
soepaja djangan sampai ditarik pembajarannja.

Vigo ran Oa,
Saksi: Dari kedoea kalinja koerang
lebih satoe tahoen jang

laloe, waktoe

Jan Born berobat ke C B.Z. tocan Born
djoega

telah

tjarikan

Jan Born.

soerat

miskin

Voorz: Djadi bagaimana menoeroet pendapatan toean, apakah toean

Born itoe ada satoe grang jang royaal
atawa Mma
?
Saksi: Menoeroet pendapatan saja,
ia ada satoe orang jang kikir,

Voorz,
terdjadi

Belakangan

sesoedahnja

pemboenoghan,

apakah

oleh

Mr. Gaymans toean telah diangkat djadi
koeasa dari njonja
Saksi: Ja.

Born ?

NVoorz, Dan kemeedian apa toean
djoega lantas lakoekan pemeriksaan
diroemahnja toean Born.

Saksi,

Ja, dan saja

djoega telah

koempoelkan
semoea
soerat soerat.
Voorz. Dan itoe soerat djimat.
Apa djoega tosan jg. telah dapatkan?

Saksi.

Ja.

malam Djoema'at, Di dalam impian| ' ”Voorz. Apa toean tahoe tentang
ia ada bilang pada saja, soepaja bi- kekajaannja toean Born.
lang teroes-tarang didepan orang baSaksi. Tentang kekajaannja saja

njak dan
pada saja.

toean

Born

akan

tolong
:

tidak

tahoe,

tadi

tocan

Born

soedah

pernah bilang pada saja bahwa ia ada
Voorz, Dan jang kesatoe kalinja ? Simpan ocang dibeberapa Bank, dian
Pers. pada hari Saptoe jang laloe, tara di Javasche bank, Handelsbank,
Born
Voorz, Njonja lihat toean
Factory dan djoega poenja giro-reke:
dimana?
ning di beberapa bank.
Pers. Di depan saja.
Voorz. Dan aandeelen di BanVoorz, la doedoek atau berdiri ?
doeng?
Pers. Ia doedoek.
(Akan disamboeng).
Veoorz. Dan ia poenja pakaian,
pakaian

apa Tg

—0
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Pers, Pakaian Shantoeng. .
Kepandoean S.I. AP. goeloeng
O.M. lantas peringatkan persakitan
di
is
tikar.
ditoel
jang
at
kalim
satoe
tentang
boekoenja Jansen jang diterimakan pa
Dari Batoeradja (Palembang) dikada persakitan dan dimana ada dite- barkan bahwa pada tanggal 18 Januari
rangkan bahwa, kendati Jansen pergi jbl. Bestuur Siap Batoeradja telah me
ke negeri Belanda ia poenja njawa

ngadakan vergadering dan mengesjah
masih tinggal di paviljoen dan di kof kanmatinja Siap candidaat Tjabang
fernja Noie. Apa tempo Jansen pergi Batoeradja didalam oesia satoe seteke Europa ia poenja haloes njawa ngah tahoen.
djoega pernah kelihatan dimoekanja
Sebabnja ialah sangat soesah mentja

Noie ?
Pers. Tidak.
Persakitan kemoedian dikasih kesem
patan oleh voorzitter boeat bilangkan
apa kemaoean haloesnja toean Born

haroes dioemoemkan, didalam pembi-

tjaraan telah disoeroeh berhenti oleh
Voorz: Tempo kau lihat njonja
tter, oleh karena apa jang dibiBorn di ikat itoe kau lantas berboeat voorzi
olehnja ada sama dengan iaan
langk
Haa
:
apa ?
poenja keterangan2 jang telah dimaSaksi: Saja lantas tidoer lagi.
djoekan pada Raad.
Voorz: Tidoer lagi?
Kemoedian lantas dipanggil mengha
Saksi: Ja.
dap saksi K.M. Danenfeld, pekerdjaan
Sebab apa tidoer lagi?

$
|
mengeong
V 00rz: Tjoema lantaran itoe sadja?
mati lekas satoe kali batjakan itoe boekoe ?
. »Apabila toean yBorn dan
apabila
Saksi: Ja, lantaran saja disoeroeh
kirim telegram pada saja,
Saksi: (sesoedahnja pikir-pikir):
djaga itoe koetj'nz-koetjing.
tidak saja akan marah.
:
Ja
oa poema satos kali. ek
Moesoeh asoe Born sampai mati,
Voorz: Tidak lantaran takoet ?
.
Voorz.:
Kenapa kau tadi bilang
t.
advocaa
tolong
minta
kalahg
apabila
Saksi: Ja, djoega lantaran takoet.
Ibanjak kali?

a manaada:

Voorz:. Bagaimana toean
kasih nasehat jang begitoe?

begitoe tetap doi
aneh
Voorz: Tidak begitoe tetap bagaimana?

pembela pesakitan njonja Born alias bahoea ia ada poenja harta, tapi bewardjo pembelinja jaitoe Noie.
Saksi. Ja.
Voorz.: Apa djoega kedjadjan Noie, Mr. Meursinge, minta president lakangan tempo ia poenja saudara
Ita
O-M,: Apa betoel jang sebaliknja
tanja apa pesakitan njonja Born tahoe perempoean djatoeh sakit dan dirawat

h kasih|

3

:

ri

kesoekarannja,

memenoehi

sehingga

ta'dapat

kewadjiban sebagai organi

satie jang teratoer.
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Perkara penggelapan
Palembang.

di

Vonnis Politierechter di Palembang,
dengan mana toean J.H.E. de J. jang
doeloenja
mendjadi
Employe pada
N. V. ,lndustrieele Maatschappij Pa-

lembang", sekarang tinggal di Madioen,
dikenakan

hoekoeman

8 boelan

pen-

administrateur dari C.8.Z. di Semarang. djara sebab dipersalahkan menggelap
Voorz: Sebeloemnja ada ini per- kan oeang, sekarang itoe vonnis oleh
kara, apa toean soedah pernah kenal Hof soedah dirobah mendjadi 6 boesama

orang-orang

disini sebagai
Saksi:
saja kenal.
Voorz:
kenal sama
Saksi:
Voorz.:
Saksi:
Voorz.:

Saksi:

jang

dihadapkan

lan pendjara.

persakitan-persakitan?

Tjoema

njonja Born

jang

Apa toean soedah lama
toean Born?
:
Ja.
Moelai kapan ?
Moelai tahoen 1919.
Dimana?

Di Tegal.

toean bisa
Voorz.: Bagaimana
Voorz.: Djoega soedah pernah di
Saksi: Lantaran selamanja saja kenal sama toean Born?
soeroeh batjakan?
toeroet toean saja beloem pernah di
Saksi: Diwaktoe itoe saja djadi
Saksi: Ja.
marahi
boekhouder pada Firma ,, Tropical”.
. Sesoedahnja lantas dipanggil meng- “Noorz.: Djadi tocan Born baik 'Toean Born telah beli doea roemah
hadap saksi Tjarmin, pekerdja'an loe- sekali pada kau?
di Djatingaleh dari Firma Tropical.
rah dari desa Tengkoro (Pekalongan).
Saksi: Ja.
| Voorz.: Apa itoe ada roemah jang
Vooorz,: Toean sendiri.
'Sesoedahnja disoempa saksi lantas
ditempatkan oleh toean
kemoedian
Voorz : Boekan njonja ?
moelai didengar-keterangannja.
$
?
Born

Maak

Diangkat mendijadi Notaris.
Dengan besluit tanggal 23 Januari
1935 telah diangkat mendjadi Notaris
merangkap djabatan Vendutneester der
2 de. klasse di Pontianak, Mr. K.E.

