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| “Tahoan ke 3 Na 21

Maart

—

Me

ten

(jang mengganggoe

oemoem)

2

sampai waktoenja, seorang Indonesia

:

akan

ketenteraman

ditarik dengan

depan Pengadilan dimana

napan

melarikan diri.
Pelarian

mendjadi Voorzitter itoe.
:
Kaoem
— Kemaren djoega oleh Aneta disiarkan, |P :
peroesoeh.
dalam persidangan tertoetoep | Aneta kawatkan dari Athene bahwa
“5
“

leh College Gedelegeerden, telah dil Pemerintah

Kaoem

Peroesoeh

di poe-

dari tiga orang, 1 lau Creta soedah djatoeh.
boeat satoe voordracht
Vinizelos soedah melarikan diri de
ngan
kapal perang .,Averoif”'.
ean:
toean-to
Dengan kedjadian ini, kekalahannja

oentoek djabatan Voorzitter itoe, ja-itoe

,
oyoma,
Oetsoe
mo
soe
| 1.2. Kde
Koe
ta
Wirana

Kaoem Peroesoeh soedah njata.
Dikabarkan bahwa

3, Mr. Jonkman.

oem

Candidaat

segera

mereka!

J 12

Io

poetoesan

Peroesoeh

pemimpin2

semoea

soedah

Kamela-

tapi

djiwa,

dan letoesan beberapa

tidak

mengorbankan

5

salah

pengharapan lagi oentoek menetapkan
kekoeasaannja di poelau poelau atau

| sekarang candidaat2 Indonesia di ma-

nje soedah mengirimkan seboeah kapal
perang kruiser ,, Miguel de Cervantes”
ke Havana oentoek memperlindoengi
kepentingannja pendoedoek2 bangsa
Spanje.
Belakangan Aneta Reuter
kawatkan
dari Havana bahwa keadaan dipoelau
itoe

atoeran2

jang

keras

sekali.
| djoekan No, 1 dan 2, sedang Candidaat dilaoetan.
President
'Mendieta
menerangkan
Ken
:
bangsa Belanda No. 3, Candidatuur
bahwa didalam tempo 3 hari, ia meng
Generaal Anagnostopoulus,
Com- iharap
datangnja keadaan jang
— Wiranata Koesoema djoega tidak di mandant Kaoem Peroesoeh di kota
baik
| doega sekali-kali, karena ia poenja Serres dan 5 orang officier telah be- seperti biasa lagi.
Pegawai2 soedah melakoekan ke|.
tegen-candidaat adalah todan de Hoog, rangkat dengan satoe kapal lajar en- wadjibannja lagi, taxi2
kelihatan lagi
4
pemimpin I.E.V., partij mana, dengan tah kemana.
di djalan2 raja dan seo
5
sokongannja V.C., mempoenjai pengaPemerintah Griekenland minta ke- hoeboengan ada baik se

besar, baik dalam College ini,

pada

Bulgarije soepaja

Generaal

Orickentand:

Sri Ratoe, djikalaw Pemerintah
voordracht

over

ambil

'nesia

itoe

mendapat

” 'Oetoyo

Pesawat2

“ Menetapkan

itoe

pemerin

tah jangsah.
Aneta kawatkan lagi dari Athene,
di poelau Creta telah ditetapkan lagi

Koesoemo| Pemerintah jang sah.
anoegerahan
“Mereka orang setia kepada

dari Sri Ratoe Nederland dan diangkat

Peme-

rintah dan jang dipendjara oleh Kaoem

3

di Griekenland.
post dari perhueboengan

Holand-Indonesia akan toeroen
gah lagi dikota Athene.

Indo-

R. A.A.

tocan

KLM

—

selengkapnja. Dan siapatah dari bangsa
kita. jang tidak akan gembira, djikalau|
| nanti betoel

—0—

Ka-

epoen dalam segenap Volksraad. menos dan lain lain officier jang me' Biasanja — kebiasaan jang mendjadi| larikan diri ke negri Bulgarije, ditang
adat ht,kedoea— no. satoeNaa dalam voor- kap dan diserahkan kepada Pemerinialah jang nanti diangkat oleh tai:

Duitschland

mempoenjai

oedara.

itoe perkabaran

land mempoenjai

sing-

tenaga

(Aneta). Seka
kenjataan dari

bahwa negeri
tenaga

di

Wuitsch

di oedara, apa

jang tidak di-izinkan oleh
Verdrag
v.n Versaille,
Pemerintah Duitschland soedah me
| Boekan fihak kita orang sadja, akan
ngakoe
dengan
officieel
bahwa
akan tetapi fihak lain, Belanda dan
ia
Kekalahan Pemerintah di dalam pe- mempoenjai armada oedara.
— Timoer Asing, akan mengakoei, bahwa
Diberi tahoekan poela bahwa moe
perangan di Macedonie terdiri dari 11
|. #btan Koesoemo Oetoyo itoe mem- orang mati dan 28 orang jang men- lai dengan tangg
al 1 April, angkatan
5. — poenjai tjoekoep kepandaian dan ke- dapat loeka.
5
1 angkatannja officier2 djoeroe-terbang
Semoea kapal2 perang jang ada di Soedah dirobah dan mereka akan di
pastian oentoek mendjabat Voorzitter:
pangkat-pangkat jang biasa
schap dari Volksraad itoe. Rintangan|dalam
tangan kaoem Peroesoeh ke- berikan
sepert
i
jang
tjoeali
kruiser
,Averoff”
dan
seboeah
ada di Rijksweer (bala
| jang terbesar hanja . . . . . 'ia poenja
tentara).
kapal
silam
lagi,
telah
menjerahkan
|.
kebangsaan,
da
8 dirinja lagi kepada Pemerintah.
Pemerintah England akan bitjarakan
(0 Kita orang mesti perhatikan keadaan
ini pemberi tahoean.
Venizeloske
djadja5 sekarang ini, di Indonesia dan di Hol|
Menarik
han Italie.
:
perhatian
'land.
Kita orang mesti memboeka ma
Kemoedian”Aneta kawatkan lagi dari
Italie.
3
a dan koeping oentoek mengetahoei,| Athene bahwa Venizelos soedah toeDari Rome dikawatkan oleh Aneta
bagaimana adanja perhoeboengan ke: roen dari kapal perang ,,Averoff” di bahwa pemberian-tahoe
dari Pemerin
| 'bangsaan dalam pergaoelan oemoem| poelau Casos |Dodekanesus| poelau tah Duitschland, ini tentang armada
oedara,
sangat
di Indonesia ini, Djoega kita orang djadjahan Italie.
menarik
perhatian
'kalangan-kalangan officieel di negeri
| djangan loepa, siapakah jang lebih |
Kegentingan di Cuba.
Italie.

—mendjadi Voorzitter “dari Volksraad ini.

Percesoeh,
Keadaan
kembali.

dimerdekakan kembali.
di poelau soedah biasa

—0—

| berkoeasa

—

atas

nasib dan deradjat

Indonesia ini. Jang berkoeasa itoe ber

| diam di Den Haag, boekan di Bogor-

Sabotage,

terreur

—OO—

Moesim

danbom,
Aneta-Reuter kawatkan dari Havana,

mengamoek.

|.
Mengorbankan 4 Orang
Kemare
n
soedah
laat kita terima
eh sia-siakan publieke opinie dari| dari Pemerintah jang memoetoeskan
kawat
tentang
penga
moekan di Tjimahi
ygian terbesar dari pendoedoek bang: bahwa Kaoem saboteurs dan terrorisjang dimoeatkan di lembaran kedoea
x
Barat disini, di Indonesia, meski-|

| Selain dari pada itoe, kita orang tidak
n publieke

telah dioemoemkan

satoe

poetoesan

depan ini hari.

opinie di Nederland|

diri, tentang hal-ichwal

Indonesia|

'mempoenjai harga lebih

tinggi seba-

tidak lebih dari ,tidak perdoelian“ gai .journal d'opinion“ (soerat kabar
| |pendjoeal pemandangan) dari sebagai
:
— (onverschillig).
| Dan pers poetih!
|

|. Tadi

pagi

djaoeh

dari

recruut

bangsa

Aneta

kawatkan

lebih

Tjimahi bahwa seorang
Alfoer. (Indonesia-T

Tj SP

jang soedah

Boleh
Monster

dapet

dari

10 Cent

1

»B

K

termashoer

aan

bagi

nara

didilam

atoeran

di dalem

pipah

memakannja.

dan

isi 30 pil,
diroemah

KININEFABRIEK

SN

lagi disebelah
Atmadja

doenia mendapat
hoe-kanan
dan
kena djantoeng
Si pengamoek

toep

saban'toko2

BANDOENGSCHE

|

Korporaal

di

dengan

o

Tp

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

N. V.

satoe tikaman

beli
”

jang

dadanja.

Sebab itoe Rekenkamer mendesak
soepaja diadakan lagi controle oleh

meninggal

Hoofdcommissaris van Politie terseboet.

tikaman disebelah ba
Sergeant van Stenus
hatinja.
itoe moela2nja ditoe

blok-zaal,

akan tetapi

kerroedian ia roepanja soedah tjoekoep
sehat oentoek dirawat didalam tempat
orang sakit jang biasa.
la ditempoer oleh orang banjak dan
ditendang
sampai
djatoeh ke tanah
dengan sebelah lengannja patah.

Loeka2 dari itoe korban2, dipeker-

djakannja
dengan
model baroe,

sepoetjoek

golok

—O—

Oecang palsoe di Malang.
15,000 bidjipitjisan
Aneta kawatkan dari Malang bah
wa didaerah sebelah Selatan dari kota
Malang telah dibeslag 15 000 b'dji oe
ang pitjisan jang berasal dari pembi
kinan

oeang

palsoe.

:

Si pembikin oeang palsoe ini, soe
dah dihoekoem waktoe tahoen bela
kang.
Seorang perempoean jang sekarang
menjiarkan itoe oeang.
Oeang jang dibesiag itoe telah di
kirimkan ke Betawi.

—0—
Aneta
kawatkan lagi dari Ban
doeng
bahwa keadaannja itoe doea Perkara Gezaghebber Margadani,
korban jang mendapat loeka hebat di
Waktoe Prof. .Van Kan tadi pagi
dalam pengamoekan di Tjimahi, tadi maoe
berangkat ke Tiongkok, ia rnepagi boleh dikata ada baik sedikit.
nerangkan didalam satoe interview ke
pada Aneta bahwa perkaranja pengge
lapan Gezaghebber Margadant jang
Menggelapkan oeang
telah diterangkan beberapa hari dibe
Goepernemen.
lakang, dengan tentoe akan diselesai835 penggelapan F. 642, kan, dan tidak sekali
akan ditoenda.
413 jang hilang.
:
Djoega Prof. Van Kan menjajangi
Verslag dari Algemeene Rekenkamer bahwa
masih
ada
5 bidji perkara
oentoek tahoen 1934 mewartakan bah bersangkoetannja, jang mesti-diperiksa
wa Badan-Controle ini mendapat 835 terlebih
doeloe, dan beloem selesai
kali pemberitahoean Gari kekoesoetan2 sampai
sekarang,
Dari pemeriksaan
didalam Administratie negeri.
ini akan tergantoeng pendapatan2 jang
Oeang jang hilang
berdjoemblah paling achir.
F. 642.473,13 dari mana ada F. 231.000
Rapport ini akan dikirimkan kepada
disebabkan oleh penggelapan dikantor- Wali Negeri oleh karena pembesar ini
lelang di Ambon.
5
jang memberi perintah padanja.
F.569.000— dari oeang jang hilang
itoe, ditanggoeng oleh Departement van
Persidangan tahaenan Spoorbond,
Financien.
#53
Di dalam 379 kedjadian, kekoesoePersidangan tahoenan dari Spoortan ini menjangkoet ketekoran koerang
bond berlakoe dengan
senang
hati.
dari seratoes roepiah, 335
kedjadian Pimpinan Hoofdbestuur
diterima
baik.
menjangkoet djoemblah2 diantara sera
Begrooting oentoek tahoen 1935 soe
toes sampai seriboe roepiah. Di dalam
dah ditetapkan 20,000 roepiah banjak
48 kedjadian telah digelapkan djoem nja.
blah diantara seriboe dan 5000. roepi
ah, 4 kali kedjadian menjangkoet peng |
gelapan dari 5000. sampai 10.000 roe
Pemboebaran Comite Congres
piah dan didalam 9 kali kedjadian ada
Taman Siswa jang ke II.
lebih dari 10.000 roepiah jang digeRembanto
e kita dari Djokja mengalapkan.
:
barkan
itoe ada f. 8.229,
tahoen
Didaiam
Comite congres diboebarkan rochnja
513,44 jang soedah ditjoret dari rekening negeri (afgeschreven) terhadap mendjelma djadi onderwijs dan kunstf.2569.960,87 di dalam tahoen 1933, fonds Taman Siswa.
“Pada hari malam Djoem'at tanggal
Dari oeang jang ditjoret itoe ada
f.6826.541,80 jang disebabkan oleh 71 menghadap 8 ini boelan Comite
congres Taman Siswa ke II telah me
kekoerangan padjak penghasilan.
jang dihapoeskan ngadakan pertemoean dengan orang
f.11.812,084,!1
dari ocang Landrente terhadap f. 9.209, toeanja moerid dan keloearga Taman
Siswa
(Dewantaran): dalam perte083,75. di dalam tahoen 1933.
AI

0—

London, 12 Maart
rang soedah didapatkan

|

:

watkan bahwa Pemerintah negeri Spa-

:

| sh

nummer

MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek)
ASTMA
OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking.)

bom,

Spanje kirim kapal
. perang.
Aneta-Transocean dari Madrid ka-

dahannja

Bi

d k ali Pi

satbe

rikan diri, Mereka tidak mempoenjai| Cuba ada lebih baik sebagai kesos.

| Soenggoeh mengagetkan, karena baroe

' roeh

mur

Losse

Pegawai2 Pemerintah jang "mogok
memberi pemandangan tentang keang-|'
I bisa didjatoehkan hoekoeman pendjara,
katannja seorang Voorzitter Volksraad PEROESOEHAN DI GRIEKENLAND lamanja dari 2 sampa
i 5 tahoen
bangsa Indonesia: sekarang beloem Telah sampai di achirnja Vinizelos
Tadi malam terdengar tembakan se

.nomor2

ca

1935

akan
bisa
didjatoehkan
hoekoeman mati.
£

dengan singtat sekali kita

' Roentoetannja

.

an

| NOORZITTER VOLKSRAAD |
. BANGSA INDONESIA. |
Sa

13

cuma

—

KPnana

Rebo

e

—

&

—0—

Tg

2

Verslag ini masih mewartakan dengan lengkap sekali tentang kekoera-

i|moer) dari 1ste Depot-Bataljon berna- ngan controle di dalam oeroesan oeang
di kantor Hoofd commissariaat van
I,iournal d'information“ (soerat kabar ma Djoemati telah mengamoek.
Politie di Betawi.
T Batjalah itoe satoe orgaan sadja, pendjoeal kabar),
|
Ia memboenoeh
seorang fuselier
Het Nieuws, dari Kali Besar kemaren,
Ini betoel tidak enak didengarnja Belanda kelahiran di Indonesia berna'
Menjamboeng rapport dari Reken-

moean

ini

oleh

Comite

5

Congres di

oemoemkan tentang segala pekerdjaan
jang oleh orang toea moerid2 diserah

kan kepada Comite, dalam soal2 jang
mengenai Congres Taman Siswa, teroetama dalam oeroesan oeang.
Verslag singkat ini diterima baik oleh

orang toea moerid dengan poeas.

Setelah menjatakan keheranannja ten- oleh publiek Barat, tapi mereka tidak ma L.B. van Stenus dari bataljon ke-9, kamer terseboet diatas, lebih landjoet Setelah. Madjelis tjabang Mataram,
roentoetan candidatuur demikian 'akan bisa menjangkal kebenarannja. dan seorang korporaal djoeroe rawat Aneta kabarkanfbahwa tentang itoe hal Madjelis Goeroe dan Madjelis Loehoer
jang mengenai pimpinan oeang (geld Taman Siswa menjatakan terima kasih
hanja dibitjarakan bagairtana Demikianlah keliwat banjak perkara, roemah sakit bernama Atmadja,
beheer)
di Hoofdcommissariaat van nja kepada djasanja orang-orang toea
kansnja

oentoek

Mr,

Jonkman

jang

mesti

di-endahkan,

jang

merinta-

Seorang

Sergeant

Belanda

bernama

t mendjadi Voorzitter itoe. Ten rigi keangkatannja salah seorang Candi- 'G.C. van Dietenbeek (boekan: Van
candidaat2 No.1 dan 2,-tidak di|daat bangsa Indonesia itoe, dan segala Dieven) dan seorang stukrijder Kario-

patah kata.

(keinginan dan

pengharapan

kita, soe-

s poetih selainnja, setali-tiga Ipaja bisa kedjadian djoega t. Koesoe

dimedjo

mendapat

loeka heibat sekali.

