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Cent:

entahlah nanti hoekoeman selama hi- wartakan,
doep

dapat. dikoerangkan

hoekoeman

men

oentoek. beberapa

bahwa 4 boeah maskapai
-perlajaran Japan jang bersangkoetan

ad

n|dengan angkc

tat

sadja: djalan gratie memang tidaki

tertoetoep.

di Betawi dibangoenkan satoe|IA
poelan

kaoem

“bernia

OA

SP ep

de-

gantoeng.

Harganja
.

bekerdja- “dari itoe porn

' Kemaren

ra Io

toesan
kita

itoe

Hof

moseat

-poedari

.Ipendjara seoemoer hidoep.

politiek, tetapi. koerang

dalam

Kita

haroes

perniaga'an,

oe

a-| berdjandji, diantaranja soepaja mereka

In didalam tempo jang akan datang, akan

Seperti
koewat

irimkan barang2nja dengan , cost
ma | insurance freight“ selainnja dari vtran-

itoe
1

2

RjEO

3

»Menilik No: “ie beloem
pernah
bersangkoetan dengan politie, dan
“perboeatannja itoe dilakoekan pada
“.sa'at dimana ia merasa kenal dengan
seorang politie jang :tidak pernah

sempit sekali, djikalau tidak oesah di |

menjatakan pentjegahari memboenoeh

ini hal tidak

on

board“

seperti biasa

sampai

Achirnja

ditangkap

atas pengoendjoekan

saudaranja sendiri.
'Didalam tahoen 1932, berhoeboeng
dengan oeroesan2 Landschap, maka
Zelfbestuurder Radja van Padang, ja-

Alamsjah, Maharadja
orang padanja (malah
sebaliknja itoe Tengkoe
seolah-olah andjoerkan), kita ada Indra Boengsoe dari Padang (Tebing
harapan: jang Hof Tinggi akan ganti Tinggi S,O.K.) soedah melarikan diri

oesah semota lantas mandek, apa jang
bergerak haroes didjalankan

$

Belanda.

Rersetoedjoean telah didapatkan, di
dalam mana Kaoem Exporteurs soedah

—

tidak bisa membawa boeroeng terbang, |
“haroes ada sajap kanannja. |
Oentoek ini waktoe lapangan politiek

pohon jang
dan tedoe

begitoelah

dari

berdiri

1859

NELLMIJ
kongsi

assuransie

Redacteur

djiwa

melenjapkan

diri.

| teroes: oentoek kemadjoean bangsa kita.
Perkoempoelan sekerdja (vakveree00
niging) djoega dalam keadaan megap2,

'itoe

hoekoeman

mati

Aa gan. “lain

hoekoeman jang Tn imesnipoen
& tjoekoep berat
mhs

Soerat kabarnja di
beslag.
Redacteur dari soerat kabar , Soekaboemi Post“, begitoe djoega JavaBode mengabarkan, soedah mengnilangkan diri (lau) dari itoe kota de
ngan tidak memperdoelikan oeroesan
ia poenja pekerdjaan lagi. Oleh sebab
itoe kemaren soerat kabarnja terseboet
dibeslag.
—O—

kejtanah Straits (Malaka). Oleh sebab
iloe maka iapoenja djabatan diganti

Toean
Dari

Tjindarboemi.
,Soeara

Oemoem”
oleh saudaranja moeda Tengkoe :Hake
,Ind.
Couran
lagi
t”
“Isjim, griffier pada
Raad van Justitie
—
|
epengh
Menoeroe
soerat
kabar
»Berdjoa
waktoe
ng”
t
di
' sebab'tiap2 orang
Sekarang No-ie c.s. tidak djadi di di Medan.
Berhoeboeng
dengan itoe hal Mr.
(jang
terbit
di
Soerabaja
toean
TjinMenoeroet
Sum.
Pots,
pada
hari
Ke
),
|
pekerdja
palan ini-sangat tjinta pada
Muh. Yamin ini hari kirim toelisan pada hoekoem gantoeng, alasan Hof Tinggi
hovfdredacteurs
,,Soeara
mis 14 Maart jbl. Tengkoe Alamsjah darboemi,
| annja, takoet dilepas, sehingga lebih kita, sesoedah oelangi alasan-alasan fjotjok sekali dengan apa jang kita terseboet soedah datang kembali de- Oemoem“ pindah bekerdja dibagian
banjak kesetiaan pada pekerdjaannja penggantian hoekoeman dari Hof Ting kemoekakan pada tanggal 2 Februari ngan
menoempang
mesin
terbang administratie. pada ,Indische Courant”,
ri pada perkoempoelannja. Poeni ini gi itoe, ini jurist jang terkenal, lantas jang laloe. Kita boekan achli kehaki- K.L.M. dari Alorstar ke Medan. Sau- tempat dimana ini toean doeloe beitoe poetoesan, man, tetapi keadilan jang adil tidaklah
Itoetoerkan
harganja
kerdja.
“ boleh disalahkan. . ..!
akan banjak meleset dari perasa'an daranja Tengkoec Hasjim jang mengejalah begini :
|
tahoei
kembalinja
ini
bekas
Radja
kemanoesiaan jarg sehat.
Lebih djaoeh ,, Berdjoang“ toetoerkan
Kaosm berniaga adalah kaoem mer"Sementara itoe lima djiwa orang Isaudaranja toea| lantas merapportkan bahwa jang mendjadikan sebab pinkadeka (tentoe 'sadja semerdeka merde
»Harganja poetoesan Mahkamat boe
kepada Gewestelijk Bestuur, jang seini toean 'jalah,
oleh terlepas dari tiang gintoengan, bapa gera poela menitahkan menangkap itoe dahnja pekerdjaan
nja !). jang tidak oesah takoet pada| kan sedikit. Pertama-tama
Tere
dan
pen
Ran
OEnjA
ta'
oesah
pergi
kemoendoeran
,,Socara
Oemoem" jang
. chefnja, .dan tidak ada bahaja Digoel| karena meringankan hoekoeman dengan ke Semarang
Radja.
ia pimpin
diwaktoe
belakang
ini,
menimbang
beberapa
“perboeatan,
seHingga sekarang ini bekas Zelfbe- sehingga tidak bisa menggadjih tjoeTG ngantjam selama tetap dalam ling2
perti pengaroeh “politie Jansen atas
stuurder boeat sementara dimasoekkan koep boeat toean Tjindarboemi.
—0 —
koengannja berniaga.
djiwa Nok-l, dan pengaroeh sak
dalam tahanan.
sebegaan
Tetapi, kekoeatan pernia
|.
ti jang kita bitjarakan dahoeloe, jang
Crisis politiek dan economie
Sa jaan
5
nja tidak sedikit. Initak oesah di terbajang benarnja dalam alasan2 poedi Belgie.
Tentang ini hal ,,Soeara Oemoem"
Perkoempoelan merafjoen orang
terangkan. pandjang-lebar, tjoekoep dji toesan Mahkamat Tinggi, oentoek me
sendiri beloem kabarkan soeatoe apa,
Aneta kawatkan dari Brussel, crisis
di Deli.
di- didalam politiek negeri Belgie teroes
hanja beberapa hari ini dioemoemkan
| kalau orang ingat bahwa Nederland ringankan hoekoeman jang telah
'Aneta
kawatkan
dai Medan, Recher bahwa tosan Dermawan Loebis doeloe
djatoehkan,
berlakoe.
loeas
jang
negeri
ini
adjah
“bisa mendj
Minister van Staat Louis Franck, che dari Pematang Siantar telah me: lid redactie, mendjadi naik . pangkat
kechilafan da
'Kedoea: Segala
'asalnja dari oeroesan perniagaan, dan
Gowverneur'
dari Nationate bank, tidak nangkap satoe koempoelan jang terdiri dipoengoet dalam hoofdredactie. Toean
Ja anpoen : madjoe dengan pesat tidak patlah sekarang dihindarkan, karena sanggoep mendirikan satoe badan Pe dari 9 orang Indonesia Batak toekang terseboet doeloe pernah tinggal “di
a
sedikit karena bantoecannja kaoem ber siapa-sadj diatas doenia ini memang merintahan, oleh karena iapoenja kewa meratjoen orang jang mempoenjai mak Betawi
waktoe
bekerdja ' dibawah
bersifat gagal: lagi poela dalam poememboenoeh orang2 jang toean D. Koesoemaningrat pada persGaga. di itoe negeri.
toesan itoe tersimpoel soeatoe kemoe djiban, sekarang terletak di bank Na- soed oentoek
ternama dalam kalangan Batak jang bureau Hipa.
tionaal itoe.:
aa ? besah memikirkan djaoeh2 sam rahan hati.
sc
Atas permintaannja Radja Leopold, tinggi dengan goena2, obat2 enz.
pai pada “kemerdekaan, boeat tingka- |'No-ie

| pertama. tjoekoep pada . deradjat |

Keti igan (Pintoe. Han terboekalah
bagi segala pesakitan hendak mengin-

bekas-PremierTheunis sedang mengada
kan pembintjaraan dengan lain2 partij
oentoek mendapatkan persetoedjoean

gsa kita.
sjafkan akan perboeatannja, sebagian
enapa bangsa kita beloem dapat | 'besar' bergantoeng kepada merekalah, tentang economisch-program, jg mesti
bangsa
dengan
sama
dangan
.Ibersetoedjoe dengan keperloean jang
sekarang ada.
nghoa ,dalam mata orang asing di
meskipoen tidak koerang-koerang | keperloeannja hidoep, lebih besar ke- .Kalangan2 officieel mengatakan satoe
kaoem intellect dan | koeatirannja hilangnja pekerdja'annja. kali lagi bahwa Belgie tidak akan meemblahnja
ninggaikan standaard emas, ketjoeali
em-pangkat.bangsa kita$Cena Minilah jang toeroet menjebabkan mesdjika terpaksa.
daa
(D ta
ebab, boekan doenia pemboeroe- | 'kipoen pada satoe bangsa telah banjak
orang,

tetapi

Ta

peraga

djikalau

intellectnja,

jang mendjadi oekoeran pandangan (kaoem. boeroeh

Ikaoem perniaga'annja

masih

Italie bermoeka

sedikit,

Terhadap

manis

Volkenbond

“Ie idak akan itoe bangsa dapat anggapan
Aneta-Reuter kawatkan dari sepoeselama kaoem bulntaga" an kita ma tinggi dari lain orang.
fjoek soerat makloemat dari Pemeren
, lemah, begitoelah masih lembek | Telah ada lebih doeloe perkoem- tah Italie kepada Volkenbond, jang

Mereka teroetama bekerdja di daerah

Pematang Raja dan Poerba,tapi tidak |
mengorbankan Salah satoe orang, oleh
karena obat2nja barangkali tidak beratjoen keras.
Akan telapi, kalangan2 jang bersang
koetan djadi gempar dan ketakoetan,
hal melanggar ketentraman,
Pemeriksaan masih teroes dilakoe-

kan.
LA

Volkenbond akan bersidang
loear biasa.
membitjara
Oentoek

Frankrijik.

kanprotest

Geneve, 22 Maart (Aneta) Presioga soeara kita, malah boleh djadi | poelan kaoem .dagang jang roepanja tertoelis dengan perkataan2. manis se:
kali, membitjarakan kesempatan bahwa dent dari Volkenbond, Roesjdi Aras
ak" akan dihargakan: banjak. &«.
ada oesaha jang

gagal, Tetapi tidak
lapangan per- sekali gbes lantas bisa berhasil. Djaiagaan bagi bangsa kita. Djangan: toeh tidak apa, asal tiap2 djatoeh itoe
desak lain bangsa dengan ketjoe-| tidak lantas tinggal tengkoerap, tetapi
ir | atau Tn
jang tidaksah, te-| | bangoen kembali dan djalan lagi!
ta
Apa-lagi dimana keada'an oendjoek
g je " entoek memadjoekan"pers aekinogtin sempitnja pemboeroehan,
an, oentoek madjoe ke depan de- 'Semangkin sia-sianja tenaga di lain

| Masih

loeas -sekali

Pane

ta

PA

dan

ak

selamarja Sa

Kaoem

hanja ketjil artinja.

oesahanja, sehingga in:
bawa perbaikan bangsa kita di lapangan

ja kaoem

'economie

minnja

deradjat

dan

bangsa baik Tana

Orang makan Hakka. si
ementnja, lebih besar

Aneta

(perdamaian) menoeroet
dari tahoen 1928.

Venizelos

kawatkan

ke

per

Parijs.

land.

dari

menambah
2

INjonja

dan

dengan

Rome

beberapa

pengitkoetnja,

anggapan

lain bangsa.

Express

dari

Persaingan
Akan

Perlajaran
Japan.
mendjadi

Aneta Kawatkan
madjallah ,,Bremer

Italie mengambil

Napels.

bela atik

Belandahebat,

tjontoh.

Militietidak

koerangi.
Rome, 22 Maart
ambil

dari Den Haag.
Nachrichten" me-

Sebagaimana

Soerat2

kabar,

soedah tersiar didalam

bahasa

dalam boelan

April j,a. d, Wali Negeri akan datang

berkoendjoeng ke Bali. Tentang programma perdjalanan selama di Bali,
pembantoe kita dapat keterangan se-

bagai berikoet:

Padat tanggal
10 April
4,15 tiba di Singaradja,
Pada

Poera

tanggal

Bedji,

1935 djam

11 April 1935 pergi ke

Sangsit,

Koemboetam-

bahan, Tedjakoela, dan sesoedahnja
lantas kembali ke Gitgit: beliau bersantap
diroemahnja Padoeka Toean

Resident.

Dan sorenja berangkat ke Kintamani,
teroes bermalam disana (di pesangge
rahan).

- Pada tanggal 12 April 135 pergi ke
Iterhadap itoe Dienstplicht di Duitsch- Tampaksiring, lantas singgah ke Gia-

Berniaga” sekali kemaren telah sampai di Parijs, datang

jasa | ba etbea

perniaga'an jang

arbitrage
djandjian

kenbond akan bersidang didalam ming
goe pertama dari boelan April, oentoek
membitjarakan protest dari Frankrijk

Parijs, itoe |. Tanggal jang tetap, akan dioemoem
pemimpin pemberontakan di Grieken kan lebih landjoet.
— G-—
djoeroesan, kita pertjaja bahwa ,Per- land -jang paling belakang, dengan

apa.
an

perselisihan Italie- Ethiopie itoe barang (Minister oeroesan loear negeri Turkye)
kali bisa diselesaikan dengan. djalan 'ambil poetoesan, bahwa Dewan Vol-

Perdjalanan Wali Negeri.

poetoesan

akan

(Aneta)

oentoek

di.