Krijgsman,

notaris

Blitar sekarang

di Europa.

vendumeester

berada

dalam

:

di

verlof

—9—

Perkara Kalender Taman Siswo.
Itoe perkara

kalender Taman Siswo

jang tahoen doeloe mendjadi perkara
sehingga ini hari beloem ada kepoetoesannja, Sebagaimana orang masih
ingat kalender itoe jang djoemblahnja

kira2 600 stuks telah dibeslag. Hal
Noorz:
Apa
kau kenal orang2
Saksi: Boekan.!
1d
ini telah dimadjoekan didepan landraad
i: Ja.
Saks
(pada pesakitan njonja
. toean, pesakitan Noie bisa lantas dja- jang dihadapkan disini sebagai pesaVoorz.:
Apa toean djoega tahoe di Djokja, tetapi ini pengadilan telah
Voorz:
kitan P0.
lankan pemboenoehan, ..
Born): Ini baboe djoega bilang bahwa kapan toean Born telah kawin sama tolak boeat periksa ini perkara, hingga
.. Saksi: Toean, tempo itoe pem- “Saksi: Tidak, tjoema pesakitan jang pegang koentji2, toean Born, Noie ?
ia akan dimadjoekan didepan Raad
:
boenoehan terdjadi saja poenja. per- jang kelima (Noie).
Bagaimana?
Saksi: Ja, pada tahoen 1931. Saja van Justitie di Semarang.
oorz: Apa doeloe-doeloenja kau
shoeboengan dengan njoaja Noie soe- :
'es.: Tidak. Selamanja saja jang djoega djadi saksinja.
KN
isoedah
pernah
kenal
sama
pesakitan
pegang
koentji.
dah poetoes.
Voorz: belakangan toean djoega
Persdelict “Harmonie".
Na
ta
Noie?
Ja,
Abell
«Mr,
jang saja tanjadjadi teman baik dari toean Born,
telah
laat,
soedah
waktoenja
karena
Oleh
'
Soedah pernah tahoe, kiraHari Selasa dan
'Rebo jbl. toean
kan jalah hal jang penting. Toean | kiraSaksi:
maka pemeriksaan lantas dioendoer- boekan ?
20 tahoen jang laloe.
poenja kedoedoekandalam ini perka:
redacteur dari
Scedradj
Mohamma
at
d
Ja.
Saksi:
kan sampai besok, hari Rebo djam
Voorz: Dimana ?
:
ra ada,,verschrikkelijk“,
tocan sebagai
Harmonie
soeatoe
soerat
a
minggoean
sering
djoeg
toean
Apa
z:
Voor
Setengah sembilan pagi.
politie telah kasi na “Saksi: Di Pekalongan.
jang terbit di Soerabaja ada dipanggil
satoe 'inspectur
datang di roemah tocan Born?
kali
Voorz:
Apa di waktoe itoe pe'sihat ' begitoe! Toean 'ingat jang perPemeriksaan hari Reboj.l.
Saksi: saja datang padanja satoe oleh Politie bagian PID. boeat ditanja
sakitan
soedah
poenja lelaki ?
'
sakitan 'tjoema ada satoe: orang Sesal
.Itentang toelisan2 dari itoe redacteur
n satoe kali.
boela
Saksi: Saja tidak tahoe.. Menoe-| Ini pagi, tempo pada djam 8 kita
dalam doea nummers dari itoe maz:
g
jang sederhana, hingga
padatan
toean
Kapan
Voor
roet kabarnja iapoenja lelaki ada satoe sampai digedoeng dari Raad van Jus,
djallah,
paling belakang sekali?
danja
titie,
djoemblahnja
orang
jang
maoe
non
Maka dari itoe apakah tida bisa Orang bernama Kasman.
—.
a
minggogan bisa
soerat
itoe
Tentang
oemnj
sebel
an
hari
i: Delap
V 00rz: Apa kau kenal Soewardjo ? ton ini pemeriksaan ada besar sekali. ia Saks
djadi jang oleh: kerna itoe nasihatsementara
soedah
ia
jang
diwartaka
g
noeh
a
n,
datan
ada
djoeg
saja
diboe
Djoembilahnja ada banjak lebih besar
Saksi: Kenal.
nasihat njonja' Born soedah lakoekan
Soerabaja
di
waktoe.di
, doeloe
terbitkan
Born.
toean
pada
| Voorz.: Apa kau soedah pernah dari doeloe2 hingga sesoedah sekean
— “itoepemboenoeh
Voorz: Apa toean dari bermoela dengan nama Indonesia Publication,
banjak
orang
dikasih
masoek,
masih
ke
“Saksi (sembari
“kloearken, air-ma- pergi ke Semarang dengan Soewardjo? | tinggalan banjak orang diloear. Ini kali djoega telah tahoe jang matinja Born
Orang tjerita nada kita, jang itoe
ta): “Divitoe waktoe saja tida-ada pi: Saksi: Tidak.
Es
h
?
enoe
minggoean diterbitkan atas oeSoerat
an
dibo
lantar
itoe
V oorz.: Ingat-ingat jang betoel ! kita lihat ada lebih banjak njonja-njo
kiran jang begitoe “Apa “jang toean
sahanja
perkoempoelan SSO. (Sarekat
ela
i:
tahoe
Saja
tidak.
Bermo
Saks
nja Tionghoa.
:
Saksi: Soedah satoe kali.
terangkan itoe "bisa djadi“ « .. "
Sekerdja
Oemoem).
dah
noeh,
sesoe
diboe
mati
telah
ia
jang
Tatkala
president
boeka
persidangan
Voorzi.: Boeat keperloean apa?
“Oleh karena saksi kliatannja sangat
bisa diketahoei, apakah itoe
a
ja
Beloem
CBZ.
ke
dibaw
Born
toean
maitn
nja
,.Overspannen“ dan seolah-olah akan “Saksi: Saja maoe djoecal sawah. pada kira2 djam 9, dimoelai dengan
oleh politie kemoedian akan
z:
oeh
pertanja'an
tahoe,
tocan
Sedja
Voor
pertanja'an2 jang biasa, jalah apa jg.
oetan didepan penga
peroent
| njatakan kerharahannja pada pesakitan| 'Voorz.» Pada.siapa ?
i
bagaimana toean Born itoe. Apa ia mendjad
Saksi: Pada satoe orang di Se- tetap pada keterangan2 jang doeloe di ada satoe orang jang bengis?
njonja” Born, maka voorzitter printah
Idilan
atau
tidak.
|. pada” deurwaarder 'soepaja saksi kei marang. Menoeroet omongannja Soe- berikan.

. sekali jalah dengan itoe nasehat2 dari

—

tocan poenja|

0)

—

PPAP Ian

AREMA ERA me eta

ta

NTIEN

IFAMILIE

2 Roepa-roepa Maizan dan batoe |
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83

"Ea
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Pesanan boeat djadi ABONNE

4 nomor

No.

Uw asngenaam

voor

Vorstelijke

kepada:

»

proef

aan

-

de

schrijven ddo.27

1k

de

te

Firma

dezer heb

ik

betoonde

5 doozen

attentie

Vergin

on

bedak

zijne
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van Ure

inmiddele

antacord
bedak

van 20 November

reeda

geroend

en

1933

dari segenap bangsa rapi
154
en

verder

success

gaarne

toewengchand.

Kleermaker

ditoko

serta
minjak

Dengen ringkes

ramboet

Haarolie

memang

, GALE-

Z. V, H. Soesoehoenan

BEDAK VIRGIN

kita dari

S

di Solo

doeloe

bahoenja.
Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.—

N,V.

Bisa dapat beli diantero tempat

njataken, bahoea

sampe sekarang ada

Solo-Agent:
HAndel Mij. «cKIAN
diantero

:
GWAN,

tempat.

— Nerkoop Agent voor West-Java
Ong Kian Tjeng, Molenviiet Batavia-Stad.
“Verkogp- Agent

voor

Cooperatie

| Abduikadir bin Ishak. Karet Batavia-C.
.
:,SEMEROE“

e
Tjoa Keng Seng. Belinjoe
Oey Tiang Tjaij. Slawie.