Kemoedian
dikabarkan bahwa ke
adaannja Van Dietenbeek dan Kario-

|mo Ostoyo atau tocan Wiranata Koe
angan kira, bahwa perSlsoema itoe terpilih oleh Sri Ratoe, dimedjo ada sangat mengoeatirkan.
k mempoenjai pengaroeh|hbaik kita orang simpan sadja dalam
Van Dietenbeek mendapat 2 tikaman
bangsa

Barat disini.

rti pers di
'poetih

di

Nederland,
Indonesia ini

hati,

Bantoelah

mendo'a

moedah2an

(terkaboel djoega!
KN,

disebelah

lehernja, dan Kariodimedjo

mendapat satoe tikaman dipoenggoeng
nja "jang masoek sampai gegindjel dan
1

“

Politie. Betawi, Rekenkamer berpendapatan bahwa
pimpinannja sendiri
ada beres, tetapi hal ini didalam rapport tidak diseboetkan ialah disebab
kan ada keberatan oentoek menjeboet
kan itoe keberesan.

koeberakan, dengan algemeene
kelebihan
oeang banjaknja f

Saris
jang
kan
ialah

kepada pimpinannja toean Dr. Soedig
do, dan jang
kedoea
diserahkan
kepada pimpinannja
Nji Hadjar De

moerid

Congres,

jang

dikerdjakan

maka

Comite

oleh Comite

Congres

di

stem,
24,—

diserahkan kepada kunst fonds, jang
pada pertemoean itoe djoega, setelah
Fihak Rekenkamer
administratief dibitjarakan pandjang lebar, di berdi
keberatan dalam hal ini sebab mengi- rikan sebagai pendjelmaannja Comite
ngat bahwa boekannja Hoofdcommis- Congres, jang pertama di serahkan
van Politie jang dianggap sebagai
tersangkoet, tetapi jang diwadjibmemimpin
itoe oeroesan oeang
Waofdcommies.

wantoro.

..

“R.S.LI. tjabing Djakarta.

Mendjadi biang

nja Sech Krodan di Bogor auto inana

keladinja.

Pada hari Minggoe, tanggal 17 Maart
6 beelan
Dihoekoem
ag
1935 jang akan datang, kira-kira di
poela:
'Imoelaikan pada djam 9 pagi, maka
an bahwa
kabark
telah
kita
en
Kemar
Partij Serikat Islam Indonesia Djakarta Landraad Betawi dibawah pimpinannja
akan mengadakan rapat oemoem (ter- Mr, Koesoemaatmadja soedah periksa
boeka)
di Gedong
Permoefakatan perkaranja Djoenaedi dan Mardani
Indonesia di Gang Kenari, dirapat mana sebab kedoea orang ini ditoedoeh soeMr. Fruin.
'akan diriwajatkan
kehidoepan dan dah djoeal zegel2 dagang jang bekas
penghidoepan dari almarhoem Hadji dipakai. Sebagai diketahoei Landraad
Tjokroaminoto, moendoerkan perkara ini sampai pada
Mereka orang jang berkejakinan Mr. Fruin, anggauta Volksraad wakil R.M. Oemar Said
bahwa doenia ini hanja bisa ditolong | 5 dari Vaderlandsche Club akan poelang sebagai pemenoehan
perintah dari
$
ke negeri Belanda pada tanggal 3 April Ladjnah Tanfidijah (Pengoeroes Besar) tanggal 28 Maart j.a.d.
dengan madjoenja militairisme, dalam dengan kapal ,,Marnix“.
setelah Mardani dan
tetapi
Akan
: Djoenaedi itoe dikeloearkan dari rocawaktoe sekarang ini betoel mendapat|
dari P.S. LI.
e
EN A
kegembiraan. Kabar-kabar kawat jang
Kalau tidak ada halangan boleh djadi ngan, kembali hakim periksa perkara
diterima dalam doea tiga hari jang
nanti jang akan angkat bitjara ialah itoe djoega ja'ni Soera dan Djoenaedi
Pandhuis Gang Ketapang.
laloe, tidak koerang moeatkan ketera
toean H.A. Salim dan toean Abdoel bin Mihasan.
Soedah
ditoetoep Daan
Sangadji, ketoea dari L.T.
ngan lebih djaoeh tentang tjita-tjitanja)
Doeloean Soera soedah dihoekoem
diboeka
kembali.
nnja
waduk
-pemerentah dari|
dan .perboeata
pendjara lantaran ini hal
7 boelan
@

berbagai2 negeri dalam oeroesan per

Pegadaian jang terseboet diatas, be
sendjataan. Semoea itoe roepanja .... berapa beelan lamanja ditoetoep, se-|
- berhoeboeng dengan soedah dekat) bab berhoeboeng dengan penghematan.
sampainja hari oentoek Conferentie| Nanti pada 15 h.b. infakan diboeka '
perloetjoetan sendjata bersidang kem- lagi, moelai menerima gadaian seba-

Geneve,
gaimana biasa.
dili
ba
meitoe
i
—0—
neger
ng2
Tjara2nja masi
inan,
berla
ada
isme
tair
moedja mili
Perggerebekan jang berhasil.
' Tjaranja Japan mempersendjatakan diri,
oleh
ahoei
diket
21 spedasoedah
itoe soedah sampai
orang banjak. Dari sebab ia mengakoe

terikat oleh Protocol Japan—Manchu-

kuo, dalam mana ia diwadjibkan mem
bela kemerdekaannja dan ,watas2nja

Japan itoe dalam

maka

Manchukuo,

tempo

3 tahoen soedah menambah ba

latentaranja dengan lebih dari 40pCt.

dari dalam tahoen 1929. Sekarang ka
barnja, Japan itoe asik mendidik Man

chukuo, soepaja bisa mendjadi satoe
mogendheid militair baroe di Timoer
Djaoeh, dengan memberi kesempatan
kepada pemoeda2 Manchu oeritoek di
didik dan diberi peladjaran militair di
:
Japan,

Frankrijk sekarang

djalankan

akan

temponja
memandjangkan
atoeran
dienst militair dari 1 sampai 2 tahoen,
soedah

doeloe

sebagaimana

direntja-

nakan oleh Maarschaik Petain. Soepaja

rentjana wet jang menetapkan atoeran
oleh parlement, ma-

itoe bisa diterima

ka madjelis pemerentah hendak madjoekan rentjana batoe, soepaja temp0

di

parlement

doedoeknja anggauta2

pandjangkan dari 4 sampai 6 tahoen.
Roepanja kabinet-Flandin ini berhaloean lain dari pada kabinet-Doumergues,

karena

diterimanja

dengan

rentjana

baroe itoe, maka kedoedoekannja parlement djadi bertambah tegoeh, hingga

soesah bisa dilawan oleh sesoeatoe
kabinet. Frankrijk roepanja lebih soeka alamkan segala keboeroekan dari
satoe parlementarisme jg. keliroe, dari
mengoerangkan

»

Hal

hoetang

djadi

oeroesan.
.
Pegawai
Gemeente
Groot Batavia,
iBagaimana Italie memoedja milita
sekarang
soedah
menerima
sehelai
sam
risme itoe, semoea orang djoegatahoe
circulaire
jang
menjatakan,
djika
men
6
er
pai tahoe, Dari. oemo
reka
jang
poenja
hoetang,
akan
dipedi
itoe
Italie
g2
oran
sa

litairisme."

|

sampai

2

dewa

tjat dari djabatannja.
didik militair dan itoe pasoekan BeliOentoek soepaja djangan ada jang
60.
jang
n,
la, anak2 dari 6-14 tahoe
mendjadi korban, mereka jang berkeada
a
dikat
boleh
djiwa banjaknja,
pentingan, selambat2nja tg 20 boelan
pasoekan persediaan oentoek ini haroes .memasoekkan soerat jang
satoe
orang
20-15 taho€n dimoeka. Sekarang
menerangkan berapa banjaknja hoetang,
boleh saksikan bagaimana Fascistisch soepaja dapat ditolong oleh Gemeente,
Italie jang militaristisch itoe bisa ber Pertolongan mana kelak akan dipotong
hanja tergerak,..... meskipoen

p negeri jang lemah, Ethiopie.
hada
2
' Engeland sekarang berteroes-terangj
persendjataannja,
hendak menambah

dari gadjinja.

pem
g

PPP.
Akan mengadakan

'meskipoen dalam Boekoe Poetih ditebangsa Inggris itoe
persendjataan tidak

rangkan, bahwa
oeroesan
| dalam

jang mendjadi

sakti.
Bioscop€.

Alhambra

Tadi malam di Alhambra Bioscope
Idipoetar film jang terseboet diatas dengan dapat perhatian bagoes.
Itoe film waktoe dipoetar dilain-lain
bioscoop djoega, begitoe poela banjak

dibeslag.
orang jang menjaksikan.
Pada
waktoe jang belakangan ini|
bagoes dan
Permainannja sangat
roepa2nja
kota
Betawi tidak aman
nkan.
menghera
scenes jang
lagi dari alapsalap speda. Menoeroet banjak
!
semalam
tjoema
Sajang
penjelidikan politie dan tjatatan2 maka
njata bahwa tiap-tiap hari paling sedi-|
Kata Directienja, sebab film Tiong
kit 10 speda jang lenjap, ditjoeri oleh Hoa jang baroe habis dipoetar kemarin
pendjahat.
itoe, memaksa waktoenja di
dceloe
Dari sebab itoe maka politie sectie perpandjang, sehingga film jg terseboet
Pasar Baroe telah mengatoer satoe diatas hanja semalam sadja.
penggerebekan jang loeas sekali teroeNanti malam akan dipoetar film jang
tama dibilangan Banten.
ramai, dimainkan oleh Buck Jones.
Kemaren sadja 21 speda soedah
dapat dibeslag dari tangannja kaoem
Pada hari raja
toekang tadah jaitoe dari Serang dan
lebaran Hadji.
12 dari lain-lain tempat lagi.
Berhoeboeng dengan hari raja lebaToekang2 tadah itoe terdiri dari ran Hadji, oentoek penghormatan, b'bangsa Tionghoa dan Indonesiers. Se- oscope
jang terseboct diatas pada
tmoea itoe ketika diperiksa oleh politie tanggel 15 boelan ini (malam Sabtoe|
menerangkan dapat beli dari ,,/orang tidak main.
jang tidak dikenal“ dengan hargajang
—0
—
lebih rendah dari dimana poen djoea.
Berhoeboeng dengan pembeslahan
Kampoeng Kebon Djeroek Betawi
barang2 itoe maka kemaren djoega
tidak aman.
beberapa pendoedoek Betawi jang me
mersajoer
Toekang
rasa kehilangan barangnja sama dadjadi pentjoeri:
tang ke sectie 3, oentoek kenali poeInjanja masing2 hingga sekarang hanja
Beloem selang berapa lama kita teseada beberapa boeah sadja jang mana lah kabarkan bahwa diroemahnja
pindah
soekar sekali oentoek dikenalinja sebab orang Tionghoa jang hendak
hingga
'soedah, banjak pekakas2 jang telah di soedah
pentjoeri
didatangi
toekar.
barang2nja jang boekan sedikit harga
nja dan lagi ocang contant soedah di
gm
|.
gondol pentjoeri sampai sekarang be5
loem dapat ditangkap.
Lagi-lagi Circulaire

pada mi-

pemoedjaan

pertemoean.

Setelah kedjadian itoe maka politie

melakoekan pendjagaan keris. Soedah
beberapa hari tidak kedengaran apa2.
Akan tetapi tiba tiba sadja seorang perempoean Indonesier soedah ketjoerian

lagi jang boekan sedikit,
Semalam di itoe kampoeng kembali

dilakoekan
pendjagaan
dan
ketika
matahari terbenam kelihatan seorang
toekang sajoer jang mempoenjai keran
djang aneh. Kerandjang ini bisa di
toetoep dan diboeka dengan peranta-

raan

tali

digoenakan oen-

jangmana

toek menangkap

ajam.

Perboeatan orang ini soedah dapat
di ketahoei ketika ia soedah berhasil
menangkap seekor ajam djantan. Dengan

lantas

memang

sadja

toenggoe

nja persendjataan dalam waktoe bela- 17 Maart, kira2 djam 5 sore di Gedong
'Pergoeroean
Rakjat di Kramat 174
:
. kangan.
akan diadakan soeatoe pertemoean ter' 'Itoe alasan, bahwa Duitschland men toetoep, dimana akan di pendengarkan
soember keonaran di Europa soeatoe choetbah
djadi
di dalam
bahasa

pendoedoek2

ini kedjadian

jang

mem

'boeroe dan si pentjoeri telah dipoekoel

pasti sadja tidak bisa diterima dengan

Inggeris

toean

Ir,

Estrada

tentang:

begitoe sadja oleh Berlijn. Akan tetapi, Jnstruction
and
Enduca
apakah betoel Duitschland soedah mem tion“ di Philipina.
persendjatakan diri, ini ada satoe soal |
Oeraian ini dari bahasa Inggeris akan
jang tidak bisa dipoetoeskan, meloe- di terdjemahkan (di salin) di dalam
Le oleh persangkaan belaka.
bahasa Indonesia, serta di berikan

Djikalau orang maoe tjari soember
ksonaran jang seberiarnja, maka baik

djoega kesempatan kepada jang hadlir

ajam.

as

£

Ha
KN.

Op

Koninklijk Bataviaasch Genootschap.
Didalam persidangan Directie dari
Koninklijk dataviaasch Genootschap

foeroesan gedoeng museum) Prof Van
Kan telah meletakkan djabatan sebagai
Voorzitter dari itoe perkoempoelan.

Djabatan
itoe sekarang
oleh Dr. Meyer Ranneft.
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toeanja pesakitan jaitoe Kgs. Moehammad. Disitoe mertoeanja telah pindjam
f 100.— dan teeken accept dan diatas
accept tadi soedah diberi tahoekan
padanja sedjoemblah f 250—.
Si mertoea didepan hakim menerang
kan bahwa ia soedah bajar loenas sa
ma sekali perhoetangannja dan ketika
hakim menanja siapa ada disitoe keti
ka ia melakoekan'itoe pembajaran ia.
djawab tidak ada orang melainkan sech
Krodan. Poen ketika ia memindjam
itoe oeang.
2
Bila benar pesakitan meneeken accep
tatie dan djoeal itoe barang sendiri

dengan: Pengoeroes PPII.
Adapoen jang diperbitjarakan ialah
dari antara lain2

hatinja tocan2 terseboet diatas oentoek

Ss

kepada lain orang jalah H. Moh. Ali
maka ia bisa dihoekoem 4tahoen pen

ada 4 boelan berselang telah madjoe7.

hoetang

bahwa simertoe. mempoenjai

bangsa Indonesia Lasi
perempoean
tinggal di Gang Barak. Ia ditoedoeh
sectie

accu.

Entah bagaimana ketika pada satoe
hari Sech Krodan ketemoe sama mer

Meester-Cornelis dihadapkan seorang

djara

paling

tingginja menoeroet ar-

'tikel 322, Wetboek van Strafrecht.

Setelah hakim msmeriksa beberapa
laloe Mr, Mohd. Yamin melasaksi
berikoet ,
koekan
pembelaannja dan soedah itoe
tjektjok
soedah
ia
hari
Pada satoe
sama soeaminja dan lantaran keriboe dibikin raadkamer. Dalam pegabelaantan ini si soeami minggat ke Soeka- nja ini jurist njata bahwa pesakitan
mandi. Tidak tahoe di Soekamandisi tidak bisa ditoentoet dan 'pembela
soeaminja mempoenjai istri jang ke- minta soepaja pesakitan dilepas dari
doea. Apa perkelahian tadi lantaran segala toentoetan.
Achirnja benar sadja pesakitan Abperkawinan jang kedoea kali itoe ini
n dilepas dan kabarnja ia
durrachma
tidak diketahoei,
madjoekan
penoentoetan
atas saksi
Begitoelah didalam perkelahian itoe
Sech
Krodan
sebab
ia
soedah
mengang
si isteri soedah” dipoekoel badannja
kat
soempah
palsoe
dan
acceptatie
lantaRoepanja
biroe.
hingga mateng
ran kesal bahwa soeaminja itoe kawin palsoe poela.
lagi ia maoe memfitnah ipar dari ma
sebagai|

adalah

perkara

Doedoek

doenja jang tinggal tidak berdjaoehan

disitoe.

politie “ia menerangkan

Dimoeka

bahwa- Dani begitoeiah namanja itoe
pemoeda soedah datang diroemahnja
diwaktoe malam dan dari lemarinja
'mentjoeri ocang sedjoemblah f 20.—

Selainnja itos badannja telah dianiaja

ketika ia tidak loeloeskan diwaktoe
Dani minta oeangnja.
Politie pertjaja ini hal sebab betoel
badannja menoendjoekkan bekas peAkan tetapi belakangan
nganiajaan.

perempoean

bahwa

diketahoei

telah

Lasi itoe djoesta sama sekali,
Dimoeka hakim ia menerangkan be
gitoe djoega 'jalah lantaran ia kesal
Ahirnja

hati.

hakim djatoehkan

2 boelan pendjara

koeman

hoe

padanja.