Italie

memberhen

tikan itoe pertimbangan oentoek me
ngoerangi militie dienstplicht,
9

njar. kemoedian teroes ke La paAr
dan bermalam disana,
Pada tanggal 13 April 1935 pergi
ke Karangasem, sesoedahnja laloe kem
bali dan bermalam di Denpasar,
Pada tanggal 14 April 1935 pergi
ke Bedoegoel dan Singgah di Tabanan,
'serta kemoedian lantas kembali.ke Singaradja,. dan besoknja pada tanggal
15 April 1935 beliau berangkat kembali
ke. Djawa.
aa
9 s0

St

|

ara Yamin

perlajaran bangsa

itoe diberi
bersaingan

dian kembali lagi.

POLIS k, tetapi satoe sajap kisi sadja

Dan dalam

Mr.

perlajaran
oentoek

—O—

..djasa djaSanja perkoempoelan

| kata boentoe.

paja maskapai2
kan -sokongan

dengan

pembitjaraan

Exporteurs Japan, soe

sekarang. (Semoea ongkos2 akan di
Tai, nti. Kita
njatakap 'betoel boekan bajar oleh Kaoem Exporteurs).
Sebab2nj: dari ini perdjandjian, jaochan Insg
ut
Politie Jansen, tetapi tidak boleh disangkal pe- lah oleh karera didalam tempo terkengifoehnja ini orang disebabkan perke belakangan ada lebih banjak barang2
nalannja Noie dengan ia. Tentang ini jang diangkoet oleh ,,Java-China-Japan
tjotjok
dengan alasannja Hof Tinggi yn.
boeat merobah itoe hoekoeman. Dalam
penoetoep toelisan kita pada itoe hari Radja jang melarikan diri kemoekita kata:

oei -bahwa tempo jang” laloe telah
Banjak digoenakan tenaga dalam lapa- |
lapangan

kata

barangkalite.

harap | dna

banjak jang - dalam ' hatinja toeroet
ngharap. kemadjoean bangsa kita.
Baiklah kiti teroes-terang, mengangan

Begitoelah

Pembatja

erechtschof dimana No-ie alias |:
njonja 'Born tidak djadi dihoekoem
|gantoeng,t melainkan diganti
dengan Sintokbh

pi meskipoem begitoe, 3 timboelnja

kaoem

|

Tinggi,

poetoesan

banjak tail

kebadjikan dan kegirangan hati jang
dapat dibatja dalam poetoesanjang di
djatoehkan oleh Mahkamat itoe.

Note |tidak djadi dindekbeka

1 Kaoem -

Demikianlah

barang? ke Indone-

dang mengadakan

Pen

na

PAPAN

paper ana)

seloeroeh tanah Djawa, lebih2 di Dja dan mengetahoei djalannja pemerikwa Tengah dan Djawa Timoer mengam saan ini.
| |bil over atau dengan lebih tegas boleh)
Datangnjapesakitan.
? Hah kita katakan ambilah tjontoh apa
Pesakitan
telah datang dengan gejang telah digerakkan oleh toean terse
Iboet diatas, agar mereka orang ti vangenis-auto pada djam 8 koerang
oleh beberapa agenten.
ms|dak
loepakan
tahoennja
sendiri di-iringi
|:
@
Tangannja
tidak dibelenggoe dan
|sebagai harta poesakanja dari djeman
Bekerdja bersama - sama dahoeloe kala, karena kita pertjaja la- pakaiannja ada biasa djoega.
dan bersendjata djoega 'hirnja tahoen itoe boekankah ditanah
Djoemblahnja saksi.
... bersama - sama.
3 . IDjawa Sendiri. Djangan sampai terde
Sebagai saksi dihadapkan tocan2
atau djangan hanja dibaroe tahoen
Frankrijk merasa tidak senang hati | sak
nja sadja, akan tetapi hendak dimasa Haroen Moein (administrateur) Moechdengan |

Khoe Sin Tjoan, Kartaatmadja
kepada Engeland, berhoeboeng
' »manisnja” itoe Dae onani Kari Enge bodokan olehnja, meski sebenarnja me dan Soemodihardjo.
- land kepada Duitschland. Orang kira. noeroet pemandangan oemoem tidak
Setelah kakim tiba dalam rocangan
meloepakan tentang tahoen
bahwa persahabatan antara itoe doea semoeanja
dan
segala-galanja soedah dipersiapkan
Djawa itoe, tetapi menoeroet percenta

negeri akan djadiloentoer.

'Frankrijk serfdiri mengirim

jang bersifat adem, tidak Kasepe

tar,

laloe terdengar soeara
ge-nja soenggoeh boleh dikata menje
menggetarkan
badarnnja
protest | dihkan sekali, apa poela kalau melihat Hg
biasa menghadap
. tahoen baroenja bangsa2 jang lain ham

bura

pir segala kaleng2 bekas minjak tanah
atau kekerasan, hanja menjangkal ala-|
a
san2nja Duitschland, bahwa Frankrijk dan sefng2 bekas masak nasi dalam
itoe sesoenggoehnja mentjoekoepi itoe | waktoe Tjap Go Meh tidak ketinggalan

djandji

fatsal V dari Volken- | diborong dibawa

dalam

ke Senen, diboeat

bond, katanja. Dibanding dengan ba- 'oentoek bersoeka raja.
njaknja dan

koeatnja

balatentara

dari j

tahoen 1919, maka balatentara Frank- |

Oleh

sebab

rakan

itoe dengan adanja ge

perajaan tahoen baroe

1866 moe

rijk itoe moendoer 50pCt. Adapoen| dah2an mendapat perhatian dengan
— sepandjang tahoen bala tentara selaloe setjoekoepnja kiranja.
«|
: ditambah2, adalah salahnja DuitschDjoega ada kabar, bahwa dilain2

itoe malam djoega akan dira

land sendiri, jang ketahoean dengan tempat,
diam2 mempersendjatakan
diri kembali. jakan.
Selain dari pada itoe protest, maka

Frankrijk,

jang

paling bersangkoet

dalam oeroesan persendjataan Duitschland itoe, soedah
bersedia
akan
bekerdja

bersama-sama

dengan

toetoep

mana

ada

soedah

disediakan,

termoeat

dalam-

koeadjiban
panggoel senapan dalam
negeri-negeri
Oostenrijk.
Hongarije

ngi

April

(malam Minggoel

perajaan

iai,

althans

oentoek

di

Mr. Cornelis
sendiri
tidak koerang
dari 600 orang banjaknja, baik jang
di Mr, Cornelis, maoepoen jang ada

dan Bulgarije-dan soeroeh “tiga negeri
ini toeroet dalam satoe perserikatan
Europa eentoek perloetjoetan sendjata

di

Betawi.

»

bagi

Tentang merajakan hari tahoen baroe
Moeslimin

warkan lagi: mentjapai perdamaian
dan perloetjoetan
sendjata dengan
mempersendjatakan
diri masing-masing
f
terlebih doeloe. “.
» Frankrijk, Italie, Entente Ketjil dan
Balikan Unie maoe .soeroeh Oostenrijk,
Hongarije dan Bulgarije mengadakan

berdjandji

ini, kita tempo-hari

sebisa-bisa

semoea orang tentoe bisa me
sendiri : oentoek mengoeroeng

akan

gerakkan.
Begitoelah nanti
tanggal
5 April jang akan

Tiap-tiap

“

'nja, hanja

Gerakan

kita ingin
Moeharam
hari besar

toeroet

djatoeh
datang,

dan economisch, banjak bedanja dari

waktoe sebeloemnja perang di Europa |
sadja

- kelir pasti sekali akan keliroe doegaan
speculatie

Pada
bari Djoemahat tanggal 22
Mazart 1935, djam 10 pagi, oleh Accijnsdienst Betawi bersama assistentWedana sectie 6 Parapattan Senen,

dang bekerdja masak arak, nama Tjie
Kwon Sen, Tji Kong Sen dan Tjie

atas

atau rakjat dari satoe maoepoen semoea
Pengarakan gelap terseboet, menoenegeri-negeri Entente Ketjil, akan ber roet nama2 diatas adalah satoe familie
Tidak
belaka.
dengan keroegian
ada

perang,

althans

jang

dalam

mendjadi.

kongsi.

Kedatangan

Politie, ketel arak itoe tidak keboeroe
waktoe-waktoe jang dekat ini,
diangkoet sebab apinja sedang menja
berjang
Dalam kalangan negeri2
la, tjoema jang dapat digoenakan severitoe
adanja
dengan
kepentingan

drag

dari

persatocan,

'akan

Versailles

tidak didapat soedahnja mereka mendapat tahoe ke

maka tidak

ada satoe

bisa djadi

actie bersama-sama

dari negeri-negeri jang bersama-sama

bersendjata-

datangannja politie, selang-karet jang
pandjangnja kira kira 15 Meter jang
dipasang dari ketel-arak sampai keka
mar

mandi,

dimana ada memakai kran,

dapat digoenting

K.N.

oleh mereka

sehing-

ga poetoes..
Barang barang jang dibeslag: 1 ke— Itel pemasakan arak dari tembaga beM Isarnja

100 Liter: 400 Liter

kira kira

arakbeslag (bahan arak)' dan 5 kaleng
dari

koeningan

#4
“

(tempat
paha

Kernengpatty toelis :

Dengan

pimpinan

toean R. Isma-

ngoen Poesposendjojo sebagai organi-

Toean

Moerad

bawa arak).

Uus

N

Persdelict ,,Daulat

Perajaan hari tahoen kita 1866.

Ra'jat.”

Tokijat

Abdoel

diperiksa

hakim.

oleh

'

Tadi pagi tanggal 23 Maart sebagai
mana kita telah kabarkan toean To-

'sator, kita mendengar kabar dari pihak hijat Abdoel Moerad verantwoordelijk
jang lajak boleh dipertjaja,, bahwa

nanti pada tanggal 6-7 April jang akan

datang berbetoelan pada malam Ming-

goe di Djatinegara (Meester-Cornelis)
akan diadakan Perajaan tahoen baroe

Soerat

dakwaan,

Djaksa laloe membatja soerat dakwaan jang boenjinja diantara adalah
sebagai berikoet:
"Pada

boelan

Augustus

tahoen

1933

»Daulat Ra'jat” jang berkepala
ngerti dan mengetahoei” dalam
tertjantoem
beberapa.
kalimat

mengandoeng benih kebentjian

dap

, Memara
jang

terha-

Pemerintah Indonesia diantaranja :

kemerdekaan

ini bisa

datang

dengan

tanah

air

kita

sendirinja?

Tidak,
soedah
tentoe tergantoeng
dari pada keras dan lembeknja perge
rakan kita.

—Apakah kau berasa salah?

| “semangat rakjat Eransch atau Inggris, Tek Soan.
achir
akan

"

baroe-

itoe derpetjah belah oleh | telah dilakoekan penggerebakan dalam
Mane UNsendjata pepera- satoe waroeng di kampoeng Baroe
No. 55 Tanah Tinggi, Batavia-C., dan
Kaoem fabrikant
ngan, jang selaloe bekerdja dibelakang kedapatan ada 3 orang Tionghoa sepoenja

3

Setelah djaksa selesai dengan soerat
dakwaan
itoe,
hakim menanja
bangsa kita lalaikan sadja. akan maksoednjalaloetoelisan
t. Moerad
dan
setoedjoei
kita
di atas
itoe
didalam
madjallah
nja,
seroekan soepaja hari 1
— Maksoed saja ialah oentoek mem
itoe nanti dianggap sebagai beri penerangan
pada mereka jang
bagi bangsa kita . .
:
boetoeh.
hari tahoen

balatentara

mereka

Voorzitter : Mr, Dr. Koesoemaatmadja
Griffier: Schramm,
“Djaksa: Oding Soetadipoera,
Leden: St. Abdurrachman dan Mas
Setiaatmadja.

begitoe sadja".

S.

"ngan antara rakjat dan rakjat, sociaal

| dan

dan

golongan

dan

bangsa

meloepakan

tidak

soedah

negeri Duitschland.
—0—
Politiek, memang tidak beda dari
. dalam tahoen 1913, akan tetapi sociaal Pengarakan gelap sedang bekerdja.
berlainan, Perikatan dan perhoeboe

tjoema di Griekenland

masoek

Selama kita masih terdjadjah dan
tidak akan terbit. masih maoe didjadjah kemerdeka
djoega toko2 bangsa an itoe tidak akan tertjapai dengan

Pemandangan”
Berbareng itoe
kita akan toetoep.

dienstplicht oemoem, djadi menambah
kekoeatan balatentaranja, lebih dari.
jang dibataskan dalam verdrag di Ver
sailles, dan kemoedisn masoek dalam
perserikatan Europa, katanja oentoek
perloetjoetan sendjata oemoem, akan

Apakah

pesakitan

redacteur
dari madjallah
,,Daulat
Ra'jat”
dihadapkan
dipersidangan

— Tidak

Laloe

hakim

toendjoekkan .Daulat

Ra'jat, jang, dikenali oleh pesakitan
dan djoega artikelnja jang mendjadi

oeroesan didalam ini pemeriksaan.
Sekali lagi hakim menanja apa mak

soednja toean A. Moerad itoe dengan
toelisannja
Djawabnja ada sebagaimana diatas
— Siapa jang boetoeh dengan ketera
ngan itoe?
,
— Ja teroetama anak Indonesia,
— Bagaimana
pendirian
,Daulat
Ra'jat” itoe?
— Setelah P NI. almarhoem diboe
barkan

dan

dirikan

oleh

PNI

Drs,

Mohd.

Hatta

di

baroe maka oleh bebe

rapa orang didirikannja ,Daulat Ra'jat
terpisah dari PNJ. itoe,
—Apa P. N.I. mempoenjai madjallah
sendiri?

Ja itoelah ,, Kedaulatan Rakjat”.
Apakah kau jang moesti tanggoeng
segala-galanja apa madjallah itoe terdiri dari satoe badan-commissie?

—Saja jang tanggoeng sendiri.
—Dimana kau tjitaknja ?

—Di Soekaboemi.
| — Didalam kau poenja artikel, beroelang-oelang kau seboetkan perkataan ,indonesia Merdeka” Apa artinja
itoe ?
— Terlepas
dari segala djadjahan
disini,

—Bagaimana

kau tjiptakan itoe ke

merdekaan ?
—Dengan djalan sociaal-dan econo
mische opvoeding,
— Apakah kau soedah mempoenjai
rantjangan tentang itoe hal?
(
— Beloem,
— Bagaimana kau bisa meninggikan
deradjat bangsa kau, sebagaimana kau
seboetkan didalam artikel?
— Dengan mendirikan sekolah

— Saja rasa dengan sekolah sadja
terpimpin oleh Mr. tjita2 itoe tidak akan tertjapai. Bagai-

Landraad Betawi
Dr. Koesoemaatmadja.