Borduur Modiste ,,Bie Seng”
« Batik-Handel ,,Go Kang Ho"

|
Sawah

MERK

SOEDAH

dengan

MOEDAHAM

hormat

LEXPRESSE»
155

—-

Cheribon

Adalah adres oentoek toean2, njonja2
dan nona2 akan membikin betoel ba3|rang2 seperti terseboet dibawah ini:

sanget termashoer.

jang baik kwaliteitnja dan haroem

Trima roepa2 pekerdjaan boeat loan?
dan roepa2 model menoeroet maoenja
jang bikin djikaloe tosan2 ingin potoagan jang bagoes enak dipake datanglah
di kleermaker jang terseboei.

Kedjaksan

PF

van

ilangken gatelnja ketombe,

Oger Freres

Reparatie-Atelier

Het Hoofd «/h Kraton-Bestuur

Kabagoesannja ramboet ada
makotanja orang perempoesn
Pendjagaan jang paling, sampoerna boeat
bikin
toemboeh
dan koewatken akarnja

bbbsak Dua

deze bevin-

van kracht.

ten

aa

aa PAUVAU
PAT VA
AUYAUVA
U

heb

Hoogacbtend,

.

Wol, Palmbeach, lenen,

Memoedjiken

dereraijdeeh

18 nu nog steede
U

ae

dapat poedjian
dan nefjis.

bieden,.

gualiteit

Jing

YUwe

Hoogheid nogmaala

In het

108

door

semas
aa

San

ada sedia dari mafjem?

djas seperti:

mmg
mansion
mamabun

betuigen

PALEMBANG

Ss

kita

BAKRI

Petodjo Kinatoe No, 38 Gang | Batavia-Cent
rum

» 1.80
Pen

13
,,
Ke

,,PENERANGAN"

. Agenten
'Chem, Handel

kain

ex toekang

de eer U namens Z.V.H.den Soesoehcenan beleefden dank te

di alamatkan

Tengkoeroekkade

tjoema

Selamanja

Batavia-Centrum

MOEDAHAM

Lin & Co.

F 0.60

p/a Toko I: B.A. C. — Telf, 427

NICA“

2—0

:

te Batavia.

Referte

boelan

ramboet,

Besar

MelEdele Heeren.

satoe boelan

Administratie

|

31 December 1934. -

Da Firua Chun

&

keloear seminggoe sekali tocan-toean

tiga

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN
Telegram-adres:

. Franco

kan

PAKAI GOEROE)

ARAB
25

:

ena,

aa

Sawah

:

boektinja....

Ba

poetra dan poetri bisa berbahasa

| Berlangganan:

:

PANTANYANWANTNIPATIN

dril, en djoega kita poenja potongan telah

| Inilah
(BELADJAR BAHASA ARAB

anterken

TJANGKOL 28

2— PENERANGAN

Soerat2 kepada Administratie
dari ini soerat kabar,

Dokter

dan

| diroemah

: |

A

BataviasCentrum.

Receptsrecept

Boleh

sekolahan in de
seboelan. Semoea
watan djika sakit.

AN”

,BAN

'APOTHEEK

dokter Indonesier
menerima moerid
kost, oentoek F 25
vrij, djoega pera-

TERKENAL

Besar

1. Speda

2. Bedil

kakas muziek

Mesin

bitjara

9. Lampoe-lampoe

di.l

Djoega
bisa
membikin
betoel dan
membikin
baroe
perkakas
roemah
meubel-meubel d.I,l.
Tjobalah, tentoe akan menjenangkan,
sedang harga selamanja kita reken
dengan pantas.

28 | Menoenggoe kedatangan toe
an2, njonja2 dan nona2,
Hormat

»EXPRESSE“

Batavia-C,
(Bangka).

5.

(gramophoon) 4. Mesin mendjait (naaimachine 5. Mesin toelis (schrijfmachine) 6, Lontjeng 7. Erlodji 8. Per-

kami,

Reparatie-Atelier.

N. B. Specialist oentoek overspannen
dan besnaren van Rackets dari harga
f 3.50 sampai f 7.50.

Pasar Baroe Bandoeng
P
Gn

—.. Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel

PANGAN

MM | Mg

| Tanah GALENICA:
Abang 34,
—
Batavia-C.
ig

Pakailah selamanja

PASEBANWEG 47

—

TA

BATAVIA - CENTRUM,

Nah

OLI

SiLai

Tebe

MN

KETJAP INI TJAP
jang terhormat!

sel
dan njonja-njonja, tjoetji'dan stoomen sekita mendjaga pekerdjaan dengan
setia, maoepoen

et maa

gjadi loentoer, dari sebab kita berani mengeloearkan ongkos
pake obat jang paling mahal, dan perdapatan jang paling baroe,

Sa

ban

Pembatja
Pakean
lamanja

tjoetji atau ditjelep oleh kita tida sekali meroesakkan alau men-

terdiri dari taoen 1920—1935, Silahkan toean-toean dan njonja-njonja agar menjaksikan. Djoega pakean aken diantar dan di
ambil

dari satoe-satoenja langganan poenja

mo

Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng
. enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2

'TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK

TJOA

ENG

HO
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netjis

ditanggoeng

rapih

dengan harga direken
moerah,

Minggoe,
Kias Ko” .

— Ibank desa" (Mengoebah hal oepah|

Dalam mentjapai tjita2nja itoe jaitoe
'
mengembangkan
peladjaran Islamjang
|Commissie).—
Menetapkan tr entjana | sedjati, beliau mendirikan sekolahan.
dang ,Gadjih Pegawai Kaboe- Banjak kesoesahan jang didapat oleh

Hercules

u, tetapi beliau tetap dalam keja|
ng2 ,Ga-|belia
oenda
dan
is“
Tjiam
Ipaten
kinannja.
Dan tatkala beliau tidak bi
(Bezoldigings-en
nan”
—Idiih | Boela
jang di
verordeniag)—-

, Menetapkan renijana bi-

- Isluit perihal penarikan padjak

1-lain jang

akan

an

bisa dioe

Igadjak2,

Doel sama

ah sadja nanti djoega ia

"2.

“0

tjap

Pidato

H.M.

pagi2 tadi perg
Kampret
1 kali
tadi malam dalam Volks-

pakaian jang melekat pada
sacjai.
“1

oleh Moehammadijah tjabang disana
tell

diadakan openbare lezing dengan

d tidak bitjara apa-apa dan| itengah mendapat perhatian tjoekoep.

kan toean H.M. Soedja' berpidato jang

AO

SA

| n deras.

Imemakan

tempo tidak koerang dari

Idoea djam lamanja, antara lainnja
dari djam 6 soedah mesti 'meneeroet S.0., isi pidato itoe sebagai
dot
'Tjo
pergi dari roemah dan meskipoen ada 'berikoet :
3
:
"
| tetamoe terpaksa keloear djoega. Ini — Bermoela spreker mentjeriterakan
— mah kalau jang ngarti pekerdjaan masoeknja agama Islam ditanah Djawa

Klas

badannjaj
ai

nichtje datang dari Bandoeng|
“ada
ae
masa

—

spreker sendiri dan saudaranja almarhoem hadji Fachroeddin. Ketika moe

| Lantaran perginja

:
tanah Djawa itoe tanah Islam
baroe2 sampai) bahasa
hingga sampai sekarang ini.

dompet ocang ketinggalan dan bagoes

| Wali-wali

itoe

tatkala mereka me-

taxi jang Ginaikan kenal sama njiarkan agama Islam tidak mengobah
| Pemandangan“ dan bilang nanti sal kebiasaan pendoedoek lama, jang beragama Boedha atau animisme, hanja
.. dja
dja k kalau ketemoe baroe bajar.
ini hal Kalong lebih setoe pada beberapa tjara mereka menghorP3 Didalam
sadja

r ,loenas mati
- bilang
joe kalau “si soepi

kalau ketemoe di Tg. Priok".
Sa

dewa-dewanja

bertjita-tjita hendak mendiri-

mereka

Islam.

doedoeknja

'slag sebab

laloe

diberikan

adjaran

Islam

Mr.
SAWAH

BESAR

56,

YAMIN

Tel. Wel. 3799,”

Kantoor

oentoek

mengoeroes

BATAVIA-CENTRUM

dari

san

oeroesan:

tanah,
menjalin

incasso,

kedalam

Satoe-satoenja

dari

p. 8—1

mampoe

belasting,

informatie,

berbagai-bagai

kantor

pagi

Indonesia

hari Selasa dari

administratie,

hak

djoega salin

Djakarta.