Mr.

Hart

Didjoeal

ke Tshecho S:owakije.

Pesawat

,,Kwartel”

tadi

dan Prof. Van Kan.
Bersama-samake

Hongkong.
i
Dengan kapal , Tjisadane” tadi pagi
telah berangkat dari Tandjoeng Priok,

belakang

kali

ke

Holland,

Mr. Hart Directeur Economische Zaken

Raad

oleh

karena pesawat ini sesoedahnja pener
bangan
ini akan didjoeal ke negeri

Tsecho-Ztowakije.

—0—

perampokan di Tg. Prioek
dan kp. Ambon.

Perkara
Kemaren

kabarkan

Kabarlebih djaoeh.
dengar singkat kita telah

bahwa

dikedoea

di tempat

terseboet hampir pada waktoe jang sa
ma soedah
dilakoekan
perampokan,
Dalam kedjadian jang pertama jaitoe

di

Tg.

Priok si toean roemah telah

mendapat

loeka

hebat, dan oleh karena

nja dari djalan raja maka pengangkoe
tannja itoe djoega keroemahnja havenarts ada memakan tempo banjak sekali.
$
Dalam
pemeriksaan
politie telah
njata bahwa salah seorang dari kawa

jang pergi ke Tiongkok dengan vacan
tie, dan Prof. Van Kan jang poelang
dengan pensioen.
Banjak sekali orang2 jang mengantarkan diantara mana segenapnja ang-|

dari

pagi

penerbangannja oentoek pa-

membikin
ling

dafi perhoeboe-

Holland-Indonesia,

ngan

waroengnja itoe djaoeh sekali terletak

—0—

van Indie,

»

Corps
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Herstemming anggauta Volksraad.
Boeat daerah Djawa
Tengah.
Kemaren sore kira2 djan 7 diroeangan Volksraad stemkantoor soedah di

adakan pemilihan
dipegang iming) anggauta2

dengan patjeklik di ini tahoen.
Kita mendapat kabar bahwa berhoeboeng dengan kabar2 tentang bahaja kelaparan telah menggerakkan

1. tentang soesoenan

seboeah

Consul2, pemimpin2
Departementen
dan particulier2 jang teroetama.

di Kemajoran no. 46, Batavia C., ialah bajoeran oerttoek menjelidiki keadaan2
mempersendjatakan diri sekoeasa-koea rapat combinatie antara Pengoe- orang2 kampoeng disana berhoeboeng
, soepaja dalam Conferentie

sekali.

monteurnja itoe sedjoemblah f5.— dan

Madjoekan pengadoean palsoe.
Riboet sama soeami
orang lain disangka
pentjoeri.
Landraad
diroeangan
1 Tadi
pagi

pada politie

telah dz-

ke Meester dan sesampainja di Mees-

—0—

palsoe

tahoen 1933 boelan 11

ter Abdurrachman berikan oeang pada

masing2,

pengadoean

acceptatie

djian ia akan bajar perhoetangan. auto
ini dengan f 2,50 satoe harinja.
Laloe monteurnja Sech Krodan bawa
auto ini bersama-sama Abdurrachman

doea pesakitan itoe dihoekoem 6 boe-

ai

satoe peser tentang

tang sama Sech Krodan membawa'se
boeah Masco. Ia toekar ini kendaraan
dengan auto Whippet dengan perdjan-

itoe barang2 oentoek

Indonesia

kembali (herstemVolksraad bangsa

boeat daerah Djawa Tengah

Setelah djoemblahnja soeara dibagi
nanti oentoek tanja-menanja teroetama
Selainnja, Lands-advocaat Mr. Yan
bagi
dan kiesguotient ditetapkan laloe
tentang
keadaan
pergoeroean
tinggi
di
Dunne
ikoet
doedoek
didalam
Direclah diperiksa lain2 negeri, teroetama Philipina,
voorzitter
Mr. K, Enthoven membatjaTen
tie
dari
ini
perkoempoelan,
Kesekali itoe negeri2 dari Entente
kan
satoe
persatoe.
— 9—
tj, Polen, dan Sovjet Rusland, Ja, ter
Paling
doeloe
telah dipilih toean
oetama sekali Sovjet Rusland, jang sen
Danoesoegondo,
kedoea
toean Herman
“Bebek
Periksa districten Tjipoetat dan
diri menerangkan, sebagaimana koeat
Kartowisastro
dan
sebagai
nomer tiga
Tjiledoek.
Mengadakan rapat
nja dan sempoernanja ia poenja per- |
Pangeran
Gandasoebrata,
Berwseboeng
dengan
combinatie,
sendjataan sekarang ini, sehingga ia
Antara toean ini dengan Koesoemo
keadaan patjeklik.
berani mengantjam sesoeatoe negeri,
Tatkala hari Senen sore, kemaren
Oetoyo
telah
timboel perlombaan
jang kiranja berpikiran hendak menje doeloe, pada tanggal II Maart1935 jbl.| Kemaren siang regent Mr.-Cornelis jang menarik hati, hingga sajang jang
, rang dirinja.
atas andjoeran pengseroes Perikatan bersama2 ass-resident dan lain2 orang terseboet belakangan ini ketika kiesPerkoempoelan Isteri Indonesia (PPI!)
lagi sama pergi dengan auto guotient itoe didapat oleh concurrentSemangkin dekat pada waktoenja telah diadakan rapat Combinatie di ternama
ke
district
Tjiledoek dan Tjipuetat ja- nja ia kalah dengan 5 soeara sadja,
Conferentie ' perloetjoetan sendjata se roemah Njonja Sri Mangoensarkoro itoe jang terletak
didalam daerah Kemangkin asik dan berkeras hati neger'2:

sanja.,.
roesKonggeresPerempoeitoe masing2 anggauta memegang troef! an Indonesia jang ke doea
“Inilah namanja: politiek tertinggi

pada

didjoeal sama kawan2nja. Meskipoen
ia menerangkan ia dapat itoe barang2
dari almarhoem Djoepri achirnja kelan pendjara

ia

jang ia soedah teeken itoe,
2
Terdakwa ada dibela oleh Mr. Muhd.
Yamin Sawah Besar.
Menoeroet soerat dakwaan pesakitan

biang keladinja althans

siarkan

ia jang

Atas andjoeran Onderwijs commissie setengah mati.
melanggar statuten dari Volkenbond,
oet
PPPI.
(itoe perkoempoelan kaoem stu-J: Tidak lama kemoedian ini diangk
tidak bisa membiarkan lain2 negeri
dalam
kan
sedang
sakit
roemah
bangsa kita jang boekan U.S.L.) ke
sama mempersendjatakan diri serta dent
masih kedapatan itoe gauta2
maka
nanti pada hari Minggoe tanggal kerandjangnja
poe
d
chlan
Duits
berhoebceng dengan

|

barang

mannja. Kemaren telah njata bahwaia

Sakti contra
Di

djalankan hoekoe-

beloem

djoega dan

—0—

beloem loenas dibajarnja. Dan lagi

(Abdurrachman) didakwa beloem bajar

c—() sm

Acceptatie dan

soempah

Terdakwa
kan

akan

palsoe.
madjoe

pendakwaan.

Tadi pagi Landraad Meester-Cornelis
dibawah

pitmpinannja

Mr.

Oppendijx

pengoeroes konggeres terseboet diatas, berdaja oepaja soepaja kedjadian de periksa perkaranja seorang Arab bertinggal di
2. penjerahan
pekerdjaan konggeres mikian
tidak
akan
terdjadi
dalam Inama Sd. Abdurrachman
Meester Cornelis siapa ditoedoeh soe
kepada Pengoeroes Konggeres ter- ressortnja,
9 —.
dah djoeal auto Whihpet kepoenjaanseboet.

BERSEDIA bagi toean2 dan
njonja2

dari

segala

roepa

parfums jang soedah terkenal seperti: Rosa Centifolia, Jasmin, Melati Radja
en Lilaflor

Parfums

jang

— adalah dari

terseboet diatas

. F. Schwarzlose

Siihne, Ber
bisa
lin
didape,
tpad

toko-toko jang terkenal,

Importeurs :

SN

LUSMANN & ZIMMERMANN
Semarang - Batavia - Bandoeng |

2... Soerabaia,

Ka

Ug

“

Njaris membahajakan
bagitoean Colij'n.
Ketika bahaja kebakaran itoe terdjadi
waarnemend

administrateur

keboen

kita

dari

kabarkan

minister

kemaren

poetera

ada

president

genai salah sat in

bahajakan bagi djiwanja.

per guintaal,

Itoe

Colijn, telah

melakoekan sesoeatoe, jang njaris mem|

peloeroe2

satoe kostprijs atas

bea

jang

copra

akan diadakan, dire

ken dari perbedahan antara kostprijs
| 6.— ditambah- dengan 10 pCt.) dan
harga pasar dan ada di'itoeng 8 pCt.

itoe, jaitoe Mr. Colijo, jang sebagai|

ter

ditimbang
dari f 6.—

dari itoe.

Export automobiel

Kapan departement van Financien
maoe toeroet adviesnja Kamer yan

Duitsch,

Ja'ni sewaktoe api soedah berkobar| Meski pengaroeh djelek dari moesim Koophandel akan baroe poengoet itoe
kobar, toean Colijn telah masoek tahoen, industrie mobiel Duitsch da- bea di tahoen 1936, kita koeatir jang

gemoeroeh.

eist, 12 Maart (Aneta) Telah
ggal doenia toean Hylvie Schog

tersa
kan bahwa ada 3 orang jang
di
kan
boe
p
dan
ngka
dita
dah
ka soe
sangka sadja, akan tetapi diketahoc

Menoeroet

keroegian

ada

ag

B3

.Permanangan“

ini diba-

: Poelang dari Vacantie.
“Den
Haag, 12 Maart (Aneta) Tadi ling besar boeat seloeroeh doenia, dja
ja kedjadian
.
pagi
poekoel
1041 Sri Ratoe dan Poel di boekannja di Indonesia sadja.
e.
doelo
lebih
2 soedah beremboek
uliana telah sampai di Hollandsch
Dengan moesnahnja fabriek ini, mar-station
di
Den
Haag
dari
vacantie
ka
N.V. Nederlandsch Indisch Landsralam
bertoeroet |
SpOF
politie
Gouoleh
cyndicaat
kehilanganseboeah fabrieknja
disamboet
Zwitserland,
telah Ma dakapkan pendiacaa di leur dari Resident, Wethouder De jang
terpenting dan boeat sementara
jempaka
Gemeente Den Haag dan hasil teh dionderneming Permanangan
kelimanja- itoe ketika djoestroe | Vri sk dari
publiek
jang gembira hati dan akan terpaksa dikerdjakan difabriek teh
e berasa tidak akan kedjadian Bag
snjanjikan lagoe Wilhelmus,
Bah Biroeng Oeloe, djoega kepoenjal

'Peremboekan ini soedan diketahoci |

—0—

&«

an N.LL.S., sehingga fabriek terseboet
haroeslah bekerdja dengan sepenoeh

Directeur

B,I.B.

tenaga.

“Den Haag, i2 Maart (Aneta) Mr,

i

Adapoerr fabriek Permanangan jang

soedah

dibawa

ke

Zwitserland.

Ke

Nederland didjocal 67 kreta, sedang
diboelan Januari 1934 tjoema 23.
“ .Sebaliknja import
kandaran auto
poen

soedah

100 dalam

bertambah,

boelan

jaitoe

dari

Januari 1934 sampai

4" "Jo Indie '31 f,

General

Motors

Corp. dalam boelan

4
", Indie 34 Af,
5'/a /o Youngleening
Amsterdamsche Bank
Javasche Bank
Koloniale Bank

N. I. Escompto Cert.

25"/s

Ned, Bank Cert.
Ned. Ind. Handelsbank

—
66

N, H, M.

26

Cert.

31
60
218
83

Cities Service

Shell Union

AMenarik

1935 diloear Amerika Sarikat 'U, S. Steel

n. mSetelah
ia kesampaian
maka ia
itoe roemah
didala

Dr.

Soen

Jat

ini akan

sampai

Sebabtimboelnja
kebakaran.

Jat Sen, jang dihadliri oleh banjak sekali

Indonesier Djawa . pengawal diwaktoe
malam difabriek itoe. Kira-kira sete

ngah

. —9—-

terhad

p

itoe

pendjoealan

Mendjoeal

da

itoe api soedah mendjilat

dengan

kentjangnja ditingkatan atas ja'ni ki
ra-kira ditentang kantoor didalam fa

briek tersebset. Dengan seboeah pom

kreta-api
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njak hasilnja.
isl. — Fabriek teh jang mendjadi
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Isimbli

jada

membitjarakan

conferentie

poen hanja|

|djadi patoeng sadja, sama sekali tidak

hal kepentingan |

bangsanja.
| Bangsa Sikh amat

senang melihat

'hak2 jang diperoleh oleh saudaranja
bangsa Hindoe dan Moeslim, akan te
dja-|.
tapi hendaknja hak merekapoen
ngan ditinggalkan atau dikesampingkan, tetapi

hendaklah

dibagi
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pidato2 jang

Toko
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F Djoemblah
jang mati
lantaran penjakit.

dak membitjarakan kepentingan bang |
isa Sikh, dan achirnja dipoetoeskan dan

Menoeroet

ah membeli barang kepadasesanta|

rapport

Minister

n, djangan pada orang lain,

dari

of

atma
3
jika dilakoekan hal jang begini “Mah
| Antara
Minister
“dalam tempo 5 th kaoem Islam bisa'

Gandh
i. dan
dari
India

hatma Ghandhi telah
bitjaraan-pembitjaraan

engaroeh jang besar sekali di India.

dan

sangat girang melihat toe)

“ini. Dan dalam
pendirian ini

ngres
ga

Telak dan

isteri hendaklah di dja

peroleh persatoean dan bekerdja bersama-sama dan

ra

memperkenalkan

dari Isimbli conferentie jang
sama dengan conferentie me
boendar jang soedah2 sekarang

telah menjediakan 300 roepa soal jang

anta

akan

di

bitjarakan

dalam

1 dengan .lain kampoeng poenja itoe, dan lio2 dari

endoedoek,
:
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poenja perintah jaitoe antara) hampir
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mengoeroeskan

pendoedoek,
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memberikan

conferentie
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lid dari

congres telah bermoefakat, jang mere
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ka tidak

akan hadir dalam conferentie

bagi pendoedoek dalam hal ber jang akam diadakan diantara Sajidh.
tiotjok tanam dan lain2 kepentingan.
ep:
1. Ali. partij dengan Radja Moeda, dida|
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ini perloe beberapa

tena |lam mana segala ledenada
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dioendang.|

Januari

dan Febr.
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et namanja ini soeka memberikan| di adakan pembitjaraan jang penting2.
ntoeannja jaitoe Sri Kersjan Das,
Dibawahpengaroeh Ma-

ent, Sri Komarab, Peningmeester,|
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ptain

hatma

Sa
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akan
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an lain mentjari
masing2 satoe deng

India tidak
kemer

:

“Tanah djadjahan tidak
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?
chandar

dalam tiap2 kampoeng.
Bas dalam1
sekalian orang jang bekerdja, kitab jang bertitel ,Hindoestan mendja
haroes dengan pertjoema tidak: di
djadjahan” ada mnoelis berbagai2
gadji.
pengalaman dari Mahatma Gandhi, lebih
rdjaan mereka mengoeroes-|$djaoeh ia ada menoelis bahwa Mahat

dibagi rata menoeroet djoemblah
hitoengan pendoedoeknja.

antara

1 pemerintah, dan lain2nja.

tetapi sampai

ah mengirim soerat kepada Mamenjatakan kesenangan mereka
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Betawi telah moelai dengan pemeriksaan dari itoe perkara L.F.H.B. Duwaer

jang tertoedoeh

Dehli.

ri berkoe-

ia, didalam tahoen
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oemblahnja, |
aa
:

aldjoe

ingin.

dan
F

moesim
Ma

di Lahore
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Palem

Candidaten

di

orang2

Inggeris

Calcutta

jang

Raad

pensioen

Volksraad.

persidangan

Collegel

van

atas dirinja Haharap, seorang Commies
Redacteur dari Gewestelijk kantoor di
Padang karena melakoekan pemerasan.
la poen dihoekoem !bahwa ia tidak
boleh memegang djabatannja oentoek

lamanja |Aneta).
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Bentjana
Seboeah

roemah roeboeh.
Tigaorang mati.
roemah petak dikampoeng

Tionghoa di Semarang soedah djatoeh
atap gentengnja dan menimpa 6 roemah
tangga bangsa Indonesia.
3 orang telah mati dan 7 mendapat

Perdjalanan Wali Negeri.
Berhoeboeng dengan Regenten-Con-

ferentie jang akan diadakan

ikit kelihatan, sedang

jang

paling

banjak

bangsa Sikh:

memberikan

lang, nanti pada tanggal 3 April, Wali
Negeri dengan pengiringnja akan me
ngoendjoengi pendiriannja Pa van der
Steur,
Hari Raboenja pada tang4 gal
April,

karena

pasir

Mid

tidak dibitjarakan. Dan

f 1,50

itoe

per 100

heibat di Tjimahi.