Pesakitan ini tidak lama Drs. Mohd.
Hatta ditangkap jalah pada tanggal
25 Februari 1934 didalam moment—

1866, bertempat di sekolah Ardjoenoschool Baloewelweg
dengan disadjikan
Wajang Koelit Poerwa dari Djawa penggerebekan Pemerintah diseloeroeh,
|. Tengah serta memakai microfoon de- tanah Indonesia, dimasoekkan dalam
5
. ngan pakai dalang jang tersohor poela. pendjara Glodok.
Meskipoen madjallah terseboet
di
“Perajaan tahoen baroe ini atas initia|
oleh seboeah Commissieo tiefnja toean Ismangoen Poesposen terbitkannja
redactie oleh karena toean A. Moerad
djojo soedah sepatoetnja mereka jang
kepalanja ialah jang ditoenberkepentingan, apakah artinja pegan| mendjadi
tian ataw pembaharoean tahoen itoe toet. '
Djoemblahnja
f
(tahoen baroe) soedah lebih dari se

manakah
— Ja,

penerangan itoe didjalankan ?
itoelah mendidik ra'jat soe-

paja mereka insjaf tentang kebangsaan
nja dan

mengetahoei

akan seciaal dan

economie.

— Apakah theorie tadi mesti di boekti

kan oleh satoe daad.
Disini laloe timboel perselisihan faham antara hakim dengan pesakitan,
dimana jang terseboet belakangan telah

itoe,

bahkan lebih patoet poela djika separtij atau tidak oentoek mendengar

Belanda

bangsa jang mendjadjah,
itoe bisa didapat,

maka

soal

Masa kau tidak tahoe?

disini

bila si pendjadjah
»Serakah“
dengan
maka

ra'jat

jang

:

— Apa kau masoek dalam kaoem itoe?

ini tidak begitoe
tanah djadjahan,

selajaknja

tjakap

a

Saksi diam.

—Boekan diroeboehkan. akan tetapi |

toedjoeannja kaoem itoe?

—Apa

sebagai

disini dihadapkan

—Kau

soedah

'

Ku

— Tidak.

memegang kendali pemerinta- Saksi dan boekan sebagai pendakwa.

|han itoe haroes dapatitoe

penjeraha

memberi keterangan jang betoel

Kn

— Apakah kau jakin ra'jat ini dapa

he

Lan

De

kembali tanahnja dengan begitoe sadja,
— Waktoe kau djadi Hoofdredacteur,
— Saja jakin.
apa kau tidak tahoe toedjoeannja?
— Kapan kemerdekaan itoe akan da
$
N
— Tidak.
tang?
— Bagaimana kau bekerdja sebagai
— Seorang poendjoea tidak akan hoofdredacteur doeloe?
Pa
mengetahoeinja.
— Kapan dan?
— Ja, bila ra'jat disini soedah tjakap.
— Bagaimana dapatkan itoe ketja-

— Saja terima soerat copy dan memoetoeskan apa itoe bisa dimoeat apa
tidak.
8
— Lantas hakim toendjoekkan artike

kapan.

— Dengan

mendirikan

paja kaoem

analphabeten

toean Abdul Moerad.
T
— Siapa jang terima ini toelisan?

sekolah2 soe

tidak

ada

— Saja.
— Apa kau setoedjoe ?

itoe di-

— Doeloe setordjoe.

althans

— Dan sekarang ?

Pu

— Saksi timbang sana dan timbang
sini, dan achirnja setelah ditegor does

— Apakah kemerdekaan itoe atau loe ia kata setoedjoe,
1
Staatkundige Vrijheid jang kau makLantaran bila hakim menanja saksi
Soedkan akan memberi kemakmoeran selaloe kata tidak tahoe, maka ia tidak
bagi rakjat ?
- Ibisa mengetahoei hal2 jg. penting2 lagi.
— Ja,
Saksi Moechtar.
—Bagaimana keadaan
Boekankah
boekankah

riboetan ?

di Tiongkok.

Laloe dipanggil saksi Moechtar ad-

negeri itoe merdeka dan
disitoe selaloe terdengar ke

ministrateur. Setelah disoempah laloe
hakim

ngan

tanja.

5

—Oleh siapa
loearkannja ?

Pesakitan diam.
— Saja jakin, kata hakim bahwa ke
merdekaan itoe tidak akan tertjapai de

itoe madjallah dikeAn
Gg

—Oleh kaoem ,,Daulat Rakjat”.

' —Siapa

theorie sadja jalah mendirikan se

itoe kaoem ?

—Saja tidak tahoe.

kolah ?

j

Keterangan kau. toch tidak akar
memberatkan atau mengentengkan terdakwa boekan ?
— Ja, saja rasa ta' perloe

— Saja jakin bisa.
— Kenapa.
— Perka'aan Indonesia berarti keselamatan, dan jjika kita hendak menoekar
pemerentahan ini dengan penoempahan darah, boekanlah ada pertentangan ?
— Kenapa kau tidak berdamai dari
sekarang
sadja soepaja Pemerintah

saja

terangkan

disini

kankahpertanjaantoean
saja djawab?P

Publiek

sama

boe-

itoe

senjoem mendengir

djawaban ini.
:
— Bagaimana
terdjadi pengiriman
Belanda bisa kasih over ini djadjahan ?
:
na
— Sekarang beloem bisa, oleh ka itoe ?
— Via post dan Copij 2 saja bawa
rena ra'jat masih bodoh.
Tidak
lama kemoedian pesakitan sendirb ke-drukkerij di Soekaboemi
Oleh karena hakim tidak hersdak
selesai ditanja dan dipanggil mengmadjoekan
pertanjaan lagi laloe di
hadap.
Saksi toean Hasenbein. panggil menghadap.
Toean Hasenbein ini dari P..LD, me
Saksi Khoe Sin

nerangkan bahwa menoeroet

penjelidi

kannja ”Daulat Ra'jat“
itoe boekan
mendjadi orgaannja P.N.I. jang dipim-

pin oleh Drs, Moh

Hatta akan

dikeloearkannja oleh seboeah

Tjoan:
Saksi ini menerangkan tidak kenal
dengan pesakitan dan oleh: keterangan-

tetapi

komite

o

jang saksi tidak dapat ketahoei, hanja
T.A, Moerad ada salah satoe dari comite

PERINGATAN

itoe.

Pembela studen t Soeparlan.
Djaksa laloe batjakan maksoed ke-

terangan saksi P.I.D. tadi dan

tan Pengering
B 2g at Ra'jat“

Faillissement

Firma LAY LAN SIM

pesaki

bahwa . madjallah

tidak tjampoer dengan

Orang

dari

ga

soempan

laloe

itoe.

siapa

loearkannja ?

— Oleh kaoem

kalau

WEESKAMER BETAWI.
AN

LAN SENAR TES Y KTT CE RELUR MIRAS

Pcstspaarbank

di H. B.

Sehabisnja di Diperingatkan

ditanja

apa

i

j

pekerdjaan.
nda naa
—bDari boelan
apa lain kerdja di
sitoe P
—Dari boelan Augustus 1935.

—Oleh

berhoetang tjoema di-

sah . pembajarannja,
membajar pada:

hakim.

Saksi Haroen Moein.
Sesoedahnja
itoe laloe: dipanggil
saksi
Haroen Moein Hoofdredacteur

jang

anggap

Pembela pesakitan student Soe arlan
dari RHS. tidak mendapat 2 oen
toek
memberi
penerangan dimoeka

kepada penjimpan oentoek menjerahkan boekoe spaafbanknja kekantor pos boeat-menoelis ke

dalamnja buenga
Di

tahoen

1934

dan jang lebih doeloe. .
se
Batavia - C, Soerabaja. Medan dan

madjallah itoe dike- Makassar boleh djoega boekoe itoe
teroes diserahkan kepada Postspaar,Daulat Ra'jat".
bank.

— Siapa itoe kaoem,
— Saja tidak tahoe,

| 205

aa

PERHIMPOENAN

,ATMO SETIJO OETOMO" N
di Buitenzorg
AGENDA

Rapat

tahoenan

tanggal
roemah

Kebon
Il.

2.

Anggota2

jang

akan

diadakan

pada

31 Maart 1935,

moelai djam 8.30 pagi di
»HARSO
DARSONO“
Djahe 20 Buitenzorg.
perhimpoenan

Pemboekaan,

Mengesahkan
dan

notulen Rapat Anggota tanggal 25 Maart 1934

Rapat Anggota

loear biasa

tanggal 27 Mei

1934.

3

Pemberian tahoe Pengoeroes.

4

Menetapkan Rekening Oentoeng-Roegi, Balans dan dividend,
membatja verslag tahoen 1934,
3
Oesoel-oesoel.

5,
6.

7.

Membitjarakan

Directeurschap.

Memilih anggota Commissie van Toezicht.

memberi djawaban jang tidak memoe
askan,
— Apakah kemerdekaan itoe sekiranja dapat ditjapai ?

penonton.
lajaknja mereka orang jang berpera
—Saja jakin bahwa bila ra'jat disini
Djeemblahnja penonton diloear roeasaan soeka mengangkat ketinggian bo?
pengetahocannja
ada selaras dengan
sekali,
“besar
ada
dinja sebagai poesaka sendiri, men ngan Landraad

djoendjoeng tinggi timboelnja perajaan teroetama kaoem pergerakan baik jang

Pemerintah

diroeboehkan?

sama sekali,
doedoek dibangkoe jang disediakannja
|
— Kau jakin kemerdekaan
Dibelakang ia berkeroemoen sedjoemzonder kekerasan
blah besar publiek jang dengan seda- tjapainja
zonder sendjata.
pat-dapatnja mentjari tempat,
— Ja saja jakin,
Pengadilan ini terdiri dari: .

»Apakah

3

kita orang ada satoe peladjaran, meskipoen ada seperti koewe basi dita-

tetapi
nebak

tg. 6-7

dirajakan

terpaksa

Isajang|

jang

orang jang
medja hidjau

berbetoelan pada tg. 2-3 Sjoera 1866. toean Abdul Moerad telah menoelis
artikel
didalam madjallah
Konon kabarnya jang mengoendjoe Isebogah

djoega atoeran

ocemoem. .
Rentjana itoe ada baiknja dan

sebab kantoor2 tidak

oleh

tetapi

akan

Italie,

Entente Keljil dan Balkan Unie. Satoe pada

rentjana

:

Sebenarnja perajaan ini tidak benar
dalam tempatnja jang betoel, oleh ka
5 April
rena 1 Sjoera djatoeh pada tg.

itoe.
Sementara

paloe

—Djadi
hendak

UZE
8.

Mengangkat

9.

Pertanjaan koeliling.

$

Verificatie Commissis bocat tahoen

1935.

e

KN

Gowverneur
dari Curacao.
Mintak berhenti

rapat terboeka diroemah

sekolah Isla
Den Haag, 22 Maart
(Aneta)
mijah dan dikoendjoengi oleh lebih Soerat kabar , De Maasbode” mendekoerang 300 orang, diantara wakil2 per ngar kabar bahwa Gouverneur dari
pat beli madjallah2 itoe koempoelan, polisi dan pers lehgkap. Curacao, Majoor van Slobbe, akan|
oentoek selandjoetnja| Rapat dipimpin oleh toean Foead, dan minta berhenti di achirnja tahoen 1935|
12 dengan sedikit sebagai dilain-lain tempat djoega itoe atau didalam tahoen 1936.
"vergadering goena memperingati almar

|.

senang batja madjallah toep dengan selamat. .
:
ba

- Apa kau
Baroe

satoe kali.

1

— Kenapa kau ingin batja?

yo Apa
My “kav
gp
Hiocba

"3

Tidak

oentoek membikin

kebanjakan

li, jaitoe :

perkoendjoengan

:

Pemerintah Agoeng soedah

.. Moeslimin hanja tiap2 orang jang ta-

Ta Ta ani

tah

itoe orang haroes mempoe

tidak

orang2

iman dan Sedapat2nja menebalkan

dapat

oentoek

menolak

berpindah

Antara lain2 vergadering

.njaPerkaraan

kemaoean

agama.“

mendapat per

setoedjoean boeat menolak berdirinja

Indonesia oemoemnja me sekolah Zending (Roomskatholiek) di
ada seringkali Bali, karena hal ini dengan indirect
pendapatannja
noeroet
—.
— “digoenakan dalam soerat2 kabar di djoega sebagai propaganda.
—. Indonesia ini dan perkataan Indonesia
Kemoedian toean H.K. Jacobs Con
.. Merdeka itoe digoenakan oentoek men troleur Kloengkoeng
memadjoekan
0000 djadi toedjoean sadja. ”—”.””/soeatoe pertanjaan kepada Toeankoe
Tn
aa
tadi soedah dikatakan Bestuurder negara Karang-asem, ba— 3
poen perkataan merdeka jang bermak gaimana pertimbangan beliau, apakah
soed keselamatan itoe djadinja tentoe roemah
0000
dikaboelkan
sakit Zending

berlainan sekali dengan pengambilan
—. pemerintahan dengan kekerasan alihans

200 dengan penoempahan darah.

:

| 00.0. Sebagai tjontoh t. A. Moerad kemoe
kakan satoe tjita-tjita ia sendiri bahwa

| bila ia hendak pergi ke Europa itoe
- oentoek melihat keadaan2 jang indah
tentoe sadja ia tidak akan sampai de

tidak dapat didjalankanrja dengan lain
lain bal dari pada alat2jang tjoekoep.

hakim adalah statief ja'ni

melihat keadaan jang sekarang ini dan

—. pendiriannja

t. A. Moerad

adalah dy-

namisch, althans melihat keadaan jang

akan

datang.

' Sebagai

penoetoep

t. A,

5

Moerad

tidak minta diampoenkan atas perboea
hakim

selajaknja mendjatoehkan

an sebagaimana jang ditetap-|

Kebakaran

mesin terbang di
Frankrijk.

6 orang mati.
Aneta Transocean
kawatkan
dari
Parijs, waktoe kemaren di dekat kota
Brest, diadakan menouvres (perangperangan),
seboeah
mesin-terbanglaoet dari bala-tentara Frankrijk, soedah

djatoeh

5

ke

bawah

dengan terbakar.