Diboeka tiap hari

sore. Oentoek orang tidak

1—5

sore.

:

PERLOE BENAR DI8BATJA ANAK2
. Anak-anak,

asal soedah

pandai se-

dikit sadja membatja hoeroef Latiy””

spreker menoetoep

disini

di

poekoel

beroesaha mentjapai tjita2 jang tinggi.
pidatonja

pengadilan

bahasa.

dan p. 3.50—5

Dengan motto: ,Sedikit bitjara banjak
bekerdja”, Moehammadijah akan teroes

Sampai

dimoeka

advies dalam hal sosial dan ekonomie:

Koeasa.

Toehan jang maha

perkara

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek:

jang sangat menarik hati itoe.

jang

Congres 29 di Mekkah?
depan dan dimoeka kelitiatan publiek. sedjati. $
Diantaranja ada beberapa jang ,bo- : Tetapi sebeloemnja tjita-tjita mereka | Dalam menjamboeng pedato toean
2 leh djoega'
oga” tetapi sajangnja tidak bisa | itoe tertjapai, mereka soedah sama hadji Soedja itoe, voorzitter me| kedap-kedep lain sekali dengan Kam- meninggal doenia dan moerid-moerid nambah, bahwa sekarang ini Moeham3 pret. Tangannja soedah menoendjoek- mereka jang beloem mengerti akan| madijah telah tersiar disegala pelosok2

(hoeroef

Belanda)

membatja

boekoe:

soedah

ea

Mara
Soeal

di Indonesia, Dan agar soepaja Orang
sedoenia. sama tahoe akan Moehammadijah, maka ada ditjita-tjitakan soe-

teki,

boleh

en
Dioesahakan

Soetan

dan

djawab

itoe

tetapi

soeal

0

oleh

B

:

Mohd.

Sjafei

sebagai

teka-

dar

djawabnja

dengan sjair, dan dinjatakan lagi
dengan

paja congresnja jang ke 29, jaitoe
waktoe habisnja rechtspersoon Moe-

gambar

bikinan

SAJOETI

moerid sekolah Roeang Pendidik—
di Kajoe Tanam (S.W.K.)

dot bilang kalau ia djadi lid Volksraad, sebenarnja. Hingga lantaran itoe maka
setocdjoe apa tidak. sampai sekarang dalam peladjaran hammadijah, akan diadakan ditanah
apa Kampret
—“ Bang Doelibilang seloedjoe sebab kalau Islam banjak terdapat hal-hal jang Soetji, boeat memperkenalkan Moeseloeroeh doenia.
djadi soepirnja lid itoe gadjihnja djoega
imasih meroepakan ke Boedhaan dan |hammadijah pada voorzitter laloe medjempolan oeang makan satoe hari sebagainja.
Sampai disini

Sangat

loetjoe

dan

menggelikan hati.

moean itoe dengan mem- |
' Lebih-lebih poela lama-kelamaan (noetoep perteAlfati
chah,
Kampret bilang Tjodot
kijainja banjak jang berlakoe|batja soerat
sebab tidak bisa bitjara, kalau berha- 'kijaitjoerang,
banjak hoekoem-hoekoem

Djoega boleh dipakai oentoek
berolok-olok atau membadoet diatas Tooneel dengan njanjian.
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0,15 tambah

moeloetnja terkoentji tjoera hatinja mendapat kesenangan oentoek dirinja
sadja main-main. Jang lain sih katanja sendiri, hingga - kesoedahannja deraia tidak tahoe dan tidak maoe tahoe. Idjat mereka bertambah-tambah toeroen

Toko Kitab & Drukke:ij Sd. Ali Alaidroes—Kramat No. 38 Bat :-C.

jang dibikin-bikinnja,

| Radja-radja

jang

moelanja

#1

pada

sama

Moh.
:

kijai-kijai sama tidak

kesoedahannja kijai-kyai dikrator: itoe

Kampret beloem bisa hilang djoega.., itoe hanja tinggal mendjadi toekang

bilang biar dia sadja jang do'a sadja, lagi kalau ada selamatan.
Tjodot dalam Volksraad sebab Di tambah poela banjak diantara kijai-

ganti n

8 bisa riboet sama toekang rekening kijai jang tidak memperhatikan sendiri
apalagi

dan “sama mopronja sendiri,
ia maoe kirim retoceeer ongefrankeerd..

akan

Disini 'ia boleh senang2- lagi dan

bitjara semoeanja sama jang baroe....
tidak bisa kasitv apa-apa
| Tjodot
“ kantong sendiri kempes beloem
habis " boelan,

tjoema sadja do'akan

biar doedoek di pinggir Tjiliwoeng
boekan manijing ikan tetapi mantjing
Tg
:
4
ba
Pas IKAN
Ea

Zelfbestuurder

meninggal

doenia,

Pada kita dikabarkan bahwa baroe2
ini telah meninggal doenia, toean A.
» Janis, Zelibestuurder Landschap Siaoe,
disalah satoe Kepoelauan Sangir (res.
— Menado).
'Tocan A Janis 'moelai memegang

estuurder diitoe tempat
djabatan Zelfb1931
menggantikan radja

sedari tahoen

hoekoem-hoekoem

dan peladja

jiran agama.
2
et
| Perkara kebersihan tidak di-indahikan, dan moerid2 santeri baroe mendapat nama orang pondok jang benar
benar, kalau ia soedah mendapat praedicaat goedik2 dibadannja.
| Kemoedian ketika datang moesim
sekolahan, banjak anak2 jang bersekolah, Mereka ini lebih banjak memperhatikan kebersihan dan ilmoe2 we“Itenschap, hingga terdapatiah perdjaoehan antara kaoem kijai dan pemoe
da2 jang berpeladjaran itoe, sebab

KIMONO
LI

Januari.

27

Minggoe

Laan

di

ini

poelan

doea-doeanja sebagaimana soedah di
akan keloearkan tenaganja
ketahoci
i -habis-habisan oensampa
g2
masin

toek

kedoedoekannja!

membela

—0—

P.P.V, IM,
Saptoe 26 Januari 1935.

Jong Manggarai — Malabar.

pada hari

—m— Il. Meloeloeskan

V. B. O.
Saptoe, 26 Januari 1935.

tertoesoek

— Padahari Saptoe tanggal 2 Februari sekali hatinja dan iapoen bertjita2 2 |.
Tjiamis 'boeat: mengadakan perobahan dalam: Klas
.a,d.. Dewan. Kaboepaten
Berhoeboeng ia banjak ber “(7
kan mengadakan persidangannja ber 'hal ini, djaoeh
dan pergaoelannja de Kias
djalan
Tjian
at di Serambi Kaboepate
Ta
ngan orang2, maka ja poen mempoe
s, moelai djam9 pagi.
“
snoe-Injai pengetahoean jang loeas dari ki- Klas
|
aji2 jang lain.
»
er-|. Beliau sebeloemnja mendirikan per | Kas
s|serikatan Moehammadijah pernah mej

:

I.

SV.BB. -BiVIG:
II B.
UMS.
III A.

3 —

NA.