Pelantikannja Regent

Njonja De Jonge akan mengoendjoe
ngi roemah sakit oentoek orang gila

di Temanggoeng,

(Aneta).

Orang Japan memboeka
di Borneo.

hoetan

Dari Makasser telah berangkat 46
orang Japan ke Borneo oentoek mem
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hoetan dan
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Patih Kraksaaandihadiahkan
bintang
mas.
Menoeroet kabar Aneta dari Rrobo
linggo
maka kemaren
pelatinkannja
regent
Probolinggo
telah
menarik
banjak perhatian.

Patih

dari

Kraksaan

jang

sekian

lamanja memegang pimpinan bestuur
dari kota terseboet
sebagai
dienst
doende
regent
telah
dihadiahkan
seboeah
bintang
mas
ketjil
boeat
djasanja.
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Protest

kepada Minister Economische Zaken.

la pegang sepoetjoek kampak, lari Minister van Economische Zaken di
keloear dari itoe roemah pendjara dan Den Haag dalam mana mereka minta
meloekai seorang bangsa ' Indonesia soepaja
pemoengoetan
crisis
atas
didjalanan. Kemoedian pergi keroemah Javaveekoeken (makanan boeat cheiwan

tapi tidak hebat.

Controleur telah
dari bangsa Sikh jang doedoek da itoe pengamoek.

bisa

menangkap

Lapangan

sekali,
Lebih djaoeh
Aneta
tambahkan
bahwa so'al ini soedah lama dibitjara

penghidoepan,

Toean M.Y,I. dari Semarang menoelis:
Seminggoe jang laloe, dalam s.k, ini
kita batja satoe pendapatan jang berke

pala

,Soal Indo mendjadi soal Inlan-

der'. Artikel itoe amat menarik perha
tian penoelis. sehingga terdorong poela
akan menjamboengnja, jang penoelis
harap akan ada faedahnja.

Dalam

karangan itoe, lapangan jang

dibitjarakan oentoek kita jalah kantoor
Gouvernement
dan
sesamanja sadja
dan oleh karena itoe tentoelah sempit
djoeroesan kita mentjari penghidoepan.
Dalam
hal jang penting ini, haroes
poela
kita menoleh kelapangan jang
Kalau
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tahoen ini moesim dingin Ikorban dan bantoean pada bangsa
gin sekali dari tahoen jang Inggeris dalam perang doenia dan
, sehingga di Lahore mendjaga negeri,
nja Controleur dan meloekai ia djoega dari poelau Djawa| dihapoeskan sama
in dacrah dari India Tetapi dalam hal kemerdekaan bang
orang jang mati

Pengamoekan

loeka berat diantara mana ada 2 jang lain, seperti
pasarnja.
heibat. |Aneta|

di Mage

Seorang Boegis mengamoek.
sa Sikh dibawah pimpinan 1 orang
Minta soepaja pemoeleider bangsa Sikh nama Sant singh jg
Aneta kawatkan dari Ampenan bah
ngoetan
crisis
diha(sekarang sangat terkenal di India.
poeskan.
wa dipoelau Lombok, seorang Boegis
Didalam congres ini dibitjarakan ba jang ditahan didalam pendjara dengan
'Aneta dari Soerabaja mengabarkan :
gaimana hak2 dari bangsa Sikh sangat preventief, kemaren sore soedah me- Menoeroet ,Ind, Crt,” kaoem fabrikan'dikoerangkan, , dan dimana2 kantoor ngamoek dan menjerang teman2nja di ten minjak dipoelau Djawa ini bersama
aan boleh dibilang bangsa Sikh amat dalam pendjara.
sama telah mengirim telegram pada

lah

Pemoengoetan

berdjoemblah

kg.-nja, akan tetapi poetoesan dalam
ini hal semoea terletak ditangannja
Nederland.
5

Jusiitie di Padang telah

mendjatoehkan hoekoeman
pendjara
oentoek satoe setengah tahoen lamanja

5 tahoen

memper

dari bang

diloeloeskan,
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Voorzitter

Sesoedahnja

seka

hari jang laloe telah dia- Japan |Aneta).

1 congres

menggelapkan

dari Industrieele Maatschappij
bang, f 38.900,— banjaknja:

akan

sekarang
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dari India jang soedah poelang kene
gerinja, tiap tahoen India haroes mem
bajar banjaknja Rs 25,00.0000.— Satoe djoemblah jang melajang “dengan
pertjoema jang boekan sedikit, S. D.

Khalsajuth
conferentie.

Beberapa

kannja. Permintaan jang semakin ber
oeang f 38.900.
pagi Raad van Justitie di koerang menjebabkan permintaan itoe

Menggelapkan

2 orang militair tiwas
Di Calcutta dan Kdarpur, oleh
10. van Gedelegeerden, kemaren pagi di
djiw
anja.
000. orang koeli telah dilakoekan pem adakan persidangan tertoetoep oentoek
Menoe
roet
kabar Aneta dari Tjimahi,
boycotan tidak maoe bekerdja, jg. be menetapkan candidaten oentoek Voor seorang recruut
bangSa Ambon Djoemati
zitter Volksraad. Achirnja candidaten
loem ketahoean apa sebabnja.
itoe dikoerangi sampai 3 orang, ke jang bekerdja dibagian depot bataljon
Kaoem nganggoerdi
moedian mana ditetapkan jang akan kesatoe soedah mengamoek entah lanIndia.
dimadjoekan jalah, tocan2 Koesoemo taran apa hingga ia boenoeh seorang
bangsa
Europa
Waktoe di Jullundher terboeka peker Oetojo,
jaitoe Van
Wiranatakoesoema
dan Mr. fuselier
Stenus -dari 9e bataljon dan djoega
djaan boeat 3 orang politie- ada 200 Jonkman.
i
:
korporaal djoeroe rawat Atmadja:
—
orang jang melamar, diantaranja ada
.
Selainnja mereka jang terseboet di
djoega jang bertitel B.A. dan M.A
Commissie hak-hak tanah.
atas ada lagi jang diloekakan oleh si
Achirnja oleh Comm. Politie ditentoe
penga
moek tadi jaitoe sergeant Belanda
Commissie
oentoek
menjelidiki
hak
kan bahwa siapajang menang berlari
Diepen dan Kariodimedjo
itoe akan dipakai, dan djaoehnja ada hak tanah dibawah pimpinan toean Van
1e
4 mijl djarahnja. dan achirnja ada 3 Thamrin, tadi malam mengadakan per- stukrijder.
Lantaran loeka2nja sebagaimana kita
sidangan oentoek pertama kali, didalam
orang jang beroentoeng.
persidangan mana ditetapkan bagai- katakan tadi Atmadia dan Van Stenus
Ocang
pensioen
dari mana mestinja tjaranja bekerdja,
telah meninggal doenia dan tadi pagi
Pa Op
India oentoek
orang2
telah dikoeboer masing2 dengan keInggeris.
hormatan militair.
Pemerasan di Padang.
—0—
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perintah jang didalam tiara jang sekarang.

Idakan

TAMIN

dan setereesnja meminta soe

“Boycot

da boleh membikin dan segenap waktoe mahatma bisa
oet dekat mesdjid. 'toeroet poela memimpin swaraj itoe
dengan ia poenja
oeh daerah Haiderabat telah dimana perloenja

Meter tiada boleh

dengan hormat

ACHMAN

paja bangsa Sikh djoega mesti toeroet

oleh swaraj.
,
Waktoe
bangsa
lain
mengambil tanah
roet dalam perkoempoelan memim
oentoek
djadjahannja,
memang keba
n pendoedoek itoe jaitoe:
njakan digoenakan kekerasan dengan
— “Dr. Rabindranath Tagore, Sir, G. Ch. memberikan banjak korban,
Dan bagi kitapoen katanja perloe
os, Mr. Rama, Sir Wama Das, Jamal
amad,
Sir, G.D, Berla, Dr. Djeb djoega memberikan korban oentoek
sari, Dr Radja Wali,
Dr. mentjapai Swaraj, dan persatoean serta
Rao, Dr. Patel, " Lg nga akal tjerdik,
Dan sekarang sementara waktoe ada
peanja orang jang terkenal di India
djika mahatma meninggalkan
honfakanitor dari perkoempoelan pantas
pergerakannja
dan melihat bagaimana
bertempat di Wardha“.
orang lain bekerdja oentoek swaraj.

|

Pintoe

3. Motie ini disampaikan kepada pe
merintah

rang meskipoen telah 14 tahoen lama
nja ia bergerak beloem djoega mentja

dengan

R

32

per

oentoek pekerdjaan di Mahatma
jarap bantoean dari ain2 leiderf!|pai swaraj itoe.
Ini tidak lain kesalahan dari ia sendiri
oen tenaga ataupoen oeang.
jang
selamanja mentjari djalan swaraj
an oentoek sementara ini dengan
dengan
pengaroeh keriahatmaannja,
a senang hati toean2 dibawah ini

na

di

Menoenggoe

ma Gandhi pernah berkata jg didalam
kepentingan pendoedoek, dan| tem po1 tahoen India bisa mendjadi|
sndjoealkan hasil boemi mereka, me

roeskan oeroesan

engross : tetap

2. Bahwa Minister of India ternjata
dengan
sengadja memboetakan
mata
ln:
Beuak

peke

ra'jat Swaraj (merdeka),

D joeal

publiek
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Gouvernement
Seorang
perempoean
rikoet oentoek disiarkan, jaitoe' dar Bos jang oleh
Toerki bertemoe kepa
k kepentingan pendoedoek kam telah dihoekoem boeat keloear dari
permintaan
garatie dari|
da Gandhi.
ng
diseloeroeh India, soedah didi| negerinja,
orang
banjak
boeat
dirinja
telah
ditolak
Seorang perempoean Toerki bernaan dan disediakan 1“ Boord (per
ma Dewi Adib jang sedang dalam pe
sempoelan) jang dipikirkan oleh be oleh Gouvernement.
lantjongan telah mengambil kesempaama sekali. Dan Mr, Komar
Isimbli
con ferentie
tan boeat berdjoempa dengan Mahatco mite.

| dha djoega

Selatan.

diadakan
jang penting kan jang hendaknja hak mereka mesti

TA

boeat

Sumatra

Ma 713 dalam segala hal terhadap bangsa
pem Sikh, dan dengan conferentie menjata

“Oetjapan dari Mahatma dan menoeroet kepoetoesan pembitja
“Gandhi oentoek mema 'raan itoe Mahatma
Gandhi
telah
djoekan pendoedoek menolak oentoek pergi ke Londen.
kampoeng dantindakan
“Permintaan
Garatie
"jang oertotu.:
oentoek
Chandar
Bos.
dikabarkan bahwa Ma | Leider jang terkenal Sir Sart Chan
i pare
P
. Gandhi soedah menoelis seba

baik

|

diambil satoe motie jg. boenjinja :

Gouverne

India

pindah

16 Hir No. M

Padang

Kesempatan

1. Dengan sekeraS-kerasnja menolak
rapport
dan Rarlement comite jang se
lam besar, dalamnja dibitjarakan soe ment India bahagian Dienst der Volks
tiap tiap orang Islam memadjoekan ' Maag
didalam
tahoen
1933 imoeanja berisi kepentingan dari bang
joemblah jang mati lantaran ”penjakit sa Inggeris sendiri sadja, dan tidak me
an dalam
hal dagang, dan memboe djoet
nerima rapport ini.
S
dai, dan tiap tiap orang Islam hen'ada 500.000 orang banjaknja.

tah

ditoetoep

|:

Sekali, dan mengoendjoekkan kekesalan hati mereka terhadap tindakan jg.
diambil oleh pemerintah jang teroes ti

—

Batava. Centrum

Sekarang soedah
ke Palembang. -

mengorban-

harta goena mempertahankan hak2 me
reka jang semoeanja hendak diambil
oleh orang lain.
Seteroesnja beberapa

123

rata.

Dan sebagai penoetoep Santsingh me
ngatakan bahwa bangsa Sikh haroes |
kan

Senen

si ahli dagang mentjari

kita

perhatikan

lapangan

di

handelskantoor dan sesamanja, nistjaja

sedihlah kita melihat bahwa djabatan2
jang dipegang oleh bangsa kita disitoe hanja boleh dimasoekkan dalam
klas , Pendjilat pena” sad ja dan djoem
blah jang memegang
djabatan jang
»Menanggoeng djawab” tidak menggembirakan,
Apakah sebabnja maka bangsa kita

koerang atau beloem dihargai disitoe ?
Lihatlah

bangsa Tiong

Hoa, Mereka

boekan hanja membikin monopolie di
sSitoe sadja,

akan

tetapi

soedah

men-

desak poela memegang djabatan2 di
kantoor Gouvernement. Kita ta” haroes
berketjil hati pada mereka: lebih ber
hasil kalau kita menoengkan sedjoe-

roes dan kita siasat sebab2nja.

Menoercet pendapatan penoelis dalam pengalaman jang hampir 20 tahoen, kegiatan
bekerdja
dan sifat
»gemar“ menghitoeng jang dikandoeng
oleh semangat bangsa Tiong Hoa itoe,

telah mengambil

beberapa

kedoedoe-

kan jang patoet djoega kita tempati.
Gemar menghitoeng, kata
penoelis,

ialah karena pemoeda

bangsa kita ini,

diwaktoe menghitoeng itoe, mereka ang

gap jaitoe sebagai satoe ,,pekerdjaan”

sedangkan pemoeda Tionghoa
rimanja seperti oeroesan jang

bilkan sadja. Alat
»Simpwa”

amat

besar

jang

menghitoeng

digemari

goenanja

menedisam-

mereka

dan

atau
itoe

mereka

2

LT

ak ketjit. |
h

gi ae

AA

TA

Na

MD

EKA

See

Ra

. Segala Sekolah Ardjoena.

kita koerang

ing amatbergoena dilapangan

dal jang ditanamdi Indonesia
oleh bangsa2 jang berbahasa Inggeris
toe amat besar djoemblahnja dan ran jang tertentoe, oempamanja pada

kesempatan mentjari rezeki kita dalam sekolah

Bahasa Inggeris
jang diperoleh di Mulo

| itoe beloem boleh didjadikan alat jang
“

sempoerna.

H.I.S,

dialpakan. sedapat-dapatnja,

itoe djangan
:

:

“Kalam “dioeraikan beberapa faedah

mesti

dibatasi

dengan

Keadaan itoe ialah
soeatoe alamat jang menjenangkan ba
gi segala perhimpoenan jang sebahaigiannja akan berdaja-oepaja oentoek
mengambil

oesaha

itoe

serta

akan

dapat ditempatkan dise- an soedah berachir, ia laloe oetarakan

jang bisa didapati dalam handelskan-

kolah H.B.S. 5 tahoen dikota Banlama
ah
soed
itoe
a
doeng sedang menoeroet berita jang|
manj
toor dan sesa
betoel kita lalaikan, lapangan itoe diterima baroe2 ini,-njatalah bahwa
soeboer “djoega tanahnja dan patoet pemoeda ini telah sanggoep mentjapai
djoega menarik perhatian kita soepa- punten 7 1/2, 7 3/5 dan 8.
Inilah soeatoe boeah oesaha dari
ja bertjoetjoek tanam disitoe.
|
11 Maart 1935.
Perhimpoenan Theosofie di Indonesia
bahagian

&

Perlawanan di Bali.
pagi seorang Bali telah me-

& Kemaren

dan menjerang kepala District

Nano

Tjakra-Kidoel di dalam kantornja, jang

Wereld

| mengoeatirkan djiwanja.

|“ dan

Si penjerang di hantam oleh oppas
lain2 orang dan telah meninggal

doenia

Universiteit, jang te

Betawi: semoeanja
tanggoengannja.
e

—

terletak didalam |

0

—

Djatoeh dari atas goenoeng.
Dari Palimanan (Cheribon) salah

di roemah sakit di mana ia seorang

dirawat. 3

Tea
Aa

Pemotongan hewan gelap.

Beloem djoega
“.gihabisnja.

Dari Palimanan (Cheribon) pemban
toe kita mengabarkan: :
Selang beberapa boelan politie telah
dapat mentjioem bahwa -banjak pemo

ia poenja pengrasaan soekoer.
Lebih djaoeh ini ambtenaar B.B.
menambahkan bahwa ia djoega tidak

mendjadi
dan

koerang berterima

djoega

tidak

kasihnja

mendjadi

koerang

girangnja, kapan lain kali ia bisa mengoendjoengi lagi, orang adakan per
djamoean dengan bareng barang ma-

lah mendirikan 35 boeah sekolah Ar- kanan jang sederhana jang bisa di
djoena, 3 bocah di Bandoeng dan 5 santap oleh pendoedoek itoe daerah.
|:

mendapat loeka heibat sekali tapi tidak

2

Ini

hal,

demikian

itoe ambtenaar

jang baik meneroeskan, bisa merapatkan persahabatan, bisa membikin orang
djadi saling mengerti.
Ketika
oetjapkan itoe perkataan2
kelihatan itoe ambtenaar B.B. ada ingat
dengan
masakan
jang terbikin dari

pembatja kita mengabarkan: daging ajam dan lebih djaoeh sajoeranBaroe-baroe ini seorang Indonesier sajoeran dan nasi.
asal dari desa Waroegede Ploembon
Boeat ini oetjapan itoe kepala orang
Ch. mentjari penghidoepannja didesa Batak bersenjoem dan achirnja bilang
Kepoeh

Palimanan

mentjari

batoe

pada

Ch.