6 orang penoempangnja teroes mati.
Hanja beberapa minuut sesoedahnja

boeak mesin terbang naik ke atas,

salah
bawah

satoe dari mereka
sedang terbakar,
—

Anthony

Bestuur ambtenaren
3

&

Kapal

djatoeh

ke

0—

Eden

ke Parijs.

,,Portiand Maru” ini datang

dari Port Lincoln dan sedang
dalam perdjalanan ke Japan.

1 wet,

ada di

—0—

Pleidooinja

toean

Menghapoeskan
extra-Territorialiteit.
Tokio, 23 Maart (Aneta| Sebagai
pendjawaban atas satoe interpellattie
didalam Parlement, minister oeroesan
loear negeri Koki Hirota, menerangkan
bahwa Mankouokuo
sedang bersedia
oentoek menghapoeskan segala extra

Au,
NSoRpaiian
Kemoedian t. Soeparlan tampil ke

ka siapa menoetoerkan tentang pe
langgaran artikel2 153 bis dan ter,

Sebagai penoetoepnja

ia minta soe

paja pesakitan dibebaskan dari segala
enoentoetan dan kalau sidang pe-

dilan djoega hendak

mendjatoeh |

territorialiteitsrechten (hak2 loear bia-

NEDERLAND

kan hoekoeman harap diperhatikan oe- |

.moer dan pengetahoeannja,

Tidak ada perloenja.
Haag, 22 Maart (Aneta).
Den
| sesoedah mana achirnja t. A. Moerad di
Vaderland” berpen
kabar
Seerat
oekoem 9 boelan pendjara potong dapatan bahwa.Het
itoe perniatan K.L.M,
— Djadi ia hanja tinggal mendjalankan oentoek mengadakan perhoeboengan
“Lantas Landraad

bikin raad kamer,

doea

bana lebih 2'/, boelan sadja.

kali di dalam

satoe

laoetan
engah . Tanah Abang berhoeboeng "Tristan d'Acunha di tengah2 pendoeoleh
diterima
dan
dengan opdracht bahwa toean ini (Atlantic,
haroes ditangkap oleh karena melang- doek2 itoe poelau dengan gembira

persdelict dalam salah satoe Soerat hati.
. (Atas
permintaannja — Pemerintah
Na
di Djocja ini.
Engeland,
kapal silam K-18 itoe akan
ika politie datang keroemahnja/
singgah
di
poelau ini oentoek melakoe
politie
rnjata ia ada disitoe hingga
Ikan
pemeriksaan
tentang keadaannja
menangdapat
sekali
moedah
engan
pendoedoek anak negeri.)
2 A0O—
pedian dengan auto teriring oleh E. «
1
,
P.I.D, toean Ismangoen itoe |. Kapal! Belanda hampir habis.
3 ke Hoofdbureau.
Pertanjaan di. Tweede
i pagi dengan kreta-api ke Djocja
00. Tadipza
2
Kamer.
21
m “Den Haag, 22 Maart (Aneta) Ang
laloe teroes dikirike
-teean tape
oe tempat.
| |gauta dari Tweede Kamer Brautigam
"Imadjoekan pertanjaan kepada Minister

|Steenberghe dari Economisch Zaken,
W Itentang itoe pendjoealan kapal2 Belanda pada Sovjet- Rusland,

la tanja apakah minister soedah me

ngetahoei

bahwa

dari semoea negeri

Ig
| negeri Belanda jang paling banjak men|
“# Idjoeal kapal2nja oentoek dibongkar

» |(voor sioop), dan bahwa kebanjakan

Ikapal2 Belanda soedah mengoerangi
dengan lebih dari 25pCt.
8
Apakah Minister sanggoep oentoek
dilain-lain tempat se ambil atoer.
atoeran terhadap itoe pendjoe-

.L tjabang Moearadoea
(Palembang).

sa tentang bertempat tinggal).
Di dalam ini persediaan, Japan dan
Manchuokuo bekerdja bersama-sama,

—

minggoel|

Ketika ia keloear dari roeangan ba dari Holland ke Indonesia, tidak ada
sekali.
:
njak sekali handai-taulannja memberi perloenja
|
Maoepoen
angkoetan
pasagiers atau
2
| kan tangan tanda selamat,
angkatan post, beloem kelihatan bikin
Partindo ditangkap. perloe perhoeboengan demikian itoe"
MN
ni hari teroes dikirim|
Kapal Silam K-18.
&
ke Djocja.
Sampai
di Tristan d'
setengah
djam
kira2
Kemaren siang
(0...
P
A
R
AT
TB
Aa
“PL.D, soedah lakoekan penggerebe
Den Haag, 22 Maart |Aneta) Kapal
diroemahnja toean Ismangoen
silam
K-18 telah sampai di poelau
Gg.|
di
noto alias ,si djenggot”

yana

ke

Londen, 22 Maart (Aneta) Kapitein
Anthony Eden telah berangkat ke
KarangBestuurder
Bali?
di
berdiri
Parijs,
dengan
mesin terbang jang
asem mendjawab, sebaiknja djangan
loear
biasa,
,
dikaboeikan, karena pada hemat beliau,
Diantaranja
mereka
jang mengantar
sema
sakit
dengan berdirinja roemah
kan,
kelihatan
Oetoesan
Sowjet-Rustjam itoe di Bali, jang mana memangj
land
di
England,
Maisky.
lazim tidak memoengoet bajaran keLap an
a barang siapa jang datang berdjoemoengkin
itoe
hal
obat kesitoe,
ga mendjadi penarikan hati pendoedoek oentoek masoek agama Christen.
| Kapal Japan kandas.
Laloe beliau memadjoek permohonan
Adelaide, 23 Maart (Aneta-lwakehadapan Toean Resident, agar Pemerintah menclak djoega Roomska- ki) menoerost kawat jang diterima di
sakit di sini, seboeah kapal pengangkoet baroemah
tholiek mendirikan
Resident
Toean
oleh
mana
rang2 Japan bernama
, Portland maru"
Bali, jang
ada disanggoepi goena menjeboetkan dari maskapai ,,Kokusai Kisen”, be-|
oesoel itoe didalam soerat beliau ke- sarnja 5865 ton, soedah kandas di de
hadapan Pemerintah Agoeng, sebagai kat poelau Kangarto,5 mijl dari Oetambahan dari permohonannja sekali djoeng Bordron.

an Indonesische
di Bali.—

| 'tannja itoe hanja mengemoekakan bah
wa

Laval

AZIA

ngan geloembang atau bahaja bandjir
jang hebat, melainkan dengan alat.
Begitoe djbega soal kemerdekaan itoe
Pendirian

" Minister

ngan

zakelijk dan berisi tjelaan dan tjemdhan
terhadap N.O.
1

dangan peperangan pena atau
mendjadi alat sesoeatve aliran atau party.
Baik kami terangkan disini bahwa
di Serang
dan Banten oemoemnja
adalah doea aliran jang menjalahi satoe
dengan jang Jain. Maka tidak salah
lagi tentoe itoe verslaggever ada difihak jang ta' menjetoedjoei aliran ahlisoennahwaldjamaah. Dikatakannja dalam itoe verslag bahwa voorzitter N.O,

han sadja, Kami pertjaja bahwa pemimpin ini soerat kabar jang soedah
ketelandjoeran memoeatkan itoe verlag
eenzijdig (tidak zakelijk) akan meroyeer
atau afkeurend perboeatan pembantoe
nja demikian roepa,
Wassalam

Idjo

No.

Tenoenan

tanah

poetih

DIPOETOESKAN
Firma

Lay

Lan

dengan

w.g. ABDOELRASJID.

voorzitter

MOH.

secretaris.

Sim

dan sekoetoenja pengoeroes Lay Soen Hie dan Lay
Ie
Kiam, Betawi, jang masing-masing menanggoeng.
dengan vonnis 22 Mrt. '35 (RCs. Mr. H.W. van Nieuw
enhuizen) :
Loa Tian Seng merk Eng Ho Tjiang, pedagang, Betawi
,
Tjen A Lie merk Joe Kie Hoo (Swat Oow) pedagang, Bando
eng.

MENGOEROES
1) Jo Tek

RECLAME

dan PRE FERENTIE

pada hari Kemis 28 Mrt"35 moelai poekoel 10 pagi :-

Sioe, Cheribon,

2) Fa Lay Lan Sim, Batavia Centrum,

Soerat2 bewijs boeat pengoeroesan ini harves diki rim
tawi sampai hari Rebo 27 Maart '35.

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN
1 Juni '35 Lim Tjoen Lie, Soekaboemi,
”

A.L.N.C. Roelands, Tjima hi,
o
Tjong Tjhioen Djioe mer k ,Thoeng On”, Batoeroesa,
T. Dodo, Batavia—C.,
Kwe Ban Jan, Krawang,
So Kim Siang, Bandoeng,
35 Makoto Okano merk Tok o Okano, Tjiardjoer,
35 F.C. Hubner, Batavia—C.,
35 Liaww Bie Loeng merk H ok Seng Tong, Meester— Corn
elis:

centoek

VERIFICA TIE

pada

dalam gedong R.v.J. Betawi tg,
19 Juni '35 Lim Tjoen Lie tsb,,

i

hari

'35 A.L,N. C. Roeslands tsb.,

,,

'35 Tjong

26
26
26

,
»
,

“35 Kwe Ban Jan tsb.,
35 So Kim Siang tsb.,
“35 Makoto Okano merk

26

,

“35 Liauw Bie Loeng merk Hok Seng Tong tsb.,

,

Tjhioeng

Djioe

35 F.C. Hiibner tsb.,

merk

Toko

24 Apr. 35 (djadi tidak 20 Mrt "35)
BERACHIR

,,Thoen

Okano

N,V.

1

tsb.,"

Bouw

“

Ma

Mjj Jiva-Karaal, Betaw

sebab dihapoeskan karena tidak ada milik apa2, poetcessn R. ufo

g

tg, :
22 Mrt '35 Soen Khi Thauw, Betawi,
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh. to.
15 Mrt '35 Hadji Alwi bin Hadji Alinan, Bogor,
19 ” '35 Ong Bian Teng
merk Transportonderneming Ong Bian Eng,
Cheribon.

Toeroen lagi —
TENOENAN

rak tikar F 69. Per- Codi
Saroeng Samarenda dari
Soetra Oelat F 70 Per.
Codi
1 Saroeng

Tenoenan

Goeloengan
Warna poetih

tjap

tjap

F 32

Per,

Codi

F 32

kleur

”,

F

42

“

Tenoenan Siloengkang
Saroeng tjorak malang
ombok,
F 38 Per. Codi
Saroeng soetra Dangg K3

F 31

rs

F 60 F 70.Per. Codi'h

'Saroeng

vakleun39

idjo
Klamboe
Soedah
djait
No.1 F 1,60. No.2 F 1,40
j
No. 3 F1,20,

F 100

Per:
Codi

» Gari sSoetra oelat tjo-

F 27.

Batik dari:

TJEREME

Saroeng poetih F31

merah

polos

soetra,

poetih F 29
Per. Codi

Tussor. F 0,65. Per,
Gabardine F 1—

Saroeng besar harga F 5.- F 6.50
Kain pandjang
F.7.- F 10,»,

dan kirim wang

lebih dahggloe

ongkos

nesia, maka hari Minggoe

Kn

“

Pn

Per. Codi

Pesenan

9

o

26

35 T. Dodo tsb.,

pagi poekoel

-

Tenoenan Ma-

Sedia

Rebo

36.
26

pada:

'35
'35
35
'35
35

VERGADERING
19

kepada Weeskamer Be-

selam bat lambatnja

Per, Codi

djalaja tanah poetih

BAKRI,

vonnis 21 Mrt. '35 (RCs. Mr. H.W. van Nieuwenhuizen):

Ws kleur.F. 40,
merah
Priangan
F 40 ,,

Saroeng

Serang :

188

Per. Codi

Kawat tanah

Pengoeroes

Faillissementen

Saroeng Samarenda Soetra
oelat F 45. Per, Codi
Saroeng Samarenda poetih F 53 Per. Codi

Saroeng

atas nama

N. O. tjabang

Saroeng Samarenda Asli.
of

de-

ini sosrat kabar

Saroeng Samarenda F 27.
:
Per. Codi
woengoe

3

mengatakan: ,, dalil jang merobot

—0—

sie dari agama christen boeat datang

oehkan Pemerentah Hitndia-Belan menolak kedatangan orang2 Christen
melainkan sebagaimana tiap2 orang oentoek tinggal di Bali. serta Pemerin

|.

dengan

soeara dari 555 terhadap

Rome pada tanggal 7 Januari.

di Bali mempropagandakan agamanja
tetapi Pemerintah Agoeng tidak dapat

ni boekan bermaksoed oentoek me

—0.

memperkenankan

menolak permintaan Zending dan Mis

bisa menebalkan Imannja rvjat

:

Parlement

diserahkan

bahwa verslaggever mentjatji N.O

Perkara Nachdlatoel Oelama Serang.

Kami pertjaja bahwa ini soerat kabar
(tidak akan soedi mendjadi tempat hi-

Mendapatkan persetoedjoean
Parlement.
Parijs,
22 Maart (|Aneta-Reuter)

kota Bangli (Zuid-Bali) maka Toean
menerangkan dihadapan ma
Gjelis, bagaimana haloean Pemerintah

. Bahwa

j3

4 menerangkan bahwa toelisannja

“Xx

-

EUROPA

diinginkan.

pimpinan

Hoofdbestuur N. O. jang

sengadja datang dari Soerabaja, jaitoeKiaji H. Abdoelwahab. Patoetkah poela

(Loear tanggoengan redactie)
Dalam

(Aneta)

Pa
|
9, itoe perdjandjian2 diantara Frankrijk
ei-dooi
pe saki tan. terhadap Zending dan missie jang ber dan Italie, jang didapatkan selamanya
hnja itoe laloe hakim beri- | kehendak menjiarkan agamanja di Ba

—. picidooinja,

0.

Maart

«

keterangan” ini di akoei oleh Residant

ENG Sawan

22

Sovjet-Rusland.

ketarik. " HANIK | Dalam persidangan Europeesche dan
“behane
Indonesische Bestuursambtenaren di
Bali, jang baroe laloe terlangsoeng di

| — Tidak, melainkan bila ada orang|
Poen

Rotterdam,

wakil

tetapi kosong“ dan lain2 lagi ? Njatatanggal 18 lah orang iang membikin verslag deMaart jbl. lembaran kedoea, seorang mikian ada mengandoeng hati hasoet
verslaggever dari Serang ada memberi dan dengki dan keloear dari fikiran
kan verslag vergadering N.O. jang tidak jang hendak membesar2kan perselisi-

Djoeal obral ke Sovjet-Rusland.