5

Vios 2

SNJLA. 3:— B.V.C, 3

:

| T.N.H. 5 — Ch. Hsioh 1
Klas.IV
B.
.
'Idan kemoedian Serekat Dagang Islam. |
.
Oliveo
6
— C.R.C. 3
| rentjama- 'Dari pengalamannja ini beliau menda|
3|masoeki

perserikatan

- BADMANTEL

ZONDER

-

BAJAR

soedah

Trivelli

- Orang jang belandja antaratg.

10 Februari sampai 10 Maart

Boedi Oetomo|

endang-oendang oentoek mengoebah "pat peladjaran tentang tjaranja orang Klas IV C.
Vios 5 —
Oendang-oendang Loemboeng dan 'berkoempoel. dan berserikat. $

Hercules 5.

MINJAK WANGI

sangat

2

tentoe akan menarik hati oleh karena

jang pesat sekali

merasa

20 boekoe keatas ongkos wrjj.

Damiri No. 4) Batavia-Centrum.
depan No. 29 Batavia-Centrum,

—

BELANDJA

Andalas 1— M.S. 1
Pertandingan antara kedoea perkoem

Pertandingan ini adalah pertandingan
competitie dan dilangsoengkan dilapangan P. P.I.M, sendiri. Doea2-nja
mereka jang berpeladjaran itoe tidak soedah tentoe tidak akan maoe menje
Isoeka bergaoel dengan kijai2 itoe, se- rah dengan begitoe sadja dan akan
dang kijai2 itoe dari pihaknja djoega membela kedoedoekannja
masing2.
tidak soeka berkoempoel dengan orang
Minggoe 27 Januari 1935.
orang jang
bersekolah
itoe, karena
menoeroet pendapatan mereka, orang2
P. T.T. —Jx Krakatau.
itoe banjak jang|
'jang bersekolah
Perkoempoelan P. T. T. jang pada
'moertad.
Laku
pat ke| Ketika itoe di Djokja banjak kiaji2 'waktoe belakangan ini menda

'Ihammadijah

dari

Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.)
Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan.

Net).

madjoean
jang didalam tahoen 1929-dihapoeskan jang menjimpang dari agamanja , ba- terseboet akan bertandingan dengan
njak
diantara
mereka
jang
gemar
me
3
| deradjatnja sebagai radja.
persahabatan, |
setjara
ig. J- Krakatau
Kematian Zelfbestuurder terseboet, 'nonton stamboel dan sebagainja, me
oedjoed- |
pada
'Akan tetapi meskipoen
sebab bersetoedjoean dengan hati
'bagi bangsa jang berasal dari kepoe- 'reka,
ramainja
kalah
tidak
abatan
persah
mereka katakan tidak dilarang Inja
lauan Sangir teroetama, ada kabaran oleh Toehan.
pertandingan ini seperti competitie
"7
jang menggemparkan dan menarik ba Melihat keadaan keroesakan2 itoe, sadja.
Dachlan
EN
9 —
“'Imaka kiaji Achmad
Imarhoem, pendiri perserikatan Moe-|

| Dewan Kaboepaten Tjiamis.

Pesanan

VOETBAL

pertjaja lagi sama kijai-kijai, hingga

— Kalong

kirim.

Moh. Djoher—Gang Aboe (Gg.
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet

(3

menjoeroeh poetera- dan poeterinja |...

mengadji

ongkos

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada:

Ini ada oeroesan Tjodot sendiri.

“Aiih, aiih benar djoega ini si Kam
et. Kaga tace lantaran apa kalau
berhadapan sadja soedah tidak bisa
apa-apa, tjoema rasa tidak enak dan
'meskipoen soedah makan obat sama

5 sent

boeat

svia

Islam

Nvfaao

sadja

perempoean

PAN TJI-PANTJI

dengan

dapan

ongesehikt

PIRING-PIRING

gouwtoen. “

ai

Pengadilan

MOHAMMAD

dak sekali kali mengharap poedjian
maoeposn oeang, tetapi semata mata
mengharapkan kerachmatan dan bala

Mak-

kan sadja ,djempol ni Dot, jang di taktiek mereka itoe sama meneroeskan |
| roemah kalah ni, mesemnja sadja pekerdjaan mereka itoe. Mereka itoe
2 e berani
dibeli“.
mengira, bahwa apa jang dipeladjarkan
an
“Setelah pemilihan selesai laloe Tjo- joleh goeroe2nja itoelah agama jang

kiriman toean,

(IRechtszakenkantoor|

menerangkan, bahasa segala kaoem Moehammadijah itoe dalam oesahanja ti-

dahoeloe masoek Islam dan kemoedian

ada paling

atas

TMVNV P NY4OdWasdd

ai

kasih

mereka itoe, jang tidak mempoenjai
peladjaran apa2 ,dan pengetahoean

| Melihat pemilihan di Volksraad se- soed mereka itoe jalah soepaja lebih

| malam enak djoega mesti ambil ver-

Gg —

i

sekolah universiteit, mereka telah men
djingekan dan &djekan dari
dapat
semoea ,orang. Karena orang sama
tidak pertjaja, bahwa orang2 seperti

dimasoekkan

peladjaran atau atoeran2

Terima

tetapi sajang ta' dapat dimoeatkan itoe
kabaran,
sebab hanja mengenai persoonlijk dan terdjadi boekan oemoem
nja melainkan op zich zelf staand geval.

Kantor 'Oeroesan

rid2 beliau ini menerangkan tjita-tjita
mereka didepan orang banjak, bahwa|

sih,
dibawah perintahan Raden Patah. hagian besar telah tertjapai,
sadja ada lebih perloe dari pe |Moelai waktoe itoe bisalah dikatakan,
Penoetoepnja spreker telah

katanja , Ada oereesan apa
erdjaan P!“

Toean
A.
Nataprawira-IBandjaran-Bandoeng:

Kijai jang moelia ini mempoenjai
5 orang moerid jang setia antaranja|

jang tidak banjak bisa mendirikan)
sini, jang dibawa
oleh
Malik roemah2 sakit roemah 'miskin, sekola- |
lah soesahnja toekang djoeal obrolan Ibra him. Kemoedian disiarkan poela han jang besar2 seperti jang dipoenjai
calau vrindje datang terpaksa mesti oleh Soenan Ampel dan setelah|oleh orang2 Europa dan Kristen.
inggalkan tidak perdoeli siapa.
Tetapi dengan kejakinan jang koeat
itoe pekerdjaannja diteroeskan oleh
“ Maoe protest sama Kampret sebab: sembilan orang wali sampai berdirinja dan kepertjajaan jp g tebal pada Toe)
keradjaan Islam jg. pertama di Demak han achirnja tjita2 mereka itoe seba-|

nicht

1

Ill B.

Tjodot tidak apa2 sebab perloe pergi.

TN

ui

Sparta 1 — J.A.V,V.

| Didalam pertemoean itoe dipersilah kan hospitaal, roemah2 jatim, sekolah

tidak ketemoe satc

jalan djoega

nh
U..M.S. 2

Klas II B.

la

lain tidak mendapat hasil,

orang2

pada

''Padamalam Rebo jbl. di Soerabaja

bilang

Klas II A.
. Oliyeo2 —

manja, begitoe poela permintaan derma

Soedja'

di Soerabaja.

boelan

S.V.JLA.

Oliveo 4 — Vios 3
di-| beliau telah mengorbankan semoea
'harta bendanja. Segala barang2 beliau Klas IV B.
dilelangkan, hingga tinggal selembar
T.N.H, 3 — S.V.B.B, 5

—. Riwajat Moehammadijah.