Ia

biasanja

goena

didjoeal

di Goenoeng

Giwoer

hitam

provincie

desa Kepoeh.

Saban

nja

f 10

kira-kira

ia naik

hari pendapatan-

Pada

hari Sabtoe

begini:
»Toean Besar, kalau Toean Besar
maoe
begitoe lain kali tentoe sadja
akan kedjadian, Lain Toean Besar akan
dapatkan

makanan

sederhana

diketahoei

makanan

jang

di Goenoeng Raganata jaitoe terdiri dari daging andjing ...,. 21

mentjari

batoe,

berhoeboeng

moesim

Seperti

sehari

tongan gelap jang di lakoekan di penghoedjan djadi djalannja ada soe- hari dari orang Batak memang keba(litjin),
maka
dari
nasibnja njakan terdiri dari daging andjing.
onderdistrict Klangenan, district Pali sah
manan (Cheribon) teroetama di desa2 oemoer, ia keplesed djatoeh kebawah Dalam daerah2 Batak ada terdapat ba

Sitiwina teroes

tergoeliag-goeling
kebetoelan njak djagal andjing seperti di Java ada
dibawahnja
itoe goenoeng
banjak terdapat banjak djagai sampi.
berdekatan. Oleh, karena tjerdiknja batoe jang besar2. Kepalanja kena
Djadi itoe perkataan dari itoe kepala
pemotongan ini,-politie soesah sekali batoe dan badannja sampai roesak, orang Batak, djoega ada satoe perkahingga melepaskan napasnja jang peng- taan jang biasa dan sama sekali tidak
menangkapnja,
"ai
Maka tadi malam (tanggal 10 Maart habisan. Assistent wedana Palimanan lada menjelip hinaan.
1935), Mantri politie Djamblang Kla datang di itoe tempat goena mendjaSelainnja orang Batak, orang Mingenan, jang lagi mengedjar orang2 lankan pemerikaasn.
nahasa djoega dojan daging andjing.

Klangenan,

Danawinangoer,

ngoen dan Serang, desa mana masing2

jang hendak mentjoeri . di roemahnja
seorang Hadji-desa Klangenan, melihat
dari djaoeh, bahwa di Kampoeng

Pengampon desa Danawinangoen ping

—“

—

Pendjagaan

O—

—

politie haroes

.

gir kali ada terang2 lampoe.

gi meronda, Mantripolitie
' mendekati itoe lampoe. Maka kedapa

tan di sitoe ampat orang dari desa

Moesim

lebih

patjeklik

ini

orang2 jang

terdaad betrap), satoe tanda meskipoen

dengan rapihnja meActie Moehammadijah di Lampoeng. politie mendjagadjoega
melakoekan pen
reka memaksa
Dari Lampoeng pembantoe kita me- tjoerian2 itoe. Pendjagaan politie se-

madijah Groep

ming Wai
'pertemoean

Minggoe jbl. Moeham-

Tjipadang

Lima telah mengadakan
bertempat di Madrasah

Moehammadijah,

dengan dihadiri oleh

meronda,

lain2nja, politie2 sendiri
atau

rondadienst

koprek

mendjalankan

kewadjibannja
mem-

sambil

roemah2

mengelilingi

Itoe

koprek,

boenjikan taboehan. Hal ini pendapa-

segenap anggauta2 Moehammadijah. Itan kita salah sekali, halmana adanja
ertemoean dimoelai djam 10,45 'itoe koprek memboenjikan tahoeh taserta dipimpin

oleh toean Sjafie ialah

boehan,

seolah

olah

sebagai

isjarat

sebagai goeroe sekolah M.D. terseboet, atau memberi tahoe pada pegdjahat2
Sesoedahnja dioetjapkan terima kasih |jang mereka lagi meronda. Tentoe.sepada sekalian jang hadir, diminta toean kali si pendjahat jang sedang menAlkoer'an |djalankan rolnja atau hendak mendja
membatjakan
Kanaroedin
serta dengan terdjemahnja bahasa In- lankan, dan kesempatan boeat bersem
donesia goena mendjadi pokok atau boenji dan sesoedah liwat mereka la
pedoman
dan baharoelah: loe melandjoetkan rolnja,
mendjadi
—0—
toean voorzitter membitjarakan agenda2

jang dimaksoedkan.

Agenda I. Haknja anggauta2 mengoe
:
'koehkan organisatienja.
Ik Kewadjiban anggduta2 membajar
—.
. kan atau meloenaskan contributie jg.—
- telah ditetapkan saban boelan 15 cent.

| Makanan jang sederhiana..
lalah

makanan

daging

andjing.
Penoetoeran dibawah ini dialamkan
oleh satoe ambtenaar dari Binnenland-

2... Ill. menetapkan tempat sembahjang
— soenat lebaran Hadji pada hari Saptoe sche Bestuur jang beloem lama berse-

”.16/3 “35 berhoeboeng dengan mesdjid lang telah bikin perdjalanan didalam
— amat ketjil djadi menoeroet kebanjakan itoe daerah daerah jang ditinggali oleh
— soeara, ialah nanti bersembahjang le- orang Batak di Sumatra's Oostkust,
. baran dilapangan bal di Wai Lima, dan toelis Siangpo.
persediaan jang beroepa tikar dil.2nja
Dalam itoe perdjalanan ini ambte-

diserahkan pada pemoeda H.W. jang naar telah koendjoengi beberapa kepala
terdiri 29 orang pemoeda jang dike- orang Batak. Itoe kepala2 orang Batak

palai oleh toean Aboesabar alias angKi
.koe gadang,
Agenda. IV. Perloe diadakan pertemoean bertempat dimesdjid pada 1713-35 dan akan dirapatkan anggauta2
M.D. moelai dari Wai Lima Wai Semah,

—.

anggap

ini

kehormatan

koendjoengan

besar,

maka

ada

itoe

Bogor.

Pemboekaan
Pemboekaan
terseboet

oemoem
soedah di

langsoengkan pada hari Minggoe j. I.
bertempat

di

HIS.

Panaragan 37 Bogor.

Moehammadijah

Meskipoen toeroen hoedjan dari semalam2 dengan tidak ada berhentinja
tetapi tetamoe2 jang mengoendjoengi
pemboekaan
terseboet ada menjoekoepi.

Selain

kaoem

lelaki,

kaoem

dengan

membatjakan

satoe

tidak bo

leh disamboet dengan tjara jang biasa
sadja. hanja djoega haroes diadakan
penjamboetan dengan setjara
besar.

alfatihah. djamoean2

barang

pendoedoek Bogor se

Moeslimin

dan Moeslima

—0

—

Ai'

mendjaga moeloet

Begitoe poela wakil wakil pers poen,
diantaranja dari Pemandangan.
Diatas medja ada kelihatan kembang

Diantara

tetamoe ada serombongan

dari Moehammadijah Betawi.
Soerat2 jang datang menjatakan do“anja, dari Algemeene Secretaris, dari
Burgemeester
dan
dari Pasoendan.
Poekoel 9.30 pemboekaan dimoelai
jatas pimpinan
toean
D. Soetrisno
ketoea Moehammadijah Bogor, teroeta
ma oetjapan terima kasih kesemoeanja
jang soedah memerloekan mengoendjoengi itoe Pemboekaan sebagaimana
biasa.
Kemoedian
toean M.K. Wigoena
meriwajatkan sedjak moelai berdirinja
Moehammadijah
Bogor, dan segala
pekerdjaan2nja, sampai pada waktoe
sekarang.
|. 1. Keadaan groep, meskipoen lidnja
baroe beberapa poeloeh orang sadja,
akan tetapi perhatian kepada kewadji
bannja sebagai lid, ada soeatoe boekti

dalam

pekerdjaan2rnja,

jang

dengan

makanan

“

KAANA NONA ANNA ANA ANAK NARAAN AAN AANKAND KANAN ANANDA AAL AAAANN TANAMAN

Pertandingan
District
P.S.S.L

Finale
di

seorang goeroe Agama
tawalib.
Madrasahnja,

diboeka

dari Soematra
saban

hari

Senen dan Kemis, moelai poekoel 3
sampai poekoel 5.
Cursus Agama, diboeka saban malam
Rebo dan Saptoe, moelai poekoel 8 sore
sampai poekoel 10.
3. Bagian Tabligh, pada tiap-tiap
malam Djoem'ah
moelai poekoel 8soresampai poekoel 0.
Sembahjang Djoem'ah bertempat di

moem.

-

KEBON

“

PALA

MEESTER-CORNELIS
£

Hari Saptoe tg. 16 Maart 1955
TJIREBON
— Mr, CORNELIS
(P.S.1.T.)

moedah dilihat dimata oemoem,
2. Bagian pengadjan, H.I.S.hja soe
dah ada 3 kelas, goeroenja ada 3 dan

Panaragan 37

dengan

oemoemnja,

tin hoesoesnja, atas toendjangan2 dari
soedara2 bangsa Tiong Hoa jang di
kota Bogor, jang soedah menoendjang
an Moehammadijah, teroetama apakah
dengan beroepa oeang masing2 f 1.
sebab-sebabnja maka ini perkoempoe
Beroepa barang, teko tjangkir, me
mendirikan barisannja, berhoeboeng de dja, korsi dan beroepa makanan, seba
ngan tanda2 Islam moelai itoe hanja gai roti.
baroe dalam pengakoean sadja, sedang
Dengan djalan ini kami pengoeroes
kalau dilihat dari boekti-boektinja ma
mengoetjap diperbanjak terima kasih.
na tanda kemoeliaan itoe armat menjePoekoel 1, pertemoean
ditoetoep
dihkan.
dengan batjaan Alpatihah.
Toean Kartosoedarmo voorz tjabarg
Betawi, meriwajatkan sedjak toeroennja
wahjoe terhadap Nabi Besar kita s.a.w.
Internationaal Medisch Congres.
pada zaman Djahilijah, sehingga hanja
22 tahoen 2 boelan dan 20 hari sadja,
$
Akan dibikin
di Auskebiadaban dan kedjahilijahan
itoe,
tralie
dalam
boelan
timboel mendjadi kemoeliaan, kesedjah
September j.a.d,
traan, keamanan dan ketengtraman. BeSeperti diketahoei tiap doea tahoen
gitoepoen timboelnja Moehammadijah sekali diadakan Far Eastern Medisch
dalam 23 tahoen kebelakang itoe, se- Congres dan ini congres paling beladang oemat Islam mendapat azab jang kang dibikin di Nanking. Menoeroet
maha hebat, terboekti banjak diantara ini tjonto Australie djoega ada karioemat Islam jang meloepakan perintah doeng boeat adakan Internationaal Meperintahnja, bahkan tiada koerang jang disch Congres dalam boelan September
melarikan dirinja menganoet agama lain. jang akan datang,
Berhoeboeng dengan ini Dienst Ke
Toean Sardjono
voorz
Onderwijs
sehatan
Rakjat disini soedah terima
Betawi, membentangkan pendidikan2
jang dioetamakan dalam sekolah2 Moe- permintaan dari Australie soepaja Inhammadijjah, teroetama
serba
djenis donesia soeka mengirim wakil pada
ilmoe sekolahan beserta ilmoe agama. itoe congres medisch jang akan dibikin
Lebih djelas beliau menerangkan tjara di Australie.
Itoe dienst sekarang sedang timbang,
bagaimana anak2 Jatim Moehammadijah
apakah
itoe dienst ada tjoekoep pen
diberinja pendidikan, dengan diichtiarting
hingga
mempantaskan boeat itoe
kan soepaja mendapat
didikan jang
jang
dikeloearkan
berhoe
setinggi tingginja sehingga dikemoedi- ongkos2
boeng
dengan
pengiriman
itoe
wakil.
an hari
soepaja mendjadi
pendekar
Kalau
ini
oeroesan
soedah
ditimbang,
jang oetama.
:
belakangan akan dimadjoekan voorstel
Toean Soedomo voorz. PKO,. Be- pada
pemerintah
Indenesia
boeat
tawi,
mendjelaskan
apa pekerdjaan terima ataii tidak itoe eendangan dari
PKO.jang dipentingkan itoe, selain me Australie.
nolong fakir miskin dan anak2 Jatim
Itoe dienst sendiri menoeroet kabar
itoe, tidak koerang2 Orang2 jang maoe ada
beranggapan
koerang
begitoe
poelang kekampoengnja kehabisan ong- perloe boeat mengirim wakil ke itoe
kos. Lebih poela boeat :kota
Betawi congres di Australie, sebab Indonesia
itoe bila ada jang kematian, 'jang se- soedah mengirim wakil dalam itoe
moea moeanja haroes dengan ongkos congres di Nanking.
belaka,
Akan tetapi kalau
kebanjakan ne
Sdr. Ismail Djamil, Moebaligh dari geri djoega mengirim wakil ke itoe
Betawi, meskipoen oeraiannja pendek. congres D, V, G. di sini tidak merasa
akan tetapi dalam sekali artinja, ter- keberatan bocat djoega mengirim wa
ambil dari Alip lam mim.
kil ke Australie.”

sjijah poen banjak djoega.
Wakil2 perkoempoelan hampir seba |
gian besar sama mengirim oetoesannja
sedang
dari kaoem Pasoendan Isteri
dan Krido Wanito poen ada kelihatan
wakilnja.

Begitoelah dimana sadja ini ambte- H. I.S. Moehammadijah
Negara ratoe, Padang manis-Wai Cajap
naar B. B. datang mengoendjoengi, di Bogor.
$
Wai Bera dan Bogarredjo,
iap2 boelan pada Minggoe jang ke
Kira-kira djam 12 pertemoean - di sitoe tentoe diadakan penjamboetan
diadakan Tabligh oentoek oeper
doea,
diadakan
sadja
Tentoe
lojar.
jang
soedahi dengan selamat serta ditoe-

toep

nang-kenangan

dari Bloemen
handel ,,Karna“, dari
Pasoendan Isteri dan dari Pasoendan
di tjabang Bogor,

adakan djoega pendjagaan dari orang

onderne- desa,

di

Palimanan

tidak berpentjaharian, teroetama jang
Serang dan Sitiwinangoen lagi memo soedah tidak mempoenjai apa2. soedah
ge nekad sekali hingga mereka tidak seTa
tong kerbau. Tn
Tempat memotong ker |gan melakoekan pentjoerian2 jang dila
nangkapannja.
bau itoe seba aa lebih ada 150 m, koekannja tidak hanja waktoe malam
djaoehnja dari Bale desa Danawi- poen waktoe siang, roepanja sadja asal
djoega ada kesempatan boeat metakoekan rol
Seketika itoe
nangoen.
Ta
orang2 itoe teroes digiring ke keonde nja itoe.
ran boeat beroeroesan dengan proces — Baroe2 ini dalam onderdistrict Klaverbaal. Dalam pemeriksaan mereka ngenan, banjak sekali pentjoerian2 jg,
gegabah sekali,
dengan
mengakoe bahwa kerbau itoe mereka dilakoekan
poenja, boekan poenja lain orang atau hingga politie dengan moedah menang
ada jang menjoeroeh, hingga politie kapnja.
.
2
beloem bisa menangkap jang djadi ke
Pentjoerian2 itoe kebanjakan ketang
palanja dalam hal ini.—
kapnja waktoe dilakoekannja (op hee-

ngabarkan :

0—

Roemah jatim Moehammadijah

sempoerna.