- Missie dan zending di Bali.

jang memberikannja.

200

H.O S.. Tjokroaminoto

terhadap almarhoem terseboet, kira Sampai sekarang, soedah ada 17 boeah
Soemadihardjo.| nja
djam satoe siang vergadering ditoe- kapal Belanda jang didjoeal kepada

Saksi

—

hoem

mempoeSssoedah beberapa sprekers angkat
bitjara dan imengoeraikan peringatan2 |
5

pada

—-

kitan tidak
apa-apa.

Sl |dan kemoedian

ND How

kedoea keterangan dari

tjabang Serang tidak nampak, padahai
Oopenbare vergadering itoe diboeka
oleh voorzitter N.O, tjabang Serang

MH”

Y

CC

Koor. ps1. tjabang Moearadoea
(Palembang) djoega soedah mengadakan

Ei,
”

Per Cecdi
”

Vrij.

Y

E Nlmor

A: Scheltema Joustra

Oogarts

R
Cin

Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 wi.
Djam

Dai

Tg

Dalam

film

Ts

MAURBEN
Kai

$Dikarang

Bertempat :

padanja,

adiar

kasih

bahwa

ada lagi soeatoe

menarik

ia seorang

hati. Betoel

bandiet

mengandoeng

IND.

arti.

ALG,

Per

terima

|Oude

,SEMARANG-MARU“

Wit.

Telf.

dan

malem

Dalem

JONES:

DAN
“TRAIL
FILM KA-DOEA

Western Super Speciaal jang paling baroe sekali dari :
JOHN

THE

WAYNE

dan

DUKE

LUCKY

dalem:

TEXAN

PARA
0

Ini

praktik

djoega

dan

f 2.50

pembajaran

seboelan

BI KEKE

boeat

Batavia-Centrum sadja.
Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97.
| Bafavia-Centrum Sawah esa r 21.

Semarang Karang Toeri 73G.
Gampang

bawa pergi

Belon
antara

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak

-Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR

BATAVIA-C.

saksikan sadja.:
Terletaknja HOTEL
KOTA Bandoeng:
Tarief kamar
menoeroet

N.B.

Barang sijapa bernijat menjewa satoe atawa lebih STANDS (Gceboek|
— dan tempat boeat mendiriken KIOSK di PASAR GAMBIR tahoen 1935
9
(Lamanja dari 28 Augustus sampei fermasok
1 menghadap

pada

dari

Secretariaat

Pasar

September
Gambir

1935) dipinta

,

' 10.220

rendah

dan

Sedia Kamar boeat tinggal la-

atau

boelanan,

harga dengan

abonnement

|

Ta

malem

djangan

Anak-anak boleh

An AON

dan

mar tenimaasiruasaa
LAN

ku

G

dai
ala me

— Pena!

Toe

dibilang FILM

ANTI

PRANG

dalam perang

doenia

brapa banjak manoesia “djiwanja mela-

— Seram !
! — Begini
jang. Brapa banjak familie jang sengsara. Begini ngeri!— Begini Heibat
sendiri.
SAKSIKAN
djaoe.
lebih
taoe
maoe
Boeat
besar.
rol
h-- Foch pertjintahan ada djoega pegang
(Ini kim dapat Banjak poedjian dari PERS.

Hasi 'SENEN malem SELASA:
4
La

dan

$

HOLD EM JAIL" dengan 2 Radja Kotjak jang terkenal dalam Doenia
BERT WHEELER — ROBERT WHOOLSEY

YARIA-—-PARK malam

vs

DONDER (Soaib)
silet MOSGL

Minggoe
sma

Goeletan Besar

SN

nonton

BIOSCOPE.

Mr,

dapat

Ini malem

Cornelis

dan

Ana

malem brikoetnja '

Paramount mempersembahken pada sekalian penonton Satoe
film jang loear biasa bagoesnja, cl betoel. jaitoe:

Death

Takes
(HARI

dengn

RAJAH

A Holiday”
MALAIKAL

FREDERIC

MAUT)

MARCH:

Apakah ito HARI RAJAH MALAIKAL MAUT ??
Satoe

orang

»

Uu

3 Ini, boleh

AA in ana

(THE WORLD
“ MOVES ON)

liat ini film

OPT NIK KIT IOI NE AN an

4 CENTRALE

besok pengabisan

RAKAN Carrol
GEMadeleine
(PENdengen

loepa tjatet tanggal maennja, dateng
jang djempolan , BLEEKE BET“

menjenangken.

Memoedjikan dengan hormat,
De Eigenaar
A. WACHIT

Laan

Comite,

(Trivelli 37, Teletoon Wit. 4012).

(I-

ma

paling

Awas!

di Centrumnja

zaman.

lama berselang. di Jordaan ada djadi tempat perselisihan
pendoedoeknja dan politie. Siapa ingin liat bagaimana

mi

(DEPARTMENT:IMPORT

BEI

keada'an Jordaan silahken saksiken film ., BLEEKE BET“

poedjian: dari tetamoe segala Bangsa.
Pemandangan loeas, rawatannja bagoes
dan
bersih,
djongos-djongos
radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe
tentoe menjenangkan
dan
kita tida
aken poedji
Hotel sendiri harap di

Per stuk

0.

berikoetnja

Poesat pertoendjoekan di bilangan Jordaan,— Itoe nama tempat
ada berarti sebagi ,magneet" bagi sekalian orang jang pernah batja soerat kabar.
2

PAULZE

V. H. NAIMIN
Moekanja Station Bandoeng

Mi

dan

Ini dia, Menjenangken hati, rame, loetjoe, kotjak, tjeritanja rapi.
Kaloe penonton telah saksiken film Belanda, djangan loepa liat
.Bleeke Ber“ Poedjian2 lebi djaoe tida perloe sebab barang jang
mendapet bintang tida oesah dipoedji lagi.

Bisa distel dikraan biasa

HOTEL

malem

malem

Terdiri Mei 1924
Peladjaran memakai Garantie
peladjaran kita selamanja sedjalan Thedengen

|

KA-SATOE

|
orie

»?

brikoetaja

toe radja na'k koeda moentjoel lagi, katakata dalem
film jang paling bagoes dan memoeaskan.

T Adu

Neuw en Wonder Systeem
Sistem baroe jang mengherankan
' Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe'rah.

ada

S

Bat-C.

BESAR Jang soeda lama ditoenggoe
- toenggoe.
Terd:ri dari 2 Super Western pilihan

BUCK

No.
44

1696

THE

DER AARDE“

J4

FILM

BITJARA

ng

orang2 toea

BIOSC OOP

1

ARTS.

131

kepada

si

PROGRAMA

PRACTYX

Tamarindelaan

dari anak-anak terserah
—.
dan pengoeroesnja.

Ini malem

5 — 7 SORE
Bakal

kedjahatan2

Senen

43|

7 —8 PAGI
DJAM

Rochelle Hudson .

menoeroet tjerita Daniel Ahearn

"RIALTO

R. Soetrisno

dan Don Juan,

akan tetapi dengan pengaroeh seorang gadis desa jang bertangan
litjin dapat membentoek ia mendjadi baik kembali.
Inilah satoe tjerita jang penoeh

1

oemoem

:

Dimanakah itoe tjinta? Lucky Wilson dapat ketjintaan, jalah
ditengah padang (desa) jang penoeh keelokan dan baoe-baoean

—

MUSKETIEERS“ dan ,DE SCHOONSTEPLEKKEN

dan anak-anak,
Telefoon Weltevreden 282
van Heutzplein No. Il,
Sebelah Halte Gondangdia.
Djam bitjara 7- 9 pagi 5 - 7 sore

penghidoepan jang lebih soetji dan penting, jang ia tidak ketahoei.

jang

oentoek penjakit

Dorothy Coonan

'Sebagi voorfilms: dipertoendjoekkan film carton”,,BOSCO

Iv Dr. F.O.K. BORMANN
Arts

Bros:

dan beriboe-riboe pemain lagi:
Segala

Soeatoe tjerita pertjintaan dari seorang bandiet. kota dengan
seorang gadis biasa dari desa. Ia sangka apa sadja jang hatinja,
ingin bisa kedapatan, 'selamanja hidoep gembira sampai seorang.

gadis dari desa

Frank Darro —

dengan

140

O' SULLIVAN
EDWARD ARNOLD
ELISABETH PATTERSON

dari Warner

(WILD BOYS OF THE ROAD)

Hari Saptoe dan hari besar toetoep
Salemba 71 Telfs WI. 23 Mc.

oleh

film keloearan

Waar Zija Onze Kader

SOETOPO

“(DE DON JUAN VAN BROADWAY)
Dibantoe

EA
Satoe

speciaal oentoek penjakit koelit
Djam bitjara: 6—7 sore
:

-OU

1D

7.30 — 8.30 pagi
5 — 7 sore

|| Dokter

Robert Monday
2

bitjara

ar dan malem
"
brikoetnja

Tu Ini
di ER

E

Para

jang

soeda

meninggal . dateng kombali ke doenia

“boeat tilik penghidoepan manoesia.

23 dan ita!

:

2 £ ngga 1935 sore. djam 4. 30: .

CHANGE OF meart |
Dengan

H JANEI GAYNOR

KG

dan

CHARLES FARRELL &
ii ia

Demikian keadaan jang berlakoe di
hari Djoem'at itoe ! Pembatja batja te
Pada

TOKOJACATRA

esok harinja, jaitoe kesoe |

Idahan dari temponja inzar terseboet|
Idiwaktoe akan mengetahoei hitam dia |
tas poetih, persiapan pendjagan politie
|ditambah koeat dan rapi. Dibahagian
rendah (Momentery) pertengahan dan |
disekitar itoe college jang tiga, didja
dengan

pergoeroean

Sekarang

Azhar ifoe, serta roemah |

jang disediakan dengan gratis, tempat

Oleh pembantoe ,Pemandangan” di Cairo.
Se

Dalam lembaran kedoea

hari Rebo

jang laloe kita

soedah moeatkan itoe berita tentang azab penanggoe
. ngannja kaoem peladjar asing di Al-Azhar Cairo. Lebih
“Tandjoet ini hari

Pen

Oa

kita terima kabaran

dari

pembantoe

di Cairo jang kita moeatkan dibawah
ai

|pat

sympathie dari segala djoeroesan

emoedian dikeloearkan
inzar uititum terhadap kaoem student soepaja
ka kembali beladjar, baik mere-

at ialah jangng dilakoekan
dilakoekan

ole
Azhar, dari tingkatan jang

| jang beladjar di Djamioel Azhar
pajatau dipergoeroean2 jang lain jang

h sekali sampai ketingkat|djadi tjabang2nja, dengan tidak metings
pc
ab2-|mandang bilangan moerid2 jang ber'Ihadir dan barangsiapa djika tidak ber
hadir moelai dari inzar itoe berlakoe

»S.k. telah memoeatkan-

sehingga

didalam toelisan kita se

23 Februari 1935 mereka akan dikeloearkan dari Azhar, Tetapi djika me
reka tidak djoega berhadir pintoe pe

ita akan memberikan peman

srhadap apa jang telah ter-

ang

sampai

im, gerakan mereka itoe di: ladjaran

achir2 ini.

s ta

dang

hari Saptoe tanggal

di Azhar akan ditoetoep se-

oeroesan

gadji dari goeroe2 Az-

kita tempo hari ada har nanti akan dipertimbangkan.

:
. kaoem
Demikian kepoetoesan rapat M.T.A.
“diperkenankan, djikajjang paling achir! Bagaimana poela

i

poenja kadiah tidak diselidiki|samboetan PersatoeanjPeladjar2 Azhar

mereka poenja perkara tidak dilterhadap kepoetoesan itoe? Mereka
1g dengan setjara adil, mereka|memberitahoekan kepada talabah2 Az-

an meninggalkan bangkoe peladja-

teroes2an, boekan sadja ditahoen

i, tetapi terhadap poela pada tahoen2

har dan mereka jang bersvmpathie
terhadap gerakan itoe, soepaja menghadiri rapat besar jang akan diadakan

NE

ke Palembang.

djoemblah 70 orang ditangkap dan te
roes
dimasoekkan dalam perventive
Di djamioel Azhar. ialah tempat jang
terseboet djoega kismoeli Am pendjagaan politie tetap sebagaimana keada
an kemaren, tjoema didalamnja kaoem Student Azhar dari segala bangsa
mengadakan pidato pedas dan tadjam|.
tetapi tidak ada terdjadi tangkapan
apa2 mereka
berada didalam mesdjid, dan politie2 diloearnja. Ditjabang
pergoeroean Azhar ditempat2 iang lain
tak loepoet poela dari pendjagaan jg

Kesempatan

keras,

dan

ditjekal

ditangkap
orang

27

Bagi

digiring masoek

oeroesan takaf, jang

dalam

ini

oeroesan,

dan

melakoekan

ngan soepaja memperhentikan gerakan

'boekan sadja rapat oemoem jang akan

| mereka serta kembali memperhatikan diadakan di Azhar tetapi disegala tem
“asal peladjaran. Tetapi theorieini ada pat, Djamioel Azhar diwaktoe hari
lah satoe kangkolingkong terhadap itoe, mdelai dari matahari bangoen
gerakan peladjar2“itoe, soepaja mere dari peradoeannja, telah didjaga oleh
pegawai politie, jang
ka' pergi berhadir, Kaoem student: segerombolan

Mereka mengadakan djoemblahnja lebih dari seratoes orang,

staking lagi sedjak pertengahan boelan
sampai ampat hari sebeloem

ita menoelis ini toelisan.