Sebentar kalau Kampret poelang|
'. sogok
ban
So

ta

beberapa

soedah

toenggak

oepah

—VRondvraag.—

g

Isa lagi membajar gadji goeroe

—

:
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bilang tentramudjoega. Orang boleh Ini disebabkan oleh banjaknja so'al
merasa girang jang da iongkok tidak jang moesti dibitjarakan.
:
Tapi pekerdjaan dari delegaties dari
idialamkan perang saudara lagi, ketjoeali pertempoeran antara pasoekan ini doea negeri dalam 6 boelan paling
communist dan tentara Pemerintah. belakang boekan sadja telah bikin dja
|Ini boekan sadja baik boeat

Tiongkok

(sendiri, tapi djoega boeat perdamaian
di Timoer Djaoeh, dalam mana Japan

di lebih

bali pada 350 tahoen lebih dakoeloe,
dan ada beberapa moetiara jangterda
pat besarnja seperti telor dan sebagi

An poela dari

tegas kedoedoekannja Japan

dan Nederland

dalam oeroesan perda

permata

- Menosroet
paleis,

adat

rada

saban

jang

mahal2.

kebiasaan

dalam

hari

seram

pintoe

gangan, tapi berbagi-bagi salah mengar bi tengah jang teroes masoek kedalam
itoe kamar jang berisi itoe barang2
dapat disingkirkan, sedang
ada mempoenjsi kepentingan besar, ti poea
sepandjang ha
Tapi tidak bisa dibantah, bahwa lebih djaoeh akoe rasa ada dipasang permata, ada di boeka
bilamana waktoe maditoetoep
dan
ti
Tiongkok poenja keadaan politiek dasar jang nenting bocat pembitjara ta hari terbenam, jailoe dibawah penf
tidak bisa dibilang soedah baik sean- an dikemoedian hari.
pegawai
Achir-achirnja akoe maoe oendjoek, djagaan politie.dan beberapa satoe dari
'teronja, Kendatipoen pasoekan kepala
disitoe, dan djikalau salah

rij sdag

Pemboekaan

dari kaoem communist soedah dioesir

bahwa kita poenja bangsa moesti keras

dari Kiangsi dan Fukien oleh tentara
Pemerintah, kabarnja Jain2 rombongan

hati,

dari pasoekan communist soedah berkoempoel lagi sama ia orang poenja

Japan dilakoekan

serikat Kweichow

dan Szechuan,

Sekarang ia orang menoedjoe
'rat, kebilangan-bilangan

ada alasan

akan bertempoer

sama sekali Japan

:

dengan Amerika atau Engeland.

|

jang terletak

lebih djaoeh,
.
| Berhoeboeng dengan ini, dan djoe
ga berhoeboeng dengan Sovjetiseering
dari Sinkiang, pemerentah Japan ter"paksa moesti perhatikan dengan teliti
gerakan dari partij: communist dan

Tidak mempoenjai niatan oentoek memperlocaskan armada.
Tidak

danj

ke Ba-

.

2 Kemaren doeloe dalam roeangan loear. karena”

itoe waktoe dianggap lebih
baik pada oetoesan2 dari negeri2 jang

dari tentara merah di Tiongkok,
Lebih
djaoeh moesti diboeat

njesal,

jang

sekarang

banjak

'nister Koki Hirota ketika ia melakoe
kan pemboekaan
Rijksdag di Japan tahan tentang hasil2nja jang soedah
.itoe, Sebagaimana soedah didjandjikan terdapat sampai itoe tanggal.
Tapi orang tetapkan, bahwa selama
lebih landjoet lagi pidatonja itoe mi
'fitoepembitjarahan ditoenda teroes
.
:
beriboet
“ nister adalah sebagai
persida- akan diadakan contact rapat antara
. Dalam
“ngan loear biasa pa berbagai2 negeri dan bahwa pembi' ling kelakang dari tjaraan akan dilandjoetkan, sebegitoe
Rijksdag akoe dapat lekas soedah datang tempo jang-bsik
kehormatan . akan boeat ini.
Kita
sangat
harap, pembitjaraan
loekiskan kita poenja perhoeboengan- bocat adakan permocfikatan baroe
perhoeboengan loe- dan pantas tentang principes djangan
ar negeri, dari ma saling menjerang dan djangan saling
4.
na bagian jang pa- mengantjam, begiloepoen tentang per
Koki

Hirota.

ling

— memoeaskan

idalah semangkin kekalnja persobatan
“antara Japan dan lain-lain negeri asing.

o

Adalah

- dari

akan

principe

kita poenja

paling

teroetama

watasan
persendjalaan segera akan
bisa ditjiptakan. Kita berdaja sebisa
kita, soepaja fitoe pembitjaraan bisa
dilandjoetkan dengan tjepat,

politiek loear negeri

Sikapterhadap

diandjoerkan Japan poenja per-

hoeboenga1

perdamaian

dan

Amerika.

perso

pan

.

penoehkan masing2 poenjakeperloean

|
|.

Tentang

dari lain
2

kita p

Sarikat lama,

kita akan bisa adakan kemachmoeran.
Groot-Brittannit,
dibilang bahwa
“ Dalam ini keadaan orang meloeloe
tidak ada so'al jang tidak bisa dibikin
bisa merasa girang dergan pemberian
beres, kendatipeen akce mesti akoeh,

—- tahoe,
bahwa “dalam - tahcen 1935 keizer dari ,
“akan koendjoengi keizer
| Gan lantaran ini akan

permoelaan
Manchukuo"
dari Japan
bikin rapat

bahwa dengan
pembitjaraan

ini mesti
lagi

tentang

so'al boeat- lindoerngkan

dilakoekan
berbagai2

kita

poenja

dalam

kalangan

me-

—

8

A

2

A

Keadaan

politiek di Syrie.

Djika kita menoleh arah pemandangan kita tentang keadaan pergerakan
politiek disana, ternjata jang perhoe

kita poenja
:
kita poenja

lang, bahwa pemerentah Japan merasa

djandjian dengan Irag atas nama Syrit,

bahwa —

iaitoe berhoeboeng boeat hidoepkan.
perhoeboengan dagang antara kedoea
Jain
keradjaan itoe, Menoeroet poela

soember ada dikata bahwa semoea per

termmoean terseboet adalah berhoeboeng
dengan perhatian pemerintah Irag atas
apa jang disiarkan bosat djadikan kota
Byrout sebagi satoe pelaboehan oentoek pemerintah Irag, dan ada djoega

jang kata bahwa itoe pembitjaraan ada
berhoeboeng

jang baroe

dengan

keradiaan

kembali timboel.

Syrie

Menoe-

roet pendapatan kita, ini soal beloem
bisa kita menjatakan soeatoe apa, hakelak,
Tentang perhoebgengan perdagangan nja melihat apa jang terdjadi
conferentie

Perdagangan.

— O—

dengan menjesal akse mesti terangkan,

bahwa politiek perwatasan perdagangan, jang antara lain-lain terdiri dari

diadakannja

bea

pemasoekan

jang

tinggi, perwatasan import, wisseikoerskontrole, enz., didjalankan oleh banjak
negeri.
Beberapa
negeri malahan