Pembantoe
kita dari
Bersama sama Keurmeester jang la- (Cheribon| mengabarkan :
itoe pergi

' Padamalam

pikoen......

ni

ini, nistjaja
akan mendatangkan

sindirkan itoe. Kesempetan ridnja akan

penoelis

joen

meliharaannja, terlebih perloe sebagai
peringatan jang wadjib mendjadi ke

hasil jang besar artinja. lebih djaoeh pada satoe kepala orang tempat di Panaragan 37.
Sampai disitoelah pekerdjaan Moememakan banjak tempat disini : tjoe- Karena itoe maka sekolah Ardjoe- Batak, kembali ia soedah disoegoeh
hammadijah
Bogor dalam pengalaman
kan
perdjamoean
jang
mahal,
jalah
' koeplah sebegitoe sadja, sebab pem-|na jang pertama dan terletak di Verem.|
perdjamoean
dengan
barang2
makanan
satoe
tahoen
itoe.
malo
telah
e
lengde Regentsweg di Bandoeng, tabatja jang arifin tento
setjara
Europa.
Boeat
ini
ia
tidak
bibej
kita
ah
maril
toep,
penoe
ai
hoen
jang
laloe
telah
memboektikan
Sebag
Toean Soetalaksana voorz. Tabliah
ramai-ramai memikirkan lapangan jang | oesahanja, jaitoe tiga orang dari moe- lang apa2, tapi kapan itoe perdjamoe Betawi menerangkan azas dan toedjoe
.nja melahirkan bahasa

rozaknakoem

membagikan beras kepada fakir miskin | bersedekahlah kamoe dari sebagian
ridikimoe jang Akoe soedah berikan.
serta anik jatim.
Toean Soedirdjo voorz. P.K.O. BoMoelai 6 Februari ada diboeka Roe|
mah Jatim di G. Menteng 50 Dalam gor, selain menerangkan bagaimana
'(P.K.O, Bogor, menjoesoen
RenjoBogor.
5. Pemoeda, selainnja diadakan pen kong2 beras, Penjokong2 harta dan
toelnja merasa keberatan boeat itoe
Iperdjamoean2
jang berharga.
Tapi didikan setjara Pandoe j ang biasa, ter barang2 jang diterima, dan bagaimana
sport, membagikannja, tidak loepa beliau
boeat ini. tidak ada kata satoe apa se oetama mempeladjari Paha
mengoetjapkan
diperbanjak
terima
bab ia koeatir meloekakan pengrasaan muziek enz.
6. Ai'sjijah, pada tiap2 hari Djoem kasih kepada sekalian Penjokong?2 itoe.
nja itoe orang2 jang adakan perdjamoe
Toean M.K. Wigoena meriwajatkan
'ah, moelai poekoel 3 sampai poekoel
an boeat iapoenja kehormatan.
.Koetika ia bikin koendjoengan ter- 5 sore, diadakan Cursus agama, ber. adanja Roemah Jatim serta tjara2 pe

Disebabkan pemerintah pada masa ga itoe barang makanan jang disoesekarang didalam kesoekaran jang ber goehkan pada itoe ambtenaar ada bahoeboeng dengan oeroesan wangnja, rang setjara Europa jang mahal.
Itoe ambtenaar jang roepanja ada
maka dia terpaksa menerima keadaan
mempoenjai
pengrasaan haloes sebe
jang menjoeroehnja memberi pengadja

memahirkan bahasa Inggeris,

golongan

4. P.K.O. Tiap2 hari Djoenvah,|..

jang enak dan mahal. Sebetoelnja djoe

(P.P.VI.M)

Hari Minggoe tg. 17 Maart 1955
TJIREBON
— v.v. JONG KRAKATAU
eU
Speciaal

ngoerocs

Oentoek

Besar

(Kamp. P.P.V.LM.)
mengoendjoengi

P,S.S.I.

hadlir.

Orang
213

besar ini,

dari Mataram (Diokja)

ENTREE
dewasa

pertandingan

F0,15

Anak2

Dikoersi

tambah

djoega :

"3

dibawah
F 0,15,

10th.

Y

Do,

Ndrijf ,Bale Karti”. Ledennja antaranja
'bisa dikabarkan toean2:

Soekirman,

Roedjito, di Akan tetapi, oleh karena seperti terse

dji Abdoel

Hamid

Dibelakangnja

berdiri beberapa

di Kaoeman.

itoe

comite

Ikan

sampai

minggoe

jang datang.

kan

sah,

dengan

tidak

diperdoelikan,

.Isoeka bantoe akan lekas tertjiptanja berapa besar djoemblahnja anggauta
“|pekerdjaan comite tadi, antaranja ada jang hadlir nanti. Didalam itoe verga-

Dwars door Batavia,
Aneta mengabarkan:
Dalam Pasar Gambar

Santo,

Hardadi'

Soetjipto, Soekardan,

Sajono, Soekonto, Roernomo, Oemar,
Soemitro K. Wijono, Ali Moerti.
“Tjilioeng: Samboedjo, Roesli,
Soenarto, Moehamad, Soetarmadji, Ka

Ini

masih 'vergadering penghabisan akan dinjata

orang ternama jang

N.N.

Gembira:

recteur O.L. Mij ,Boemi Poetera” di boet diatas, itoe vergadering tidak sah,
Djokja, K.H, Dewantara dan toean Ha maka ini pemilihan akan dimoendoer

ki

Sebab doeat
|... wakil dipodjok,
| (perwakilan ... !

LS.V.: Joedono,

roes diadakan pemilihan bestuur baroe.

-

rim. Soekarno, Lazief, Pry, Soetrisno,
Hidajat-Soemedi.

j.a.d. kembali

Andalan
Tambajong,
Koesam,
dering, ketjoeali dilakoekan pemilihan |akan dilakoekan pertandingan djalan
i|kaoem bangsawan.
- Tapi toeroet kabar jang kita dapat, bestuur baroe, djoega akan disahkan dwars door Batavia, jang sekarang te Achmadsjah, Aboeyar, Panangian, Ch.
toean2 Mr. Soejoedi,. Mr, Soemardi, itoe verslag2 dari secretaris dan pen- |lah diatoer oleh Pasar Gambir comite Anwar, Amir, Machmoed, Sjarieb, Roes
Kalau mendjadi warnim atau wakil | Dr. Soekiman, masing2 dari P.I.B.O, ningmeester jang soedah dibatja tadi dengan bekerdja sama sama pada af tam, Goestam, Azari. Abdoerrahman,
dengan harapan dapat | dan Partij Islam Indonesia, tidak toe- malam.
. menantoe
|deeling Batavia
dari N.ILA.U.
dan Nazar, Loedin, Aminoedin.
Bestuur P.B.I. tjabang Soerabaja me Weekbiad Actueel Wereldnieuws -en
benoeman ada mendingan, tetapi kalau | troet doedoek dalam itoe comite, dan
Persaudaraan:
Akan dikasih
orang beloem bisa tahoe standpunt minta kepada kita boeat toeloeng ka- Sport in Beeld. Punt permoelaar dan chabar lagi.
| djadi
wakil
isi
podjok
zonder
besluit
&
dong serba tidak aman.
aa mereka jang pasti dalam,ini soal. Hanja barkan, bahwa verslag jang dimaksoed |punt pengabisan adalah di Pasar GamPersaudaraan
Menteng:
Apalagi kalau djadi wakil rak jat dij Dr, Soekiman kita soedah bisa tahoe. kan diatas moelai sekarang
bisa bir, sementara tentang djaoehnja ada Santoso-Sastroamidjojo, Sewolo, Soe— Nolksraad jang dikatakan Asin dalam bahwa ia dalam pokoknja setoedjoe dibatja leh anggauta P.B.I. jang diniat boeat tetapkan djadi 10 kilome- jitno.
Soeratno-Sastroamidjojo.
. Pw. Sb. sebagai volk-verraad ialah | sekali dengan adanja itoe maksoed. tadi malam
tidak - hadlir,
“pada ter, Doeloe jaitoe ada 13'/, kilometer.
Jong
Manggarai: Widjoseno
an

orang2 Tionghoa katanja| “ Adapoen rentjana

o

rereboetan

jang roemahnja

pekerdja

saling tjakar dan saling maki lantaran|

pertama dari itoe comite, jalah lebih
tempat kedoedoekan di) doeloe akan tjari tahoe bagaimana si-

itoe tempat perwakilan.

kapnja djenis2 perkoempoelan kebang

secretaris
dan penningmeester
atau
dalam
gedong
R,
B.I, sendiri (Paviljoen G.N.I.) Ini

atoeran diambil, soepaja verslag2 terse

Toean Ontjom jang isterinja lagi! saan dikota Djokja dnlam ini hal, dan boet tidak oesah dibatja poela dalam
verlof sebab ada aanstaande Ontjom comite berdaja akan dekati mereka vergadering jang akan datang, dan de

Jr.-nja, lantas meneer Ontjom ambil itoe dari sedikit. HA
:
satoe wakil mevrouw, ini soedah ten)

.. toe

tg

bisa menimboelkan reboe- |

Oeroesan

.

toegoe

ngan segera sadja bisa disahkan.
Lebih djaoeh bisa kita kabarkan, bah
wa dalam vergadering pada malam Se-

nasional.

Mempoenjai wakil memang perloe|
Soenanakan lakoekan
S Gpegn. kalau tidak bisa djadi penjatindakan2,
KN Setun 4 apa lagi wakil di Volksraad, | Pembatja tentoe masih ingat tentang
tiap-tiap perkoempoelan politiek jang itoe incident dari pendiriannja itoe
— Co tentoe rereboetan djoega hendak toegoe peringatan
dari
perkoemmempoenjai kedoedoekan

disitoe, ka- poelan politiek Boedi Oetomo jang
rena perkoempoelan jang tidak poenja telah didirikan di Solo, pendirian ma

—..

|.

di Volksraad katanja paling tidak, na sampai

— wakil

sekarang beloem rampoeng,

— enak kena itoe ,, Toezicht-ordonnantie/ oleh karena orang telah dapat instruc
PR

H4 NA
tie boeat berentikan itoe pekerdjaan
Pergerakan Non jang beloem kawin pendirian sampai di sitoe sadja.
Djoega pembatja mesti ingat, ber| tentoe kena sampai basah oleh ini
0.» Toezicht-ordonnantie”, tetapi partai2 hoeboeng. dengan itoe perentah pen. politiek jang Co (maoe kawin dengan dirian, maka dalam berbagai-bagai
| jang baroe,

2.

nen jang akan datang, toean Dr. Soetomo, Ketoea Centraal Bestuur P. B.I.
akan memberi satoe pemandangan jg.
loeas tentang keadaannja pergerakan
kebangsaan dalam tahoen
jang laloe.
Kita pertjaja, bahwa dengan adanja
ini pidato, maka djoemblah anggauta
dari R.B.I. tjabang Soerabaja jang
akan menghadliri vergadering diming
goe meeka ini akan Izbih banjak dari
vergadering kemaren itoe malam.
—0—

Gedong Nasional Indonesia.

Volksraad) kalau tidak kesampaian| soerat kabar telah timboel toelisan2
“- kawin sama Volksraad (mempoenjai jang moeat matjam2 critikan.
wakil) tentoe sadja kedoedoekannja
| djadi serba soesah.
.. Seperti Tjodot kalaw maoe kawin
ditolak

| lantas

permintaannja,

Sekarang ,J.B.“ bisa kabarkan, jang
koetika Soenan berada di West Java,
ia telah bilang jang dalam

tentoe

tempo

Ssa-

toe boelan lamanja, ia akan soedah
| sadja sedihnja Sampai dioedjoeng djari, ambil
tindakan2 terhadap itoe per“ boekannja seperti Kalong mendjadi
kataan2 jang akan
toe peringatan. .

wakil podjok bikin obrolan isap djari...!

—

KALONG. |

ditoelis di itoe ba
2

Seperti. orang tahoe adalah itoe
perkataan2 jang mendjadi itoe sebab,

maka pemerentah
telah larang itoe
pekerdjaan dilakoekan teroes. Adalah

Indonesische Meester in de Rechten.
He

sDi Vorstenlanden. mendjadi- maksoed dari Boedi Oetomo
Ye
Doeloe dalam ini soerat kabar kita boeat toelis d? sitoe perkataan2 jang
— soedah wartakan, jang pada pemerin- 'berhoeboeng dengan pergerakan na| tah Kasultanan soedah dimadjoekan sional
di ini negeri, maksoed mana
“reguest oleh 3 orang meesters in de ternjata “ada tidak disetoedjoein oleh
rechten dari Vorstenlanden boeat me pemerentah.
Na
“ lamar pekerdjaan, waktoe dalam hal
- ini moentjoel berita, bahwa Sri Sultan)
akan

Dari kalangan P.B.I,

ambil satoe dari antara mereka,

maka jang didoega oleh orang2 di
Seperti kita baroe ini soedah kabar
Djokja adalah Mr. Rasmat Bahoewi- kan, kemaren malam PBI. tj. Soerabaja
|.
—

|

nangoen jang akan dipekerdjakan. Ta soedah mengadakan rapat tahoennja
pi ternjata tidak begitoe. Benar Mr. bertempat didalam gedongnja sendiri.

Kasmat soedah reguest dan mendapat | “Ini vergadering ternjata tiddak bisa

kan

djawaban

gadjihnja

berhasil,

dipandang

disahkan, oleh karena djoemblah ang
gauta jang hadlir tjoema 350 orang,

tapi karena

tidak sepadan

. dengan ia poenja diploma dari Univer- |sedang djoemblah

anggota

PBI. Soera

Boleh dipakai lagi
oentoek
berrapat!
Seperti diketahoei, soeatoe tempo
kebelakang ada sedikit oeroesan de
ngan gedong nasional Indonesia jang
berdiri

di Boeboetan

Resident

Soerabaia.

Soerabaja

mempoenjai

keberatan

lagi

akan

itoe ada

menga-

boelkan rapat2 didalam pendopo Gedong Nasional Indonesia, oleh -sebab
berhoeboeng dengan bentoeknja roemah itoe semoea rapat-rapat jang diadakan

disitoe

,hetkarakter

missenvan
besloten
en
openbare vergadering”
(tidak
didapati sipat-sipat jang boleh memandang

rapat-rapat

besloten atau

jang

itoe

selakoe

openbaar).

Karena berdjalan begitoe djaoeh ada
meminta banjak tenaga, maka berhoe
boeng dengan itoe dirasa baik orang2
jang hendak toeroet
ambil bagian,
train dari sekarang.
Keterangan keterangan lebih djaoeh
akan diwartakan belakangan.
Daftar pertandingan2
P.T.LD,

Boeat
dan

jang

akan

maka

diberikan

adalah Mr, Sidarto djoega dari negeri

Dingin telah dipekerdjakan pada dienst
Sultanaat, sedang satoenja adalah Mr,

Moeksinoen pada kantoor oeroesan ta

nah di Kepatihan.
aa
I
Sementara
ini masih ada poela satoe

meester in de rechten bangsawan, ja-

itoe Mr. R.M. Soerjodiningrat, poetra

Klas

ketjil, teroetama
bekerdja boeat keperloean.P. K. oetang jang boekan
berdirinja sekodengan
ng
berhoeboe
tapi ramalan itoe kenjataan tidak
ti, sebab menoeroet keterangan lah Mulo P.B.I. Tetapi oentoeng djoe-

jang dekat padanja, Mr.

19-3
28-3
283

30-3

P3 Komerdeka.
ana

28 3

194
25-4

Gembira — J.M,
Tjiliwoen — Gembira.

Dengan

Tentang roepa roepa peroesahaan
sociaal dari P.P.I. tjabang Soerabaja

sloten
atau openbare-vergaderingen.
(S
Atas
pertanjaan
toean Soendjoto

ternjata semoea bagian bagian itoe apakah
.Iseperti P,P.I. (pemeliharaan kaoem begini

an

P.P.A.J. (pemelihara

anak jatim), Dharmo

»| meliharaan

orang

sakit

dan Roode

angan2

“13 sendiri, indinya Hook Iperloe dengan

banjak

oeang,

sebab

akan oeang jang mengalir |kebanjakan sekolah-sekolahnja di Soe
'rabaja sini beloem
r jang djadi voorzitter dirinja sendiri.

' Sehabisnja

verslag

tidak

bisa memelihara

secretaris dan

baik

pertanjaan

jang

dikoeatkan
dengan seboeah
soerat officieel, maka djawab resident,

Oesodho (pe bahwa jang

| Kruis-afdeeling). tjabang Onderwijs
'(pergoeroeean rahajat, schakelschool,
a.|
Frobelschool H.I.S, dan Mulo) dan
(
edong kebang.
lain-lain
oesaha lagi, semoeanja itoe
oetama
jang
ksoed
gan (bisa didjalankan dengan baik, dengan
lah soepaja kesanan
pertoendjoekan2 jang diadakan tidak oesah terlaloe mengeloearkan
oemoemnja banjak ongkos, Tjoema bagian sekolah“bangsa Mar
Djokja bisa dilangsoengkan sekolah pergoeroean ra'jat sadja ada

jakan

mondeling diterangkan oleh

demikian

itoe tidak ada

perloenja.
Toean

nerangkan

Soendjoto

atas

apabila poetoesan

senang

sekali

Kita:

Soedikman

Soepardi,

kandar.
S. S. # Soegiono,

Paling
meerah

Saleh,

Lumanauw,

Yg —

Bond

Badminton

Batavia.

8 LaMmaarti

9D:
2ekilas

A.

Fam. Club 2 — Sepakat 1 bn. Hua Chiao
Gembira

1 — Sh. T, Hui 1 bn. Gembira
2e

A.B.C.

2—

klas

B.

CS.

A1

bn. A, B. C.

Sekilas .C.
Sepakat 3 — Chung Hsich 2 bn. Sepakat
Mart

Samioedin,

A99:
leklas.

:

A.B.C. 1 — Hua Chiao 1 bn. A.B.C,
FamsCIub 1“ TERE: 1 bn. Hua C.
BVLS. 1 — Y,M.F.A. 1 bn, B,V.L.S.
2eklasA.

Hua Chiao2 — Sh. TH 1 bn. HuaC.
Sepakat 1 — T.C.R.C. 2 bn, Sepakat
YMFA.

Is-

2 —

Gembira
3Jeklas

1 bn.
A.