Mereka mengadakan rapat beberapa

Sekalian pintoenja ditoetoepi, selain
dari pintoe besarnja jang tersohor de
ngan
nama
pintoe El Moezaijanin,
pintoe ini tidak poela diboeka sela-

pang2nja tetapi tjoema diboekakan
nja perkara. Didalam rapat sebahagiannja jang sekali sekadar ter
memoetoeskan soepaja ge- moeat satoe orang sahadja atau detidak maoe mengambil ngan perkataan lain diboeka seperenam
rakan mogok
mogk
ba
peladjaran dikoeatkan, sebeloem mere bahagian dari padanja.
Disegala 'sikoe2 dari itoe Djamioel
ka poenja hadiah itoe diperiksa.
' Kepoetoesan ini disetoedjoei poela Azhar dimoeka pintoe2nja jang tertoe
leh mereka orang gerebak jakni stu- toep itoe, di djaga keras oleh segedent student jang berasal dari loear rombolan dari politie, jang dikepalai
mempersoalkan
hadiah jaitoe me
-.

rapat

geri jang beladjar
dalam pengoeroe
ae. Gerakan berdjalan te-

oleh

seorang opsir,

'choeatir kalau

karena

pintoe2

mereka

itoe dipetjah

oleh kaoem student, Dimoeka pintoe
kem
besarnja
diadakan pendjagaan jang
dimana
sa'at
setiap
reka berkoempoel soal itoelah paling koeat, ditanah lapang, kira2
nda dan agitatie selaloe

disini, bahwa

25 Meter djaoehnja dari pintoe besar
itoe, ada poela berdiri poeloehan dari

orang atau satoe badan dari comit€,

Azhar, moendar mandir beberapa orang

i perbintjangan

ta

'kita

engross

Ketjil No.

tetap

seboetkan

nomer satoe.

- gerakan itoe dikepalai oleh beberapa politite.

Didjalan

raja,

disekeliling

tiap2 tjabang dari pergoeroean|dari mereka, dengan tongkatnja, mene
comite mana ialah comite Persa-|gah mereka dan orang jang hendak
Peladjar2 Azhar. Didalam per-|laloe kedjalan raja jang hendak pergi

di

Pintoe

35.
Menoenggoe

dengan hormat

RACHMAN

TAMIN

mereka jang masih menaroeh

itoe, dimana setengah dari mereka

atas soeroehan dan desakan dari wali
amarnja, maka pada hari Saptoe itoe
ada djoega bilangan dari mereka jang
pergi berkoendjoeng ke pergoeroean
oentoek mengambil peladjaran. Disini
kita akan tjantoemkan djoemblah dari
jang berhadlir itoe, menoeroet keterangan jang opisil di college jang tiga

55 orang (Oesoeloeddin. Loegatoel
Arabiah, Sjariah), dikalangan rendah
220 orang atau 20 pCt dari djoemblah

masoek kedalam mesdjid dengan seperti
keadaan dizamannja Napoleon Bondparty tidak ditanggalkannja sepatoe le
bih dahoeloe. Mereka masoek ke Azhar
itoe, semata2 akan menangkapi kaoem
student jang sedang mendjalankan actie didalamnja dengan Setjara ganas
dan kedjam sekali, jaitoe dipoekoeli
dengan tongkat dan ditangkapi siapa
diantara mereka jang telah terang tjam

poer didalam
keterangan

ini gerakan

menoeroet

dan jang dilihat oleh mata

kepala mereka sendiri dan sersi. Wak

toe itoe, berlakoe peperangan ketjil di
antara
kedoea belah pihak, jang menbahagian 'Am tak ada orang beladjar. djadikan sebahagian besar dari kaoem
Dalam pergoeroean jang lain ja'ni di

mereka, bahagian pertengahan 65 orang

memang dilebih2kan. Setengahnja tidak

lah

Regentschapsraad

Bandoeng

bersidang.
9
Pada hari Kemis kemaren pagi, Regentschapsraad Bandoeng soedah mengadakan persidangan jg dikoendjoengi
oleh 26 leden.

Voorzitter

R. T.A.

Hasan

Soe-

satoe

itoe

saftoe

dari

mereka,

disebabkan loe

persatoe,

digiring

keloear

Azhar di masoekkan kedalam
kereta
140 orang, dan dibahagian pertengaLourie atau automobiel
pemerintah
han 30 orang. begitoelah seteroesnja.
Boleh djadi maksoed ini, selain dari maka tempat2 tinggal orang2 dari loe
mereka
poela
menjiarkan bilangan mereka itoe, ada- ar negeri itoe, dinaiki
dan
diperiksa
baliknja
satoe
persatoe,
lah satoe helat poela, selaloe mengmentjari mereka jang dari mendjalangoegat hatinja kaoem student soepaja
kan aotie dan jang tertoedoeh tjamtertarik oentoek pergi kesekolah djadi poer dalam gerakan itoe, kesemoeanja,
sekali merangkoeh dajoeng doea tiga
teroes
giring
serta
dimasoekkan
poelau terlampau.
dalam
automobiel
pemerentah tadi,
kemoehafazah - governorate
Berapa poela keadaan dihari Ming- dibawa
goe !
selakoe orang
tahanan jang
| Mesir
djoemblah
dari
mereka,
ada
150
Pada hari Minggoe kekoeatan poliorang,
setengah
dari
padanja
mereka
lagi,
ditambah
keamanan
tie mendjaga
lebih dari 60 orang diever kebahagian jang telah berpangkat oelama dari ne
rendah dan pertengahan dan
pveloe geri Syrie dan Magrabi serta dari bang
han poela dari mereka didatangkan oen sa2 jang lain djoega. Tetapi perloe di
toek menambab kekoeatan disekeliling seboetkan disini, dari bangsa kita Initoe college jang tiga lebih2 disekitar donesia tidak ada jang ditangkap me
djamioel Azhar pendjagaan sangat di reka ada dalam keadaan segar boegar
perkoeatkan, dan djalan2 raja jang,mem
Doea orang oelama dari Syrie sjech
poenjai teroesan kedjamioel Azhar itoe Ali Nadjadi dan Sjech Amin Salleh
dapat pendjagaan jang rapi. Pendeknja serta doea orang poela dari Magrabie
seperti akan perang laiknja. Pendjaga Sjech Abdoel Salam Amran, dan sjech
an jang rapi iniialah disebabkan, pa- Tahir El Hamdanie, disapirkan kenegi hari itoe, kaoem student telah me- geri mereka,. karena ditoedoeh djadi
ngadakan rapat disana, mereka tersoe kepala menjebarkan benih kebentjian
soen dari pemoeda2 Mesir dan pemoe dan membikin hiroe-hara dalam kala
da2 loear negeri rapat mana mengan ngan student itoe.
djoerkan dan memberi ' suggestie soe-

paja jang berhadir toeroet

mengeras-

dalam

se- dapat

izin. 'Dus Azhar

ditoetoep di kerdja dengan pemerintah. Mereka mem

2| Sen apea hari itoe, satoe lakon jang
oem pernah terdjadi dalam abad
jaliang kedoea poeloeh ini, jang oemmat

Orang2

bangsa

asing

jang tinggal

apalagi kalau akan dapat poekoelan
seperti keadaan mereka jang terseboet

beri tegoran kepada kaoem
student
itoe, tetapi itoe kaoem student tidak
diatas tadi, kalau tidak mendapat keambil perdoeli, Pembitjaraan mereka ini, izinan' dari Consul mereka sendirr ja,
ir,|Islam tidak diizinkan oentoek menger atau kekerasan hati dari itoe kaoem stui|djakan sembahjang Djoem'at didalam dent, mereka rapportkan kepada minis mereka tidak bisa diganggoe oleh pe
inja. Tangan besi pemerintah moelai ter oeroesan dalam negeri. Tangan besi merentah Mesir. Tetapi keadaan seka
Iberlakoe, jang mana dihari jang terse terhadap peladjar2 dari loear negeri rang ini ada memberikan boekti seba
perdoeli
liknja, maka oleh sebab itoe, pemba
boet Ketoea dari Comite Persatoean moelai berlakoe!
i " di
tja
boleh oekoer sendiri, sampai di
Peladjar2 Azhar serta 8 (delapan)
ke
mana
graad
perdjoeangan student2
Ketika
minister
oeroesan
dalam
men
dimasoekoe- |orang temannja ditangkapi,
Azhar
dimana
jang
paling belakang ini.
dengar
chabar
ini,
dengan
segera
dite
| radja
njkan dalam tahanan. Dipergoeroean
datangkan
ke
djamioel
Azhar
sedjoem
student2 itoe dikaboelkan, jai-|jang lain2 atau ditjabang2 dari ini
R. &.
tentang oeroesan jang metnegang pergoeroean Azhar tidak sedikit poela blah 330 orang politie djadi hampir

mereka djika, di

jang ditangkapi berhoeboengan 400 orang djoemblah
keloearan-Azhar, tegssnja soe | mereka
ertikan Sjech Ahmad Zawa|dengan soal jang terseboet diatas, hitoeng dengan persediaan jg telah ada,

ari ketoea Madjelis Tinggi|karena
Lea

voorstel itoe beloem: (tidak) :

C

ditoedoeh

menjebarkan benih
hoeroehara

Pe

Tidak koerang dari 150 orang dari..
mereka itoe, diberi kesempatan masoek

(tempatnja
an fitnah, diantaranja 4 kedalam djamioel Azhar
Toehan|
menjembah
Moelimin
orang
dan 2 orang dari perserta didirikan beberapa orang opsir
F

atas

tenaga

dan

djasanja lid toean

kanja memaksa dia dirawat di roemah Sastranagara
jang terpaksa me
sakit, menoeroet chabar saudara jang letakkan lidmaatscsapnja, karena di
malang ini telah
“meninggal
-doenia angkat
pindah ke « Tasikmalaja, dan
dalam hospitaal, tapi kita beloem da- memberi tahoekan, bahwa lid Bakri
pat chabar jang pasti. Oleh karena di Soeraatmadja
berhoeboeng”de-dalam Azhar itoe, ada disediakan tem ngan hal jang penting dalam 3 boelan
pat tinggal orang adjnabi, setelah sele minta verlof, sedang membilang djoega
sai pekerdjaan pegawai politie itoe da selamat datang kepada leden baroe
ri memoekoeli dan menjer€t student2 jaitee toean2 A, Groen dan Dr. W.

kan pergerakan boycot tidak maoe be ditanah Mesir, kalau kita tak salah se
oe, ja, dalam pertentangan| masoek kedalam Azhar. Tidak pandang ladjar dan lain2 jang bersangkoetan de mendjak negeri Mesir mendapat pro
tectoraat pada tahoen 1922, mereka
'pihak itoe, (student2 student ataw lainnja, hatta mereka jang ngan mereka poenja hadiah.
terpelihara oleh keradjaan Egypte, me
Mengg Data makin semata2 hendak masoek oentoek me
Diwaktoe itoe ada hadir pembesar2 reka tidak bisa diperlakoekan begitoe
men
oea ratoes) ngerdjakan perintah Allah tidak
district dan beberapa orang jang be- roepa, mereka tidak boleh ditangkap

«

publiek

ke

eh itoe kaoem student, dibelakang 'lah maksoed kaoem student, ini tidak opisil, dan kenjataan dari djoemblah
hari akan diperiksa dan: didjawab ma bisa dilangsoengkan karena mereka bilangan kaoem student jang berhadir
na jang perloe. Dan memberi wedja dapat larangan dari pegawai politie, itoe, seperti dibahagian rendah tjoema

i,

Dioeal

'boeat

kemari,

$.

dalam

nuari

Selatan.

oleh politie batang

sjak wasangka, diwaktoe
tersiarnja
ultimatum dari Madjelis Tinggi Azhar
tadi
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baik

Sumatra

pindah

orang, dan di Tanta 4

semoeanja

kamar tahanan

ditoetoep

'Toko Padang

lehernja siapa diantara kaoem student
jang mendjalankan actie, ini ternjata
dalam
pergoeroead
“Zagazig mereka:

mana so'al2toentoetan jang dihadapkan tangan besinja djika perloe. Demikian 'mentjotjokki dengan berita jg. boekan

moelai insjaf!

soedah

tinggal orang2 peladjar asing tak loe
poet dengan amat2 dan |jang ditilik.
Hari inilah hari jang segenting2nja dari
pergerakan mereka, djika dibandingkan
dengan hari2 jang telah laloe. Hari ini
mengambil korban dari mereka se-

1935 sebeloem sembahjang Djoem'at
Damiat 268 orang dan
dan sesoedahrnja, bertempat di Djami- 120 orang
'Betoel dalam beberapa hari sebe- oel Azhar dan ditempat2 jang lain. 'Dasoekie 204 orang. Ditiap2 tjabang
loem boelan Ramadan dan sesoedah- Tetapi apa akan dikata, dimasa pem- ini tjoema mempoenjai bahagian rennja student2 Azhar pergi berkoendjoeng berian tahoe itoe disiarkan, Madjelis dah dan pertengahan sadja. Tetapi
mendoedoeki bangkoe sekolah mereka Tinggi Azhar telah tarik tangan peme berita opisil ini tidak dapat dipertjajai
'karena tertarik oleh keterangan dari rintah Mesir soepaja tjampoer tangan sangat akan kebenarannja, perkabaran

minister

Batava-Centrum

student itoe mendapat loeka2 jang ka madipradja memboeka vergadeAzhar berdja pada hari Djoem'at tanggal 22 Februari tjabang2 Azhar, sepertidi Zagazig 450 lah dikatakan loemajan djoega dan sa ring dan mengoetjapkan terima kasih
orang Alexandaria 277 orang. :Asioet

. dimoeka. Gerakan
djalan teroes bangkoe sekolah diting-

Ba (0

123

keras sekali oleh sekoem-

poelan pegawai politie, poen ditempat2 jang berdekatan dengan roemah

: Az4b penanggoengan kaoem peladjar Asing di Al Azhar Cairo.

Senen

Cairo, 26 Januari 1935.

HA

Dake.s,

Laloe
membitjarakan
perobahan2
dalam verordeningen: padjag kendaraan, padjagandjing, dan
padjag petasan.
Jang moelai dibitjarakan jaitoe ten-

tang bisa tidaknja oentoek orang jang
tidak memberi tahoekan aanslagnja,
pada waktoenja diaanslag, djoega di
kenakan

makai

aanslag dan djika perloe me-

soerat

paksaan (dwangschrifil.

Berhoeboeng

memberi

dengan

ini Mr. Korte

pemandangan

jang

berarti

tambahan dalam rantjangan verordening
terseboet.
Toean Hardjakoesoemah merasa terlaloe, bahwa orang jang tidak
memberi
tahoekan
aanslagnja pada
waktoenja itoe, maka aanslagnja haroes
dinaikkan dengan 25pCt.
Ramai dan lama sekali pemibitjaraan
tentang ini, sehingga baroe bisa di

poetoeskan

setelah

Dr. Heerdjan

memadjoekan voorstel soepaja -soal
atan oeroesan ini dioendoerkan sadja
lebih doelde oentoek
dipeladjarinja
lagi, voorstel mana diterima dan di-

oendoerkan sampai diadakan lagi vergadering.

Laloe agenda tentang: Permoho
nan bekas pegawai di Boek
houding Regentschapswer
ken P.L. Gephard, oentoek
dibajar 3boelangadjisete
lahdiberhentikan.