Riwajat bekas Radja

Alim Chan

dari daerah Bochara.
Bochara demikianlah ada namanja

satoe daerah jang terkenal sebagi satoe

negeri jang tjantik dan poesatnja keperdagangan loear negeri. Tidak perlagi perhocboengan
antara ini doea
negeri memboeat peraloe dibiiang lagi, bahwa perhoeboe- telah bikin. habis mereka poenja per- radjinan anak mahal,
dan peroesahaan
keloearga radja.
23
Ke
jang
botan2
ngan baik dan pekerdjaan sama-sama djandjian perdagangan sama Japan.
:
Soenggoeh ada satoe kedjadian loear
jang djarang terdapat
permadani
tikar
Ini keadaan sangat mesti dibocat
antara Japan dan Groot-Brittannig ada
— biasa
dan
satoe
kehormatan besar
di lain2 tempat, lain dari itoe, radjanja
menjesal, boekan sadja boeat Japan
pentingsekali
boeat
perdamaian
doenia.
boeat kita poenja bangsa akan sam
dari toeroenan jang berasal
Mengingat ini perhoeboengan Japan tapi djoega boeat daja- oepaja perbai- poen ada
boet kedatangannja
keizer dari ,,Man'
tahoen lebih dahoeloc.
ratoesan
dari
telah bikin pembitjaraan sama Ame- kan doenia poenja keadaan ekonomie.
ciukuo” di kita poenja negeri. .
itoe negeri dengan
perintah
soedah
la
Setjara pantas kita poenja pemerintah
'rika Sarikat dan Groot-Briitanni8. Dan
jang kedjam
hoekoeman
Soalpembatasan armada djoega adalah menoeroet kita poenja tjoba dapatkan ketjotjokan sama se- mendjalankantidak ada jang bisa bikin
keras,
dan
mempoenjai soeatoe negeri jang tersangkoet, soe. Pemerintah Japan perhatikan sekali politiek jang kita ingin
padanja atau mengawas-awasi
perhoeboengan baik sama semoea ne- paja itoe tindakan2 bisa dihapoeskan dingin
soal wataskan armada.
padanja, hingga ia anggap ra'jatnja
.
Dalam persidangan doeloean akoe geri lain, teroetama sama kita poenja atau dirobah dan sogpaja masing2
adalah sebagai ia poenja boedak sadja
|. telah “dapat ketika akan bilang satoe negeri2 tetangga, dengan siapa kita poenja kepent'ngan bisa dilindoeng dan
sebagai kepoenjaannja sendiri, ia
o dan lain tentang pembitjaraan dimoe ingin hidoep dengan zonder saling kan.
boleh berboeat pada ia orang dengan
Boeat
satoe negeri seperti japan,
ka, jang dilakoekan di Londen antara mengantjam satoe sama lain.
sesoekanja, sementara ia
menoeroet
dengan
begitoe
banjak pendoedoek
Japan, Groot-Brittannig dan Amerika
poenja ra'jat banjaknja lebih koerang
Sikap
terhadap
dan begitoe sedikit soember pertoeloe
Sarikat, Sebagaimana doeloe akoe soej
ada doca millioenan djiwa,
Rusland.
ngan dari alam perdagangan loear ne
dah toetoerkan, politiek paling teroe
Dalam. kita poenja
pembitjaraan geri ada penting Sekali.
Radja Alim Chan ada berdiam diko
tama dari pemeriatah Japan selama sama Sovjet-Unie kita tersorong oleh
Kemadjogannja jang terdapat oleh ta Bochara, itoe kota jang besarnja ki
ini pembitjaraan adalah wataskan per ini kainginan djoega. Pembitjaraan
sendjataan dan hapoeskan atau banjak tentang pendjosalan djalan kreta-api barang2 Japan di berbagai bagai pa ra2 7 mille serta dikelilingi oleh tem
koerangkan sendjata2 peranti penjera-! Manchurye Oetara telah dapat banjak sar doenia meloeloe ada bocah dari bok jang tinggi dan banjak pintoenja,
ngan, soepaja sesoeatoe negeri djadi kemadjoean sedari akoe bikin peri- pekerdjaan “dengan tidak mengenal! dalam ini kota ada lagi satoe kota jg.
terlepas dari antjamannja lain negeri dato paling belakang di hadapan kau tjape dari kita poenja bangsa sedari ketjil ialah mendjadi ia poenja tempat
kediaman, Ia hidoep dalam satoe ista
dan soepaja satoe negeri tidak bisa dan dirasa tidak fTama lagi akan bisa sekian tahoen lamanja.sadja kita tidak akan pakai na jang indah, dan menocroet taksiran
Tentoe
antjam lain negeri.
$
terdapat ketjoijokan boeat antero oe- akal tidak djoedjoer, akan loeaskan
orang jang mengerti bahwa'disitoe ada
Karena
perdjandjian Washingion
roesan ini.
kita poenja. perdagangan, sedang ke
tentang
perwatasan
persendjataan
Djika itoe pengoveran djalanan ke- madjoeann
ja kita poenja peroesahaan
ada
sekarang
1922
— amoritiem edari taoen
reta api bisa: bantoe singkirkan sebab
bertentangan dengan kita poenja politiek dari persetisihan2, jang sampai seb ie kasihkan keoentoengan besar pada ba
“injak negeri jang djoeal barang bahan

paling teroetama, pada tg. 29 December

pitoe djaoeh

sering terdjadi

bisa kira2kan betapa ngeri-

Berhoeboeng
tiek

bisa diboektikan dengan itoe perkoen
djoengan jang seringkali dilakoekan
oleh Fransch poenja
Ambassador di
poeIrag
pada
kantoor
pemerintah
dan dioe
Tiongkok
sebagai
kedoedoekan
nja tetanggal dan sebagai negeri jang ga pada Radja, boleh djadi djoega bah
djaga keamanan di Azie Timoer 'ada- wa itoe pembitjaraan jang dilakoekan
lah kita” poenja politiek akan tjoba olehnja ada berhoeboeng dengan itoe
bantoe Tiongkok boeat dapatkan ini permoefakatan jang oleh hezant tinggi
Lebih djaoeh akoe bisa bi di Byrout ada niatan oenfoek bikin per
maksoed.

hadap

ia

nja melihat atau bajangkan itoe kedja
dian, jaitoe masoednja sebagai satoe
toeladan dan djoega oentoek menakoe
ti pada jang lain.

djadi beres, orang maoe mengarti ke- boengan antara negeri Irag dan Franadaan di Timoer Djaoeg dan harga- sch kembali ada rapat poeia, dimana

bisa oendjcek.

dan

liwat dihadapannja

orang

da

pembatja

-

anggap iapoenja persobatan de-

'aseji dari
haloean
kan
negeri,
dengan
Berhoeboeng

itoe politie tidak dapat tahoe kalau a-

dan
laloe baroe diboeang dari atas
itoe pagoda kebawah beberapa meter

ngan lain-lain negeri di Timoer Djapenting sekali diharap ini
oe ada
negeri2 poen akan bantoe pegangper
boeat djaga keamanan
tanggoengan
dan perdamian di ini benoea.
djoega akoe sangat harap,
Maka
di Tiongkok segera akan
keadaan

girang akan

oleh -Laoetan

keroewetan

dingalamkan

di beberapa

Japan dan Amerika Sarikat boekan sebagaimana soedah diboektikan oleh
| batan sama negeri jang mana djoega
sadja
terikat satoe sama lain lantaran pslanan2 dibikin beresnja berbagai
di doenia dan akan bikin madjse perhoeboengan2
economisch jang pen bagai so'al — rakjat Tionghoa semang
perhoeboengan
cultureei dan perda
ting, tapi djoega lantaran persobatan kin lama semangkin mengarii Japan
dagangan.
Ap
sedari pertama kali ini doea negeri poenja maksoed aaseli. Sedang kita
Karena sekarang soedah dipasang
berdaja sebisa kita akan andjoerkan
moelai berkenalan satoe sama lain.
dasar2 nationaal dari , Manchukuo",
orang akan
Antara ini doea negeri tidak terda- ini, akoe harap sadja
akoe rasa kemadjoean di kemoedian pat so'al jang tidak bisa dibikin beres sama “sama lebih djaoeh sama kita
bari dari ini negeri teroetama ada
dengan djalan persobatan.
Djoega dalam ini djoeroesan.
bergantoeng atas pekerdjaan sama2
tidak ada alasanakan terbit perselisiantara rahajat ,,Marchukuo” dan poe
Pemandangannjaterhan antara ini doea negeri jang dipinja rahajat. Teroetama dalam kalangan
sahkan satoe
economie boleh diharap, jang dengan:
Tedoeh.