I)

Cara2nja Doenia soedah toea
4
1 Saroeng harga 7
1

”

”

12

”

Paling
moerati

Cent per lembar.

175

1

1,

,.

”

”

,,

Njonja - njenja
kep ingin taoe of—beli lekaslah
selamanja sama adres tersebeet dibawah,

Toean-toean

datang

Persediaan dari Afd. Batik paling besar.

MENOENGGOE

BATIK

CENTRAAL

1935

& Co"

'ISMAILDJALIL
PASAR

SENEN

Pekalongan

—

121—12

Solo

—

3

BATAVIA-C.

Tasikmalaja

—

Padang

Galoenggoengweg
122

Bi

go

-

Vrij ? 5

D,ahit

Soenggoeh

2INS

ET

NTT TANI TT TUTI TNI

ANN

satoe pe ratoeran

jang

Tan

#
menje-

IE

nangkan.
tolong

Diharap

F

Toean-toean

dan

Njonja-njonja

Toean dan Njonja poenja Boe djang,

, DJOHAN-DJOHOR dapat DJAHIT
Tidak

me

Si

pandang

faoe sama

kasi

bahasa belandja di TOKO

E

E

VRI),

bera pa banjaknja

belandja,

nama C. O. G. N. |.
jg begini diketahoei

Perkoempoelan

DJOHAN
Ini

dihadap

terseboet diatas,

Soerabaja.
s

Y

»

“

peratoeran

berlakog

Meester Cornelis,

kan kepada pengoeroes gedoeng jaitoe
C. O. G. N. IL jang

Dagang

DJOHOR

BATA VI A-C,

Boeat kemoediannja djadi Gedong
Nasional (pendoponja| boleh dipakai
oentoek ber-rapat, sedang segala per
tentang itoe baiklah

S

Y.M.FA.
:

Sh. TH 2. — Ch Hsioh 1 bn Ch Hsioh
IBVLS, 3 — Sepakat 2 bn. BV LS.

Soebardjo, Soedjo-

Djemakoen

Bya,

Competitie

Soedono,

kepentingan, keinginan mana kita penoe
hi dengan tjara penjiaran jang diatas.

adalah Ir, Soeratin, di
adres Boeboetan
dari Aannemers- en Bouwbe Penningmeester, lantas sebetoelnja ha-

—

Soepangat, Dja-

Soeratman,

oleh segala badan dan orang jang ber

mintaan

|

Wahab,

Korompis, Maroedin.
Badminton.

Natensas — Tennis Kita.
Daftar nama2anggauta
perk Pete.

Tennis

loes,

Pongai,

Soenarda,

Andalas — Tjiliwoeng.

J. M. — Andalas.
Gembira — Tennis Kita.
Sikap —J.M.
Tjiliwoeng — Natensas..
Andalas — Natensas.

27-4

B,

Kred. w.

2-4
5-4
6-4
11-4
18 4

hari Senen jbl. toean Soendjoto seba
gai wakil C.O.G.N.I. telah menghadap
di moeka resident Soerabaia, hendak
mengetahoci
pendapatannja seteroes
nja didalam perkara gedong nasional
itoe, berhoeboeng dengan voorziening
en jang telah selesai.

Dr,

Klas Ill.
8-3-35 Gembira — Sikap.
14-3
Tjiliwong — Andalas.
12-3
J. M. — Natensas,
16-3
Sikap — Gembira.
23-3
Natensas — Tjiliwoeng.

Semoea rapat rapat jang diadakan
didalam . pendopo itoe haroes dipan
dang
sebagai
vergadering
openlucht. Berhoeboengan dengan anggapan jang begini maka semoea rapat
rapat jang hendak diadakan ditempat
itoe, haroes doeloe diminta pada Hoofd
van Plaatseliik Bestuur sebagaimana
semoestinja
dalam mengadakan vergadering openlucht.
:

ga ini sekolah sekarang soedah bisa resident Soerabaia, bahwa dia sendiri
memelihara dirinja sendiri, sehingga soedah melihat keadaan gedong itoe,

penganggoeran),

Sikap—Nats,

Oesadi,

kat, Loleh, Soegondho A. Soegondho

:

J.M.— Tjil. Manggarai.
fjil.—S S. Mampangbinnen.
Persd.—J.M.v.d. Houtl.

no, Soepomo,

ygrat akan boeka kantoor dengan lambat laoen bisa diharap oe- hingga tempat itoe dipandang sekarang
diri oentoek dapatkan ia
geschikt oentoek mengadakan be'tang2 itoe akan dibajar semoeanja.
dengan

Il,

Parma Iskandar,

Karnadi Koesoemah.
"
Sikap:
Soedja, Karnadi, Sadely,
Joekinan, Elon, Tampoebolon, Hoesein,
Moersid, Soehardi, M. Dehan.
Natensas: Nj. Soegondho, Rung-

Maart

9-3-35 Natensas—Gem. Alaydroesi.
14-3
Pers.-Nats. v. d. Houtl.

ter, jang akan makan tempo banjak menghalangkan keamanan djalan raja
sekali, tetapi dalam ini vergadering (publiek niewsgierigheid, waardoortidak akan diambil poetoesan apa-apa. verkeersstremming wordt veroorzaakt)
Dari verslag jang dibatja itoe bisa
ditjatet, bahwa djoemblah anggauta
Oleh oesahanja C.O.G.N.I. (Comite
P.B.I, tjabang Soerabaja dalam tahoen Oesaha Gedong Nasional Indonesia)
1934 soedah moendoer sekali. sebab sementara pendopo itoe sekelilingnja
banjak jang pergi meninggalkan kota soedah ditoetoep, Jang demikian ini
Soerabaja,
ada
lagi jang terpaksa dilakoekan
dengan gemeente-vergun
minta berhenti oleh adanja ini djaman ning nomor B.B. 684/1934.
malaise, dan ada poela jang meninggal
Behoeboeng dengan keadaan gedong
doenia. Ternjata dari djoemblah 1800 itoe sekarang, maka menoeroet S.O.

— Prins Hario Soerjodiningrat. ini wak
|. toe kenjataan beloem soeka boeka
practijk sendiri, karena masih akan
tjari pengalaman
lebih loeas dalam
“ sesoal
practijk dengan djalan mee- lebih, sekarang soedah ketinggalan
“loopen
dalam kantoor Laandraad tidak lebih dari 1.100.
Tentang financieel verslag2 bisa
di Djokja.
|
«5
|
ditoetoerkan,
bahwa meskipoen seperti
.
Doelce banjak orang meramal jang
biasa
kasnja
P.B.I.
Soerabaja ada oeang,
r,R, M. Soerjodiningrat. sesoedahnja tetapi ternjata P.B.I.
masih memikoet
loes dari R. HH. S. di Betawi pasti

rang

boelan

Joedo, “Soetedjo, Hoe-

Natanegara,

competitie

April.

Keberatan jang begini bisa diadakan
voorzieningen
(tambah2

padanja

do, Moestiko

diono 1)
(G Team akan dirobah, dan dikasih
tahoe lagi.
,
Siliwangi: Djajamihardja, Eko,
Soet, Ipik, Wiraatmadja, Soehardi, A,

KlasI
16-3-35 S.W.— Tjil. di Pet. Sab. Gng X.

pekerdjaan 'baja sama sekali hampir 1160 orang.
satoe ledenvergadering dari
itoe ia Sedang
“tolak. Mr, Kasmat sekarang boeka kan | PBI. tjoema bisa sah, kalau jang meng an) dengan mendirikan dinding dise
. toor Advocaat & Procureur sendiri hadlirinja sekoerang2nja sepertiga dari kelilingnja, agar soepaja segala pembi
tjaraan jang dilakoeken didalam gedong
di kota Gede. Belakangan dikabarkan djoemblah anggota seanteronja.
itoe tidak boleh kedengaran dari moe
pada kita, bahwa ia akan boeka filiaal
dan soepaja poela
dalam iboe kota Djokja, boleh djadi| Tetapi meskipoen tidak sah. toch ka atau serambinja,
itoe vergadering diteroeskan djoega,
akan bersatoe kantoor di kantoor le- hanja dengan maksoed boeat memba tidak menimboelkan sebab bagi orang
banjak ditengah
djalan oentoek ber
SNNaeg AAS
Ak
. Sementara doea kandidaat lainnja,. tja verslag secretaris dan penningmees- koempoel dimoeka tempat itoe jang
| siteteit di Leiden,

Joedo, Soedirdjo Joedo, Nirwono Joe-

TG

ai

s3

boeat
g

pendoedoek

€:

Batavia

danT

3

«

disebabkan

|.

Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI.| Sue Kerkhofweg 3 6
.|

2 an

dari

sore

berarti

Bandoeng

pekerdjaan

Pertjitakan

pagi sampai besar.

— 8.30
1.30

41

Mentfjitak

—

ketjil

kita ada

kunst:

64

TERDIRI

1934

sa

Sedia djoeal rebana terbangan dari matjam2 oekoeran. Bikinan ditanggoeng rapi serta lekas | Toean-toean jang bikin pesanan,
diminta sekoerang-koerangnja mengasih oecang separoh lebih dahoeloe dari harga pesanan. Jang

Is

|
t
v
&
1

laennja dikirim dengan Rembours.

Djoega djoeal beli koelit parih
dan koelit kambing.
Memoedjikan

INGA

Toko REBANA
Kampoeng

segera!

Boektikan
.sporT-, jaci

HENGI

.&

Tempo

MODE — ARTIKELEN VUURWAPEN & MUNITIE
KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN
| Reparatie-atelier » van Vuurwapens

Toko rio TEK
PASAR
PASAR
Ma

BAROE

TELF,

—

361

. Baroe

WI.

Metropolitan

soedah

Harga moerah

sedia

loear

biasa!

djarang

Awas ! selamanja liat merk se“belah, kepala djadi enteng tidas
koreng, ramboet djadi gemoek,
dan

ketoembe,

|

TOKO
PASAR

4

Kloearan

ML. MAASOEM'

SENEN

"9

135

obat

Obat mata Koetjing ialah RADJA dari Sesal

N. B. Sesoeatoe

?

:

PER

roemah

moesti,

1

ja perloe simpan dan

dan

Politoerern:

Batavia

paling djempol

PERDOELI SOESAH
HARGA TETAP TOEROEN

Persediaan

tjoekoep

dari tenoenan

SB

PE

Tenoenan
23
»

Risk
Samarinda
Donggala

warna dan kleurnja.
Batik keloearan seantero

Tanah

Djawa.

Coupon)
Tjoekoep

1 pak terisi 20 bidji

semoea kain

Semoea

“10 Cent.

pandjang kain saroeng selendang
ikat kepalanja.
harga menoeroet tahoen sekarang.

Adres

jang terkenal

Batikhandel
jaitoe Fabriek dengan

Toko

tjara "kerdja" jang
paling modern “dan jang
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-

, Pasar Senen No.

,MOEDA”"
159

Batavia Centrum.

20jes

Banjeemas
Pekalongan
Solo
Djokdja
« Tasik Malaja

RIBBON

10

asli

Soemedang
Cheribon
Palembang

3
Pa
tjoekoep

Indonesia

Garoet

5

Semoea

OEANG

yej1d0)y

MALAISE

ueegoljaad

TIDAK

dan

gas, aer elctr,

Deli

Centrum,

DAN

verhuis-

Hormat pengoeroes
menoenggoe pesanan.

RS

PERDOELI

dengan ga-

Piano,

Pasang: Leiding
dan laen-lzen.

KOETJING.
—

212 Bt.C.

1220 Wi.

kerdjaken

Raden

KLINIEK
DOKTER
The Cat Medical Hall Pasar Senen

TIDAK

Tel. No.

boedels en houtwerken.
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Westkust— Tapanoeli—Medan

V. V.

Kotaradja

Tamarindelaan

rantie: Verpakking, Verhuizing,
te LAND en OVERZEE: afscheep
& Opslag.

rabat.

Moelai Hari Minggoe

Oude

Sanggoep

KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng—Palembang

dan

,Contant”

— ONDER
TRANSP
NEMIN
OR
TG

Dokter

DJAGA!!!!

dengan

AGOENG

obat mata.

AWAS

2

BA

d.LiI,

Pendjoealan

,,REMBOURS"

tangga

Bangka—Djambi—Soematra

FAROKAS

N.V, FAROKA Malang,

barang
tangga

dan , Huurkoop”.
o
Djoega terima segala pesanan roepa2 barang menoeroet keinginan.
£
6
178
mang utan

sedia dari obat-obatan 1 Fiesch obat mata Tjap Koetjing,
| Taulin boeat ba
koelit, dan sepasang Cataulino
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen
dan damailah toean seroemah tangga.

PALING BAROE

(Zonder

roepa2
roemah

Lemari- Zittje-Medja Toelis- Medja
Makan - Koersi- Randjang- Bultzak,

8

ongkosnja.

djoeal lagi dapat 40 pCt

Boeat

Neannja. dokter.

Yedia dan djoecal
perkakas
perhiasan

boeat pertjobaan
TI S'asal sadja

tanggoeng

MINTALAH

DARI

5

Kenapa matanja

maoe

.

» CENTRUM“ — Palembang,

BATAVIA-C.

Tjonto tjonto
dikirim G RA

B ROWN

DJAMALOEDIN

16 Iir-Passarstraat-dekat Hotel

an

Kwitang —Batavia-Centrum

Jang

HADJI

hormat

Djangan didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke
Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih
orangnja
semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres
penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara perkara wang. |

Jo Tek Tjoe

BI KELOEARAN

MEUBELHANDEL

seperti:

$9 63

Roemah

dengan

kebagian
!!

J8909g

ilangken

koetoe

Menoenggoe

tak

jayrd

matiken

kalau

Op

lemes,

menjesal

C8

item,

blangan

jang

136

mandjoer

tetapi

OgI

|

akabaer

English

B. SAWARANDASS
(Registered teacher)

199

Hata uk

561

Director,

memanen ec

Banjak

(Terbangan)

Ilir PALEMBANG.

Terima
moerid
baroe boeat
beladjar bahasa Inggeris.
Ditanggoeng bisa bitjara da»lam tiga boelan.
Peladjaran
lain: Shorthand,
Typewriting, Correspondence.

haloes kasar

kelar dan

10

hormat,

Night Schuol
10, Schoolweg Noard, Batavia-C.
Phone 3835 WI.

Sedikit

Batik modern

HONG

BATAVIA-CENTRUM

—

The

Tanggal 1 sampe 5 Maart 1935

enz., €nz.

dengan

SOEMARTO.

de Lan

Oogarts

Djam bitja ra

-—

Electrische - Drukkerij
“PENGHAREPAN”

Rei

BAN a

|| Mevr. A. SkelaanA

Pan

tan data

BITUNG

“No. 279 Rebo

13 Maart

ALA

1935 tahoen ke-3

oleh para sahabatnjadan radja2'kaoem
Moeslimin dengan teliti sekali, sampai
tidak ada perobahan sedikitpoen. Kalau fada peroebahannja, sedikit sadja,
dengan moedah ketahoeannja.
8

. Gemandangan

Sebetoel betoelnja K.N. Moehammad
S.a.W. itoe oetoesamjja Allah dan penoetoepnja dari segala Nabi. Kalau
betoel akan ada Nabi lagi, tentoe K.N.
Msehammad itoe diberi seorang anak

laki2,

seperti

Nabi Nabi jang doeloe.

| Agama
Islam itoe soeatoe agama
jang sempoerna,
Kalau ada orang jang mengakoe-

Lembaran

ngakoe

Ketiga

Omnibusdienst S. S. dibikin lebih modern lagi,
Motors mengeloearkan

bus2 baroe lagi.

Beloem selang berapa lama pernah
djoega kita kabarkan bahwa oentoek

sangat modern.

Omnibusdienst dari S.S. di Tandjoeng

bus jang demikian indahnja. Langkah
S.S. dengan djalan membikin modern
bus-bus ini soenggoeh boleh dipoedji,
karena inilah salah satoe sjarat poela
boeat menarik
hati
penoempang2.
Lain daripada itoeenampak poela di-

Priok, ada diberikan 3 omnibussen.
Ini auto2 dibikin oleh Generaal Motors di Tandjoeng Priok.
:

Chasisnja adalah model 2-Ton jang
paling baroe dari G.M,C. truek 157"

wielbasis.
oleh type

jang

G.M.C,-16. diperlengkapi
baroe
6-cylinder motor,

sangat hemat memakan

minjak,

Didalamnja itoe bus sebagaimana nam
pak pada gambar2 berikoet ini, ada
dibikin tempat-tempat doedoek .jang

senang

sini,

hati

bahwa

poen

tidak

bikinan

di

sehingga

bus

Soedah

Du

orang

tentoe

dengan

naik dan (masoek

Diliat dari

depan

typenja tjoekoep menarik

itoe

gas

oentoek

seperti

memboenoeh

bangsa

Barat

manoesia

itoe, itoe soedah

berarti moendoer bagi kita?