Oleh College van Gecommitteerden
diterangkan, bahwa toean Gephard te
lah menarik kepoetoesan Raad jang
baik. jaitoe tentang hal werkbaas-dag-

gelder

G.W.

Everts jang telah diber-'

hentikan karena overcompleet dan ke
padanja telah diberikan 3 boelan gadji.

Tetapi College van Gecommitteerden
tidak membenarkan alasan terseboet,
sebab pemberhentiannja toean Everts
tadi tidak sama dengan perhentian toe
an Gephard, jang mana perhentian ini
disandarkan pada koerang sehat

badan.

Sebab

Gecommitteerden

perkenankan

itoe maka College van
tetap tidakbisa mem

permohonan

toean Ge-

phard itoe.
e
Dengan keterangan sedikit pandjang,
Mr. Korte toch memvoorstelkan soepa
ja diperkenankan djoega 3 boelar ke-

pada toean Gephard itoe.

Toean Soeboer menoendjoekkan ke
tidak setoedjoeannja voorstel Mr. Korte

Ta

“Iga

Pasar

TU

Iroes!

SS

Ibatik mendjadi poedjian, berhoeboeng
dengan tersiarnja itoe Bockoe Poetih
dari

pemerentah

di Londen,

tentang

mana didjawabnja dengan teroes terang
sebagaimana lebih doeloe soedah dioemoemkan oleh Hitier, min. Goebels,

ser

Lezing hoofdredacieur

so'al gadjih pegawai negeri dan so'al

rah. Akan tetapi penghimatan itoe mesti

kesoekaran €conomie.

didjalankannja, djangan menjabitkan
Sebagaimana soedah diketahoei ter satoe golongan pegawai negeri, djalebih doeloe, maka pengheimatan peke- ngan meroesak pembangoenan peme-

logaran ongkos negeri di mestikan ber

tentara oentoek rakjat Fransch, kemoe

jang berpoeloeh poeloeh ta- dian diikoeti oleh perentah jang ber
dikerdjakan dengan 'imaksoed demikian dari pemerentah di
soesah
pajah,
djanganiah
penghema- Berlijn oentoek rakjat Duitsch. Berlijn
|
tan itoe seperti djoega perboeatan me tidak ambil djalan parlementair, tidak

diwadjibkan

Maksoed

perloetjoetan

oentoek

memoelai

persendjataan
oemoem.
ini tidak ditjapai, meski-

narik moendoer

sendjatakan diri sendiri diloear perkenan negeri2 lain, dimana mereka ini

djaman oentoek

mana bisa dilakoekan

djaroem kemadjoean

anak

negeri Indonesia

Oleh toean Soetardjo baroe2 ini di
dengan djalan mengoerangkan personeel atau menoeroenkan gadjih semoea minta keterangan kepada -pemerentah
nja dengan 5pCt. lagi. Min. Colijn apakah tidak ditimbang perloe dibikin
sendiri setoedjoe dengan djalan jang satoe rentjana kerahardjan oemoem
paling belakang ini, soepaja barisan (welvaaartspian) oentoek rakjat, berkaoem nganggoer tidak ditambah ba- hoeboeng dengan keadaan menjedihkan
3
En
dalam beberapa daerah poelau Djawa
njaknja.
“Bagi saja sendiri, kalau sekiranja pe ini,
NI
soedah dikabarkan oleh
noeroenan gadjih itoe choesoesnja, dan s.s.k.

penghematan oemoemnja tidak bisa ter

Tentang bahaja kelaparan, kekoeratjegah lagi, dimestikan, tidak boleh ti ngan makanan dan kesoekaran hidoep
dak, ja apa boleh boeat, lebih baik ga dalam desa soedah tjoekoep diketa. djih ditoeroenkan lagi dengan 5pCt. da hoei oleh kesoekaran jang diderita itoe
ri pada melepas ratoesan pegawai ne maka banjak sekali tanah dan barang

geri, jang kebanjakan dari tingkat ren milik orang desa pindah tangan, dja5
Et
ngan kata lagi beslagan dan lelangan
dahan.
ekan barang2 milik lantaran hoetang padjag
dimadjo
h
perloela
Akan tetapi,

djemparing tidak

pertanjaan, apakah

dan afdeelingsbank.

terlaloe keras ditariknja, hingga berba

poetoes

haja mendjadi

sama

oleh

dimadjoekan peng-

harapan, bahwa meskipoen penghematan berdjalan teroes, Gouvernement
tidak

boetoeh- dari

akan

,pegawai2

jang bersenang hati dan bekerdja
soenggoeh2“ (blij moedigewerkers).
Akan tetapi sekarang, banjaknja blijmoedigewekers ini, tentoe. mangkin
moendoer. Kesangsian dan kekoeatiran

sekarang menggoda penghidoepan

se-

Kesoesahan mentjotjokkan
penghidoepan pada keadaan djaman,

hari-hari,

akan bertambah, dan lebifi menjedihkan

bahwa anfjaman pengoerangan
pegawai itoe, roepa-roepanja

“, poela,
gadjil

oentoek sebagian pers poetih, sebagai

pintoe soeara segolongan bangsanja,
membangoenkan perasaan jang sangat
pegawai2 bangsa
tertjela terhadap

Timoer, bangsa Indonesia dan Tiong-

hoa c.s.

Sp

Demikianlah Idikatakan, bahwa oentoek golongan Timoer ini, penoceroe-

nan gadjih ada seadilnja dibanding
dengan golongan Barat. Orang betoel2
menggojangkan kepala kalau
mesti

dalam salah satoe soerat
membatja
kabar poetih, bahwa pegawai bangsa
djoega

sekarang

Indonesia

menarik

keoentoengan crisis (crisiswinst) jang
loear biasa besarnja!
VTidak bisa disangkal”, de-

mikianlah persorgaan itoe“, bahInhonesia
' wa
ambtenaar2
jang moeda daritahoen 1929
sekarang ini sebenar2nja men
kali
ampat
gadjih
dapat
lebih besar dari tempodoe
dan begitoe
me“iOoe-itoe
“narik keoentoengancrisis

djikalau

pe-

padi atau oleh peladjaran
roesaknja
tjaranja menanam dan mengenoek padi

oentoeng” kepada pegawai2 Indonesia
itoe .. kalau memang benar.

crisiswinst itoe katanja, oleh
itoe dipergoenakan oentoek |

membeli
speda, motor gramophoon,
dan vulpen ,.. sajang penoelisnja
tidak ketelandjoer bilang, djoega pada

itoe,

toeloeng oleh sokongan dalam waktoe

jang loear biasa besarnja!"
Kita
boleh rhembilang selamat
Dan
mereka

Soetardjo

merentah merasa masih sadja kesoeoentoek memperbaiki
oeang
sahan

pensioen, dengan mana mereka itoe ti
dak bisa merasa senang.

besar

t,

memboeka permoesjawaratan dahoeloe,

baik dalam madjelis pemerentah, maoe

selaloe memperkoeatkan persendjata-

poen dalam

annja?
Bahaja peperangan baroe tidak akan
menjingkir djaoeh, djikalau Duitschland tetap tinggal lemah dan dilingkoengi oleh negeri2 jang senentiasa

Rijksdag.

Pada tanggal 16 Maart j.b.I, keloearlah makloemat dari Der Fiihrer bah
wa moelai 1 April j.a,d.
diseloeroeh

Duitschland akan didjalankan atoeran
kewadjiban

masoek

orang2

rakjat Duftschland tersangkoet,

akan

tetapi djoega loear negeri.
Moelai tanggal
1 April jad.

maka

kedjadian, malahan

sebaliknja bangsa Indo itoe mendesak
bangsa Timoer dalam Schaal A.
Perboeatan

sematjam

itoe, membela

balatentara jang setimpal besarnja de-

“golongan

njaknja djiwa rakjat. Setahoen
lebih
soedah laloe, dimana Duitschland men
djaoehkan diri dari lingkoengan pergaoelan internationaal oleh karena tidak

diberikan hak bersama dengan

lain2

mengantjam

dapat

dihindarkan

oleh

itoe, karena boekan sadja atoe

tjana

ran baroe itoe bertentangan dengan
politiek perdamaian, akan tetapi djoega
beratnja

|menambah

negeri,

beban

gontjang-

melanggar verdrag dari Versailles, akan
tetapi ada alasannja djoega.
Amerika dan Italie menoenggoe dan
melihat gelagat lebih doeloe, sebeloem
nja mengambil tindakan diplomatiek

terhadap
pegawai lain, tidak |nja harga2 ocang, berhoeboeng dengan
,

bisa dipoedji, dan djoega tidak pantas

oentoek

mentjapai

|toeroennja harga pound sterling

dalam waktoe kegentingan dalam per-

djoemblah F.300 lebih, voorstel mana

diterima.

Sogara critiek itoe
Agenda

Setelah

ini

lalde

diadakan

5

denten, ialah ekor2nja jang tidak baik kan

no.

kemoedian

3, jalah:

Verordening

O€roenkan

ber-

stem|waktoe

dan poetoesannja voorstel toean Korte|sahaan

itoe dikalahkan, dan tetap permintaan |m ahi.
Toean
toean Gephard itoe ditolak,

Menetap-

oentoek

me-

boeat sementara

tarief2 air dari peroej

Wateriei ding
Hardjakoemah

ak

itoe, sebab takoet terdjadinja antecehari.

2

Agenda

ke 5, ialah:

Tentang

pe

meliharaan orang miskin dalam Kaboepaten Bandoeng.

Tidak lama dibitjarakan, tetapi moe
fakat sebagaimana poetoesan College
van Gecommitteerden, sedang berapa

subsidie jang akan diberikan itoe sam
pai ini waktoe beloem bisa ditetapkan:
Dalamagenda Pemberi tahoean

Dr. Heerdjan
Regentschap

memvoorstelkan soepaja
raad

memberitahoekan

tentang pendapatannja (resultaten) dari

keadaan pest vacinatie,

Disini agenda habis dibitjarakan.
Dalam
rondvraag toean Among

pradja

mengemoekakan tentang ke

adaan sekolah2 rendah, bagaimana ter

Perkara ini memang

dari doeloe

di

mengerti oleh kalang politiek officisel,
Engeland

dan

di

Frankrijk poen djoega,

Italie,

dan

meskipoen

di

di-

dengan membenarkan kesalahan sendi
hanja dengan
bersedia oentoek
mendjaga waktoenja Duitschland itoe

bangoen kembali.i
Berkali kali dibelakang ini tersiar ka
bar,

Duitschland

bahwa

itoe

diam2

diri, bahwa famempersendjatakan
dan mesin
peperangan
briek2 sendjata

adalah disebabkan karena ,
a. terganggoe oleh kesoesahan

doepnja ra'jat.

:

hi

:

Standaartschool didjadikan vervolgschool. Orang2 desa lebihsinehphtarpak
volledige scheol dari pada vervolgschool, Hal ini telah terboekti,

bahwa

anak2 dari sekelah desa lebih soeka
meneroeskan peladjarannja ke volledi
ge school dari dapa

Cc.

Duitschland itoe. Engeland
menjerahkan nota protest
Frankrijk
dan
kepada

pemerentah

di

Berlijn,

jang

bah lagi, sekarang

ke vervolgschool,

hilang pengharapan (nafsoenja)

land soedah

ini dimana Duitsch-

poenjakan

Kleermaker

itoe hak bersa

di Tji-

memadjoesoe

kan

voorstel soepaja

dari penoeroe-

nan

tarief air jang penocroenan

loe

ditambah

doe-

lagi 5 pCt, sehingga
penoeroenan
sekarang
djoemblah
mendjadi 15 pCt, dari itoe diambil
2 setengah pCt. oentoek memperbaiki

penoeroenan dan 2'/, pCt lagi oentoek

Soegri.

negeri2 lain is Berhoebo
| eng dengan pekerdj aann j
meminta padanja, soepaja bekerdja ber jang rapih dan menjenangkan
Ka
ma, maka sebaik-baiknja

sama-sama oentoek

maian

oemoem

mentjapai

perda-

dengan sesoenggoeh-

soenggoehnja.

Orang boleh kata, bahwa Duitschland
itoe menerbitkan revolutie dalam lingkoengan verdrag dari Versailles, akan
tetapi lebih2 membahajakan kepentingan

sedoenia

ini,

ja-itoe

tidak heranlah kalau semangkin hari
Pa
Tn jang pesan pakaian
pada
kleermaker SOEGRI
di
DU

Pan anak

itoe.

NA

Lebih tegas kita bisa lihat adverte

tienja dalam

Pemandangan

ini,

an
-

—O—

revolutie

So'al penganggoeran didalam
doenia jang tidak berhenti ditjita2kan
Raad van Indie.
oleh jang berkoeasa di Moskou, jang
sekali
tentoe
ini djoega
sekarang
Pembitjaraan oentoek membanteras
hendak pergoenakan oentoek kepenti- so'al peng
anggoeran seperti apa jang
ngannja politiek Kaoem Merah itoe.

Sovjet Rusland itoe oleh Frankrijk
begitoe
dibantoe
roepanja hendak

roepa, sampai dihari kemoedian, baik
Polen sendiri, maoepoen Polen dan
Duitschland bersama sama, hanja dengan soesah pajah bisa menahan ban-

soedah

dilandjoetkan

pada Hand Lan

Indie, makin lambat semangkin bertam

- Ho Tatu djoeroesan werkverchatting
(pemberian
pekerdi
sa

pada rakjat.

Pe

Jang diperhatikan teroetama sekali

ialah
Kaoem Merah mengalir ke ketjil oentoek mendirikan Pabean
. Hasil jg menjenangkan Soedah
Barat dari benoea Europa. terdap
at di Soerabaja d engan
pembiPada koetika itoe, bolehlah Frankrijk kinan
barang2 permainan, peli2 Ta
Der
perboeatannja
memoedji
itoe

djirnja
sebelah

Fiihrer, jang dari sekarang
akan
merasakan
soedah
bandjir merah itoe,

ini djoega
datangnja

lain2nya,
Pemimpin

memperbaiki trottoir di Tjimahi, voorstel mana tidak ada jang menjokong
dan penoeroenan air tetap 15pCt.