sekarang

tentoe tidak ada
internationaal, djika kita maoe perte tidak tegor, soedah
dapat siksaan heakan
ia
lagi
tempo
goehkan kita poenja kedoedoekan.
sangat keKeloearnja Japan dari Volkenbond bat, malah boleh dibilang itoe
adalah
siksaan
djalannja
djam,
bakal moelai berlakoe pada tanggal
bersalah terjang
orang
Itoe
begini:
27 Maart j.a.d. dan lantaran ini kita
akan pegang pertanggoengan terlebih lebih dahoeloe di bawa ke poentjak
besar lagi. Tapi djalanan jang akan pagoda jang paling besar terdapat da
diambil oleh Japan soedah dipilih se lam itoe paleis, jang tingginja 180ka
ki. dan dari sitoe bisa kelihatan itoe
dari lama!
kota, kemoedian itoe orang jang hen
dak di Isiksa diikat lebih dahoeloe

regri dengan singkat K.N, menerangkan ,
bagian “dari Tiongkok gerakan anti
Jadan mendjelaskan artinja oetjapan mi tersangkoet dikasih koetika akan tanjak Japan beloem ditindas seanteronja.
pikirannja masing2 poenja pemerin-

|.

karena

disepa

di

Azia

dengan

keadaan

poli-

tengah, terpaksa sekarang

radja Bochara
djatoeh dibawah pengaroehnja Bolsjewik, dan selama itoe
ia berdaja.

boecat

loloskan

diri

dari

itoe djiretan, dengan bantoeannja Inggeris, boeat mana ia minta pada pemerintah Inggeris soepaja
negerinja
toe. dimasoeki dibawah kepoenjaan
Inggeris dengan tidak ada perdjandjian
sogaioe apa, ketjoealiia

minta soepaja

ia dapat perlindoengan tjcekoep atas
dirinja,
dan djoega barang2bkepoenjaan miliknja. Oleh karena soeatoe
dan lain sebab
pemerintah
Inggeris

tidak

dapat keakoeran

boeat

terima

itoe permintaan, lantaran mana dalam
hal terseboet
Boisjewik
telah dapat
kemenangan dalam mereka poenja mak
soed
potitiek.
Ta
Sesoedah pemerintah Inggeris poenja
poetoesan tentang itoe, sampai di ina
djoekan kepada radia, tidak lama lalos
datang beberapa boeah kapal terbang
kepoenjaan Soviet melajang lajang dia
tas itoe keta, jang mana djadi memimboelkan kageinja pendoedoek di
sana sini, dan pada menanja keterangan tentang itoe kedjadian, dan apa
maksoednja dari ifoe, Gjoestroe di-

waktoe

terseboet

seorang

jang

karena

djcega

ada datang

menghadap

koeatir,

radja soedah bisa

tetapi

radja

begitos

dari
lekas

hilangkan ito pe-

rasaan kekoeatiran dari padanja.
Kemoedian radja lantas panggil seorang kepertjajaannia kedalam istana,
dan dengan tjspat ia boeka pakaian
keradjaannja di mana ja lantas ganti
lain

pakaian

jaitoe

jang

meroepakan

dirinja sebagai satoe Chauffeur bangsa America,

kemcedian

ja kelocar dari

salah satoe pintoe kota, dan menaik
diatas satoe kendaraan jang menoeng

goe padanja di loear pintoe.
Waktoe itoe dalam koratelah terbit
kegemparan besar, tetapi dengan lekas
radja
soedah bisa keloear dari itae
pintoc
jang memang di sengadja di
boegka
boeat memasoeki balatentara
Soviet, itoe radja bersama ia poenja
keloearga dan seisi roemah jang setia
sama

menobros

dengan itoe kendaraan

diantara itoe serdadoe jang masoek
hendak
merampas.
Begitoelah
itoe
radja soedah beroentoeng bisa selamat
kan dirinja, tetapi sebaliknja ia roegi

bahwa
negerinja dan keradjaannja
mendjadi hilang moesna, sampai sekarang Bochara ada dibawah genggemannja Sovjet Rusland, Karena ke

kedjamannja dalam mendjalankan pemerintahan
di negerinja
itoe, dan
tambah poela soeka mengandal dengan
dalam semoea
berisi perak dan mas sadja, tidak koe kekceatan kekerasan
rang harganja dari 35 pondsterling, Ia oeroesan negeri dan ra'jainja, maka
in dari permata2 jang djarang dapat dari itoelah ia mesti menderita hidoep
bandingannja, ada poela antaranja per dalam pemboeangan dinegeri Afganis-

i

t

an berlareng dengan ini bantoe en mata dari intan jang toea sekali dan tan, jaitoe dibawah penilikan dan pen1934 kita poenja pemerintah telah djang ini djalanan kereta api da
tengkan
pikoelannja banjak pembeli berasal dari zaman Mongol, jaitoe kem djagaan radja Ka Bul.
h
kan
|.
bertahoe
pada pemerinta Amerika perbaikan persobatan antara Japan,
di seloeroeh doenia.
x
' Sarikat, bahwa Japan ingin bikin ha- »Manchukuo“
Sovjet Rusland,
Lebih djaceh kita poenja perdaga|. bis. ini perdjandjian. Berhoeboeng de maksoed ku palingdan ieroetama
dari ini ngan loear negeri tjoema berdjoemblah
ngan ini perdjandjian terseboet tidak pembitjaraan akan kesampaian.
3pCt darisantero djoemblahnja perda
akan berlakoe lagi moelai tanggal 31
Kita poenja Pemerintah ada kan- gangan doenia dan kita poenja negeri
5 doeng hiatan akan perbaikan perho
December 1936.
e-Imeloeloe doedoeki tempat ke 7 atau
Orang tidak moesti pandang ini tin boengan
Djika Tosan-losan dan Njonja-njonja ingin tahoe hal
antara Japan dan Sovjet ke 8 antara negeri2 perdagangan pa
joekkan
pengoend
satoe
dakan sebagai
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah
Rusland dengan berdaja lebih keras ling penting di doenia.
bahwa kita mace tambah kita poenja boeat bikin beres lain-lain so'al jang
laloe dan sekarang atawa jangaken dateng, datenglah sama
“Baik djoega hal ini Sekarang lebih
persendjataan, Ini sama sekali boekan (masih tergantoeng. Boeat ini tentoe
tan
kita poenja maksoed. Sebaliknja kita sadja perloe moesti terdapat bantoean dimengarti oleh publiek jang pintar di
semoza negeri. Kita tjoba andjoerkan
Handifjnkundige
harap akan bisa bikin lain perdjan- dari Sovjet
Rusland. Berhoeboeng
Astroloog Horosdjian sebagai gantinja perdjandjian dengan ini akoe harap sadja, soepaja ini dan tjoba pegang tegoeh kita poe
- MOHAMMED ALI
dan jang berdasar satoe Pemerintah Sovjet tidak djadi bikin nja kedoedoekan atas dasar jang pan
Coop
trekken
Washington
tas
dan
adil.
Kita
akan
tjoba
adakan
dengan
tjotjok
formule baroe, jang.
benteng2 di Timoer Djaoeh, teroetama permoefakatan sama semoea negeri
B3
aliran perloetjoetan sendjata...
Gisepandjang tapel wates antara Sovjet tentang kita poenja kepentingan.
Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-GornelisPembitjaraan dimoeka tentang. oe- Rusland dan , Manchukuo",
Kita poerja pembitjaraan sama Ne
Trief
- boet :
| roesan armada, jang kasih koetika pada|
Ss.

,

5 ,

neperi2 besar akan bitjarakan dengan)

telak semoea soal tentang persendjatahan dilaoet dan akan bertahoekan)
mereka poenja sfandpunt, telah difoen-

da

pada

Lo

DiTiongkok

sadja

tu team,

beloem

masi

h'derland,: jang dimoelai dalam boelan
ten-|Juni 1934 di Batavia, masih beloem
Ikasihkan “hasil :hasil jang tegas, seba

Ss.

Handlijakundige

Astroloogie

" f 1.—

4 339

Horosccop
Lan

2 tahoen f
5

1»

|Dalam tempo paling belakang kea- |gaimana akoe soedah toetoerkan dalam

tanggal 20 December 1934, daan

politiek

di

Tiongkok

boleh

dilpersidangan

doeloean

dari Rijksdag.
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