Djika
kita merada hina dan ketjil
hati oleh karena melihat atau memi-

kirkan

jang modern2 itoe, soenggoeh

boekan pada tempatnja,
Djika hati kita ketiil, tidak dihabikinan di Indonesia ini rapkan akan mendapat kekoeatan dan
koerang indah daripada orang lain tidak akan memandang moe
Amerika
atau
Europa,li ia.
seperti

tertera

digambar

ini adalah soeatoe productie di Indonesia sendiri jang boleh dibanggakan.

Orang Islam diseboetkan oleh orang
Barat,

orang

tinggian

kotor

dan

tidak

boedinja.

ada

ke

5

Waktoe Sech M. Abdoel datang ke
Ceneve, disitoe orang Europah mera
sa heran, karena melihat bagaimana
Pena
boedi pekertinja orang Isam.

Djadi kalau kita dikatakan hina dan

moendoer itoe beloem tentoe.
Kita sebagai manoesia oentoek
ngambil

timbangan

hal

me

moendoer dan

madjoe itoe tidak bisa,
Orang Eropah tahoe akan

kedjelek

boekan pengadjaran jang tinggi tinggi,
tetapi.kita haroes bisa menoendoekkan hati kita sendiri, soepaja kita bisa
mendjadi kaoem Moeslimin,
kemoedian kepandaian dan kemadjoean itoe
akan datang dengan sendirinja.

Sipat kita

didalam mentjahari

doeniaan, dengan
Toehanan.

ke-

tidak meloepakan ke

Dengan pimpinan igama, kita bisa
mentjapai kemadjoean.
Sesoedahnja pidato itoe habis, laloe Ketoea menambah lagi keterangan
dan dari pembitjaraan diatas itoe bisa diambil konkloesi Islam itoe lebih
tinggi dari orang jang boekan Isla m.
Waktoe itoe soedah poekoel
12,
laloe diadakan pauze, lamanja 5 menit.
Sesoedah habis temponja mengaso,
rapat diboeka. lagi, dan sebeloemnja
mengoeroeskan pembitjaraan, atas per
mintaannja
Moehammadijah
tjabang

Garoet, minta soepaja dibatjakan soerat
pemberian tahoe hal djatoehnja hari

kannja alcohol, tetapi ia sendiri mi- raja Adha,
noem itoe alcohol, sehingga kalau di tanggal 15
roemahnja tidak ada minoeman alcohot, merasa koerang gagah. Kalau ka-

oem

Moeslimin

meminoem:

merasa berdosa,
Di, Amerika makin
melarang

minoem

-alcohol,
'

banjak

alcohol,

njak orang jang minoem

wet jang
makin

alcohol

sehingga lama2 itoe wet ditjaboet.

Rapat

terboeka ,Comite
Islam Garoet”.

Pembela

Pada hari Minggoe tanggal 10 Maart
1935

,Comite

Pembela

telah

mengadakan

Islam Garoet

ma manoesia jang beriman jang tidak
menanggoeng roegi itoe.
|
Dan Allah soedah bersabda poela,
bahwa haroes ada diantara oemat jang
mengadjak-ngadjak kepada perkara jg
baik, mentjegah kepada perkara jang
moenkar.
Lebih
landjoet, laloe
pembitjara
membatja azas dan toedjoean C.P.I.
jang soedah disahkan oleh pengoeroes,
jaitoe:
.

a. Mengoempoelkan

ngan2,

rapat terboeka, ber njata2

tempat digedoeng Pergoeroean Taman
Siswa Garoet.
Selainnja
mendapat
koendjoengan
dari
ra'jat Garoet, banjak didatangi
oleh tamoe2 jang djaoeh, Hari kemarennja dari Betawi datang satoe auto
bus jang penoeh diisi oleh kaoem
Rersatoean Islam, begitoe poela dari
Bandoeng datang beberapa mobil dari
Persatoean Islam djoega. Diantaranja
nampak beberapa pemoeka Islam jang

sebaran2

mentjela

dan

boekoe2, kara-

lain2nja, jang

Islam atau mengan-

doeng tjelaan terhadap kepada Islam,
ig sengadja menjesatkan Islam dengan
berkedok Islam dari fihak mana djoeapsen,
b, Menolak

mendjawab dan memba-

las kepada jang berboeat terseboet Ja):
dengan
patoet.

djalan

beroepa

apa sadja jang

c. Memberi
penerangan
Islam, teristimewa ,didalam

kebaikan
hal2 dan

masa'allah2
jang disengadja disesat
kan oleh orang jang menolak kebenasoedah terkenal namanja, seperti tocan ran Islam.
A. Hasan, toean Moehammad Nasir,
d. Mengadjak tiap2 orang dan koemdan lain-lainnja.
poelan soepaja bekerdja bersama-sama,
Wakil-wakil
perkoempoelan
jang menghindarkan segala sesoeatoe jang

datang, ada 30 oetoesan.
Wakil
pers:
mandangan.

diantaranja

dari Pe

mendjadikan

hinaan, fitnah

dan

seba-

gainja jang merendahkan ketinggian
Islam dengan djalan memberikan peneBatjaan ajat @oer'an oleh toean H. rangan kepada orang atau kaoem,
Mustafa Kamil.
jang minta keterangan dengan ketoeWaktoe
pemb. membatjakan ajat, loesan hati dan maksoed,
Toecan Abdoellah dari Betawi merapat diam, kelihatannja soenggoeh2

itoe ba njamboeng keterangan dari C.P.I. itoe
bahasa dengan mengeloearkan ajat @oer'an,
jang teroes ditafsirkan kedalam bahasa
' Soenda dergan pandjang lebar.
Oleh. pemb., diterangkan dari mak Indonesia.”
soed ajat itoe, ialah: Allah itoe tetap
Sehabisnja
habis pidatonja. laloe
selamanja tahoe, dan menjaksikan kita. ketoea berseroe kepada rapat soepaja
mendengarkannja.
tjaan

Boemi
djoega

dan
sama

Boeahnja
itoe,
gala

Allah,

Kemoedian

ajat diterangkan

malaikat dari kiri kanan
menjaksikan kita.

tauchid

kita haroes
roepa jang

ialah

dengan

kitab

kepada Toehan
pertjaja kepada se
ditoeroenkan"oleh

kitabnja. Sebagai

orang Moeslimin,
jang haroes men
djadi pegangannja, ialah @oer'an. Koe
rang lebih satoe djam berpidato itoe,
baroe habis.
i

II. Azas dan toedjoean Comite Rem

dari oeraian kedoea pembitjara tadi,
sebagai penerangan dari azas dantoe

djoean C,P.I. oleh sekaliannja dapat
diperhatikan.
II. Sebabnjalslam moendoer.
Dibitjarakan oleh toean Mo"
hammad Nasir. dari Bandoeng Pembitjaraan lebih doeloe menerangkan
dari perkataan moendoer,

Islam: itoe tidak moendoer dan tidak
akan moendoer, sebab ada pendjaga-

pembitjara

Moes-

nja, tetapi orang jang mengakoe Islam.

karena

Ahmad !? Dan

keterangan K. N. Moehammad itoe pe
noetoepnja para Nabi dan para Rosoel.
Jang mendjadi
pembitjara ialah t,
Abdoelrachman dari Bandueng.
Pembitjara naik ke podium dengan
membawa setoempoekan boekoe.
Lebih doeloe memberi tahoekan ke

soedah

tjoekoep

diterangkanoleh

K.N. Moehammad
s.a.w, Dan ' kata
pemb. kalau betoel akau ada lagi Na
bi, masakan Allah tidak memberi tahoe
pada kita, sedang kita manoesia akan
mengadakan rapat ini atau keselamatan,
biasa
dengan
memberi tahoe.
(Pemb. bitjaranja dengan
membikin
leloetjon sampai jang mendengarkan
ketawa, menoendjoekkan kegirangannja dan poeasnja akan keterangannja,
versg,),

Pembitjara mengasih lagi tjontoh di
oempamakan sama satoe ,gedong jang
bagoes, tjoema oentoek mendjaai sem

poernanja,

gedong

itoe

kekoerangan

satoe bata lagi. Sesoedahnja
di isi
satoe bata lagi, tentoe sadja gedong
itoe mendjadi sempoerna. Kalau soe-

sempoerna tidak oesah ditambah lagi.

Bata

jang

dipakai

menambah

kekoe-

rangan itoe, boleh kita misalkan kepada KN. Moehammad s.a.w. Tambahnja gedoeng jang soedah sempoerna
itoe, tjoema loekoet, djadi kalau seka-

rang ada orang jang mengakoe-ngakoe
nabi, boleh kita namakan nabi loekoet.

Oentoek

memoetar-moetar

kepada

tetapi

kesalahan,

kita

haroes

kebenaran

memang

ingat

moedah,

bahwa

jang

betoel itoe, tjoema satoe, Doeloe soedah ada djoega jang telah mengakoe-

ngakoe
Nabi baroe,
memoetar moetar ajat,

dengan

djalan

memberi

beberapa

orang Arab jang ahli berhitoeng, oleh
orang Barat laloe dioebahnja.

Dimasa orang Eropah ada didalam
kegelapan, ada orang jang mengatakan

bahwa boemi itoe berpoetar, sehingga
orang
itoe diboenoeh. Bagi orang
Moeslimin “hal boemi berpoetar itoe
tidak mendjadikan satoe keheranan,
Sebab K. N. Moehmmad s.a.w. soedah
mengatakan,
bahwa boemi, boelan,
bintang2 d.l.!. itoe berpoetar.
Karena kita mmempoenjai perasaan
hina dan rendah tadi, laloe sadja meniroe

segala

jang

datang

dari

Barat.

Dan jang ditiroe itoe boekan tjara2nja
Organisasi sampai mendapat kemadjoe
an, tetapi kesalahannja, seperti meniroe

model

pakaian,

makanannja,

mi-

noemannja dll.
Orang2 Barat itoe mendapatnja 'ilmoe2 dan kepandaian itoe asalnja da

ri bangsa Timoer, ialah dari Bagdad,
laloe diterdjemahkan kedalam bebera
pa basa asing sampai sekarang. Orang
Barat jang sama merasa. akan asal2
nja mendapat kepandaian itoe, sama
mengoetjapkan terima kasih kepada

bela Islam, dibitjarakan oleh t. Ahmad
nja Allah telah berdjandji akan menSobandi.
Dengan mengambil beberapa ajat djaga Islam.Jang moendoer itoe boekan Islam- orang Moeslimin,
@or'an, pembitjara mengoeraikan ter-

“ tang bagaimaria keadaan kaoem

itoe,

Mirza Goelam

@oer'an,

Sesoedahnja mengoeraikan hal K.N. «
Moehamimad itoe Nabi penoetoep, Ia
tjontoh lagi bagaimana jang dikatakan
loe menerangkan datangnja Ahmadijah
madjoe, seperti terdjadi didoenia Bajang
menggemparkan
ditanah kita.
rapat,
soepaja djangan kaget,
rat dan menoeroet anggapannja orang pada
Mirza Goelam Ahmad jang telah mebahwa
setoempoekan
boekoe2
ini,
ia
Barat. Sekarang menoeroet @oer'an,
ngakoe menerima ilham dan wahjoe
-boeatannja Mirza, -ini
apakah jang dikatakan moendoer dan lah - boekoe2
dari
Toehan telah mengakoe beberapa
madjoe itoe ? Allah telah bersabda: tjoema dibawa sebagiannja sadja dan nama sampai
losinan: mengakoekan:
»Hai orang2 Mueslimin, kamoe jang harap djangan koeatir lama memakan moedjadid,
Imam
Mahdi dan Nabi Isa
setinggi-tingginja oemat, djika kamoe tempo, sebab boekoe jang banjak ini jang didjandjikan
oleh segala Igama,
tidak akan dibatja isinja semoeanja,
orang beriman".
katanja jang telah moentjoel itoe ialah
akan
diambil
sebagiannja
sadja.
Kemoedian pembitjara membentang
Miraza itoe,
Sebeloemnja menerangkan hal Ahkan hal- kemoeliaan Islam dizaman
Soedah itoe diambil beberapa ajat
Kita haroes mengedjar madijah, pemb. mengoeraikan doeloe dari kitab2
poerbakala.
kaoem ' Ahmadijah itoe,
akan djaman
kemoeliaan itoe. Kita tentang Nabi penoetoep. Dengan me- mengeliroekan dan menjes
atkan, Seper
tiap2 hari biasa tertipoe oleh keadaan2 ngambil ajat2 dari beberapa Hadits, | menjeboetkan:
,,Akoe
(Allah) glejang datangnja dari orang lain dan ada diseboetkan, bahwa tidak ada lagi
nga
Nabi itoe seseedahnja Nabi Moehamdari igama lain.
mad s.a.w.
V. Pertanjaan Oemoem.
Dalam oeroesan dagang, ada perka
Didalam djaman Bani Israil, kalau
Sesoedah segala pembitjaraan habis,
taan2 asing jang sebetoelnja itoe per- Nabi
itoe wafat, laloe diganti oleh
Ketoea
memberi
kelonggaran «
kataan asalnja perkataan Arab, waktoe poeteranja. Tetapi sesoedahnja K.N. laloe
kepada
jang
akan
memadjoekan
per
kaoem Moeslimin madjoe didalam per Moehammad tidak. Keterangannja itoe
tanjaan.
dagangan, oempamanja ada perkataan demikian:
Berhoeboeng dengan jang akan me
»tjek“, magazijn dari magazi artinja
'Ilmoe
kesoesastraan
itoe, 'ilmoe
tempat manaroeh barang. Wissel itoe baharoe. Pada oemmat djaman dahoe- ngadjoekan petanjaan dan minta bitja .
dari perkataan Arab djoega dari wasel loe, toelisan 'itoe beloem ada. Nabi2 ra itoe ada banjak, satoe-satoe orang
tjoema diberi waktoe 5. menit. Jang
(wassalam).
jang dahoeloe itoe didalam menjebar- tdak poeas akan waktee jang sedeDalam oeroesan pereconomian, soe- kan igamanja, tidak bisa ditjatat dedah mendapat kemadjoean jang se- ngan koemplit. Oleh karena itoe kalau mikian itoe, laloe ditarik kombali sadja
tidak diteroeskan bitjaranja.
tinggi tingginja.
Nabi wafat, lantas dioetoes lagi seDidalam “ilmoe2 banjak perkataan2 orang Nabi jg, lain, Adapoen djaman
Karena waktoe soedah siang, sesoe
jang 'asalnja perkataan dari djaman K.N. Moehammad s.a.w. segala wah- dahnja toean A. Hasan habis berbitja
Islam, seperti chemi dari kimia. Ilmoe joe-wahjoe dan 'ilham itoe ditjatat. ranja,: laloe Ketoca menoetoep itoe
hitoeng Algebra, itoe perkataan Arab Jang toekang mentjatatnja sadja ada rapat. Rapat boebar k.I. poekoel 1,15
jang “asalnja Aldjabar, ialah nama se lima belas orangnja, laloe disoesoen dengan selamat.
Laloe

mami

ba-

ialah pada hari Djoem'at
Maart (10 Dzoel-hidjdjah
1353). Dan pengadjak mengadakan
sembahjang hari raja ditanah lapang.
Agenda IV. Apakah Ahmadijah ? Sia-

pakah

oetoesan Allah akan

isinja

koerang terang, itoe boleh kita bantah
dengan sabda Allah jang maksoednja:
»Akoe menoeroenkan kitab ini, oleh
kamoe Moehammad
haroes diterangkans.
H3
Djadi keterangan didalam @oer,an

was

Generaal

mendjadi

menerangkan

Menilik keadaan

3).

Dari samping

belakang

nampak

chasisnja jang

mengagoemkan.

N
c

Oeroesan

karet.

Centrale Advies Commissie

itoe, sesoenggoeh-

oentoek

dan Tapanoeli (ketjoeali onderafdeeling
Bengkalis|.
Oentoek daerah2 di Sumatra-Oetara

Kita kaoem Moeslimin jang toeroet nja Islam itoe didalamnja mempoenjai oeroesan pembatasan karet anak neldi voorstelkan tjara restrictie seperti
geri, 'kemaren malam telah bersidangjapa jang dilakoekan di Banka pada
kekoeatan2..
.
jang tidak maoe tjegah mentjegah dari merasa djoega bahwa moendoer, hapoetoesan
oentoek| tanggal 1 Januari j.b.I.
dan
mengambil
Kita
djangan
mengetjilkan
hati
kita
moendoer
roes menjelidiki: Apakah
perkara2 jang moenkar dari Islam,
Barangkali tjara restrictie ini akan
advies
kepada
Pemerintah
memberi
sendiri, sebab keketjilan hati itoe, kiAllah soedah bersabda, bahwa se- itoe?
ilakoekan,
moelai pada tanggal 1
soepaja
mengadakan
individueele
res
Apakah karena kita tidak bisa bikin ta tidak akan bekerdja,
betoel-betoelnja manoesia itoe hidoep
trictie
di
daerah2
Atjeh,
Sumatra
Timoer
|
April
jang
akan
datang,
itoe"
kita
toedjoean
mendjadi
t
Jang
.
nja didoenia menanggoeng roegi, tjoe masin terbang, tidak bisa memboea

' Iimin diwaktoe sekarang, banjak sekali
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