Agenda jang ke 4, ialah: Ten
tang pemeliharaan danmem
perbaiki pilar pilartriangulatie,

dari kantoor van Arbeid

jang sekarang sedang berada di Djawag

Joe.

so'al

dikembedian

jang

ea

perdamaian

dan ba- ri,

pertimbangan jang sehat, Meskipoen
orang banjak berpendapatan
bahwa
dan polowidjo sadja. Sokongan itoe pertentangan dari sebeloemnja tahoen
intensief. dan tentoe, sampai 1914 dialamkan
'mesti
kembali
sewaktoe
rakjat itoe tjakap dan koeat oentoek ini, akan tetapi semangat orang
berdjoeang dalam pergaoelan oemoem banjak kelihatan berbeda djaoeh, doesedoenia ini.
|
loe dan sekarang. Sekarang tidak bisa
Pemandangan loear ra'jat bagian terbanjak itoe dihasoet dan
dibikin panas hatinja terhadap sesanegeri,
Koeadjiban masoek balatentara oen: manja diloear batas negerinja, dan
toek sementara waktoe (dienst plicht) djoega, biarpoen seantero ra'jat satoe

' Satoe golongan pegawai dengan meroe- | djoestroe dalam ini waktoe

gikan

seperti

bajara
dan persatoean jang kekal, akan sia2 sehingn alat pengadjaran, dan lain2nja
ga kemoendoeran ini kota Spr.
belaka.
di

bini moeda, radio dan perhiasan badan!
sekarang roepanja dipentingkan sekali negeri bisa dibikin berkobar semaSatoe kali ngelantoer, kenapa tidak di di benoea Europa. Dalam waktoe se ngatnja oentoek membela tanah air
'teroeskan sadja menjiarkan kabar jang
'minggoe jang baroe laloe, dari Frank- dan kebangsaan, masih ada tjoekoep
i
Fat
tidak2!
'rijk dikabarkan, moela2, bahwa ma sarat2 sematjam perikatan dan perhoeSelaloe golongan pegawai Timoer djelis kabinet di Parijs soedah mene- boengan internationaal, jang bekerdja
dipergoenakan mendjadi boelan2 oen- rima satoe rentjana wet, dalam mana sebagai air dingin mematikan api
mendjalankan koeadjiban kenafsoean ra'jat itoe.
toek mentjegah penghematan dalam waktoenja
itoe diperloeaskan 3 Dalam doea tiga hari jang baroe
senapan"
kalangan pegawai bangsa
Barat. Djoe- .panggoel
terdapatlah
kabar-kabar,
“ga dalam oeroesan desakan bangsa dari 1 tahoen mendjadi 2 tahoen. Pers laloe ini,
menerangkan,
bahwa
perboeatan
setoedjoe
tidak
“Indo, jang dalam soerat kabar itoe di Frankrijk tadinya
sebenarnja
biarpoen
itoe,
Duitschland
renmaksoednja
dengan
djoega diterangkan
pandjang lebar, sama sekali

sebenarnja tidak

oepaja

itoe mempoenjai lagi satoe sini keinsjafan itoe, boekan dinjatakan

ngan loeasnja daerah negeri

ini,

tahoen

darat,

Duitsch, dari oemoer
16 sampai 45
tahoen, dan moelai dipanggil klasse
tahoen 1914. Makloemat itoe djaoeh
djoega artinja, karena boekan
sadja

Pn

dalam

djadi roeginja oentoek ra'jat, karena
memperkoeatkan diri. Perimbangan ti
banjak
pemberhentian goeroe2, pem
rakjat dak bisa terdapat, dan semoea daja bajaran sekola
h ditambah dengan oem

balatentara

laoet dan oedara, dari

regentschap

oentoek meneroeskan
peladjarannja,
karena tidak ada landjoetnja seperti
negeri. Meminta dengan baik2
serta
siang dan malam doedoe, 0empamanja ke Nornaalsch
dengan mengharap kemoerahan hatinja terbang bekerdja
ool
ecenomie rakjatnja,
bahwa laboratoria mendapatkan obat2 aa
loear negeri, selaloe sia2 belaka.
Ka
goeroe desa, verplekeboeasan
Lebih penting dari soal rentjana ke
aa n lain2, s edang sekarang tidak
Mengoendoerkan diri dari Volken- baroe oentoek melakoekan
i
radjaan itoe, adalah soal perloe tidak bond
dan Conferentie Perloetjoetan jang lebih modern dan lebih sempoer
toendjangan
nja pemerentah memberi
sendjata, djoega tidak berhasil. Loear na dari pada doeloe, bahwa kaoem
d. pada rasanja boeat koeli
ocang dan achli kepada pertanian, per negeri roepanja tidak segan memberi pemoeda dan orang2 dewasa sebanjak kerdjaan dika
mpoeng soedah Hoa
dagangan dan peroesahaan anak nege kan persamaan hak itoe dalam oeroe- banjaknja diberikan pendidikan dan pe dengan
dari sekolah desa sadja. Kare
ri, seperti soedah dikerdjakan oleh pe san persendjataan, maka tidak ada lain ladjaran militair, dalam pasoekan per- na ini sseda
h tentoe mendatangkan
merentah Japan.
djalan dari pada merampas sendiri koempoelan, atau dalam tempat2 pe- keroegian besar oentoek
rajat semoea
bagaimana sesoedahnja hak itoe, dan soeroeh Iain2 negeri ber kerdjaan oemoem. Semoea kabar itoe nja dan
Lihatlah,
bagi Negeri poen demikian
conferentie perlajaran di Kobe di koe boeat sesoekanja.
sekarang kenjataan benar, dan segala poela. Kemoendoeran
dalam pengetabrahkan sebeloemnja bersidang, beberahasia itoe, sekarang di hoeannja, mendj
Moela2, perboeatan jang berani itoe perboeatan
adikan djoega kemoen
kongsi kapal Japan mendapat menggemparkan doenia Barat. Sana oemoemkan dan diperliatkan setegas- doerannja
rapa
dalam €conomienja.Dan djika
subsidie oentoek bekerdja teroes da- sini terdengarlah soeara alarm, banjak nja.
€conomie rajat moendoer, maka
pengha
dikemoelam persaingan perlajaran
negeri boleh berboeat apa silan Pemerintahpoen
Tana
orang
Kaoem pemerintah berbagai2
toeroe
t
moend
be
oer,
Belanda,
fihak
poen
dari
Dan
hari.
dian
akan tetapi Volkenbond
negeri dan djoega banjak soerat kabar soeka
Berhoeboeng dengan so'al
ini
loem tentoe J. C. J, L. mendapat sub- jang ternama dan berpengarah atas tidak bisa berboeat lain, dari pada doe mengemoekakan joe
Dani, 39k,
sidie.
pemandangan oemoem, dengan terha- loe terhadap Japan. Orang tidak akan
Ini soal ada penting, lebih penting roe mengoendjoek bahaja peperangan djalankan sanctie terhadap Duitschland
a, Segala oran g jang : mempoenjai
dan orang2 heerendienst
dari .pada mentjoba menoetoep keboe doenia baroe, jang akan meroesak ma itoe, baik sekarang maoepoen dikemoe Ta
Ikan memasoekkan anak2nja dirnes.
tochan rakjat dengan sokongan jang sjarakat ini lebih kedjam dan lebih dian hari.
sekoerang koerangnja kesekolah
tidak lama dan tidak seberapa banjak- hebat dari padajang doeloe, 15 tahoen
Karena orang akan memikirkan, baik
desa dan
teroes ke Vervolgschool Iseperti
nja.
3
dibelakang ini.
manakah, satoe Nazi—Duitschland jg.
leerplicht jang dibatasi).
Tibetok dalam Tweede Kamer di
benteng
Boleh dikata dalam semoea negeri, bersendjata lengkap sebagai
pertimbangkan satoe fonds pendjaga dekat atau djaoeh- dari Duitschland,
b, Certificaat dari verv
pendjaga masjarakat kesopanan Barat,
i
kesoekaran di Indonesia, dari mana segala atoeran militair jang baroe di atau satoe Bolsjewich Sovjet Rusland, hargailah sedikit.
PP
pemerentah
bisa mendapat
ongkos rentjanakan atau jang baroe ditjitaC. oentoek menolong sub, itoe
jang sekarang djoega mempoenjai bala
oem
oentoek menolong rakjat jang keter- tiitakan oleh masing2 pemerentahnja, tentara darat dan oedara paling banjak, Panja
jang djadi kepala desa atau
djang
kelaparan atau
kekoerangan didjalankan, dengan atau tidak dengan jang mana oleh kaoem Merah itoe se
epala kampoeng haroes sekoer
ang2
makan itoe.
|
disetoedjoei terlebih dahoeloe oleh par laloe, siang dan malam, disediakan oen nja mempoenjai tanda tamat bela
djar
Fonds demikian oleh Minister Colija lement atau oleh rakjat segenapnja. toek membasmi masjarakat ini jang dari vervolgschool itoe.
ditimbangnja
koerang perloe, akan Begitoe djoega itoe rentjana di Frankbertentangan sekali dengan masjarakat
Toean Soewandi menoendjoektetapi djikalau dilihat bagaimana ba- rijk, jang saja maksoedkan tadi.
dalam tjita2 communistisch itoe?
kan
bahwa
injaknja ongkos
pertoeloengan itoe,
Tiitietenaba sen
Dibenoea Europa sekarang ini, karSekarang Frankrijk itoe berdjabatan Rantja ekek koerangl
boekan oentoek sekali sadja, tapi be- toe militair ada troef. Persendjataan
ebih 33pCt,
Sovjet Rusland, dan de dari anak jang
roentoen, maka selajaknja fonds itoe jang ada dan jang tersedia, disempoer tangan dengan
dila
hirk
an
meninggal
jg.
itoe
Duitschland
doenia,
karena orang hanja
diadakan djoega, tapi satoe fonds dari nakan, ditambah,sdiperkoeatkan sampai ngan bangoennja
dapa
perse
lingkoengan
pertolongan dari doekoen bia t
mana rakjat bisa mengharap sokongan batas kekoeasaan dan kekoeatan rakjat. hendak membrantas
s a
maka perhoeboengan sadja, dan
Fransch,
rikatan
berhoeboeng
oenteek
memperbaiki
nasibnja dan Tidak perdoeli kegontjangan dalam
deng
an
ini
itoe
Spr. meminta soepaja disitoe diad
peroesahaannja. Politiek membiarkan Oeroesan oecang negeri, dalam oeroesan persahabatan Frankrijk-Rusland
akan
hari
Sedikit
poela.
beranak jang berdiploma
sadja dalam djaman persaingan jang perhoeboengan dagang dan oeang satoe hendak dikekalkan pergi ke Moskou, doekoen
akan
(Gediplomeerde vroedvrouw),
hebat ini, tidak bisa dipoedji, dimana dengan lain, masing2 mementingkan lagi Min. Laval
J. Simon dan Anth. Eden 1 2
poekoel 12 vergadering ditoe.
kelemahan economie rakjat itoe boekan doeloe mentjoekoepi keboetoehan da- kemana Sir
pergi, sesoedahnja mamakan
djoega
satoe rahasia lagi.
lam oeroesan pembelaan nationaal.
pir di Berlyn dan Warshouw.
#
Economie rakjat itoe tidak bisa diTapi
soekoerlah, kekaloetan jang
ama 0—
Dalam keadaan jang tidak bisa diro

soedah tjoepat sekali. Penglepasan Ian
taran kebanjakan tovercompleet) berdjalan terlaloe tjepat. Orang2 jang ma
sih koeat bekerdja dan masih bisa di
tarik oentoeng dari kedjasaannja goena negeri, dilepas, dengan disoeroeh
hidoep teroes dengan wachtgeld atau

Terlaloe

|

Saja tidak bisa mentjiptakan semasekali. tjam. welvaartsplan jang dimaksoedkan

Kalangan pegawai negeri itoe sekarang

Ba

karena

poen djalan kearah maksoed itoe soe
dah diboeka.
Apakah Duitschland
mesti dipersalahkan soedah memper

pengheimatan

|

ini

waktoenja masoek bala- pembatasan

rentakan

negeri itoe dikoerangkan dengan 5pCt.

Ss

perloeaskan

persendjataannja,

djalan teroes oentoek menoetoep ,,10- hoen dibelakang
miljoen. Soedah dibang” dari. 20
oelangkan satoe suggestie, soepaja

Ra

hadap keadaan dalam daerah daratan
dari benoea Europa, Itoe rentjana mem

dalam

soedah

«

Ban

Gen. Blomberg dan min von Neurath.
Orang persalahkan Duitschland itoe
ur kita K.N. didepan microfoon V.O.R.O.
soedah berani merobek itoe verdrag
Djakarta tadi malam.
tentang pertanggoengan kesentausaan, dari Versailles, akan tetapi lain2 negeri
Engeland itoe, meskipoen oleh Frank 15 tahoen lamanja alpakan kewadji
Dari pekabaran Indonesia, maka se- 'gaoelan bersama-sama di Indonesia rijk soedah diberi tahoekan bagaimana ban atau perdjandjiannja sendiri, jang
ini.
'karang ini dalam pers seoemoemnja
Penghematan mesti didjalankan, ka- 'Duitschland mempersendjatakan diri, dalam fatsal V dari verdrag itoe.
tidak lain jang dibitjarakan dari pada rena perloe. Baik, semoea orang pas- ditimbangnja koerang perdoelian terDuitschland soedah diloetjoetkan
pembelaan negeri Inggris, dalam mana
Frankrijk tidak mendapat kepoeasan,
karena tidak ada ketegasan sekali-kali

Divoorstelkan soepaja mengambil
over dari Provincie tentang pemueli
haraan dan memperbaiki triangulatie

poen

akan

memperhatikan

ini,

1
au

“

Poetoesan itoe, kita sangat menjefag

djoei, seperti telah dibitjarakan waktoe

jang doerve2 sekali dalam beberapa

artikelen di ini soerat kabar,”
ce

9g ora

Bae

adik

Kar

:

Tak

— Kehakiman, iteur bisa tolak itoe cessie
taran Politie dan Hakim.

boleh minta rangregeling.
r mesti datang ditem

jang dibeslag itoe.

Perang Besar di Toko Radja Batik /
Pasar Senen No. 143 — telf 5366 WI. — Batavia-C. |

|

adi bahwa ia tidak

oesah seorang deur
orang jang disoeroehj#

d atau Hoofd

mentega dan tjoklat.
peer
rddj
jaalaniaan
ngan isbeterilandsajaja labi-

gi

indja
doea matjam i
t, tetapi roepanja i

soeng- loa
' sebab ia bilang

an dari itoe barang2, apa
bawa banjak kesoekaran.

|

2 la2

tidak berhasil, jah soesah oen

mendapatkannja djika barang2nja |:
edah rengse dibagikan, Sebab
mendakwa (dengan perkara cijak orang2 jang bersangkoetan
ja semoea jang mempoenjai

gek

gini sadja", Inia.
sebe
$
|soerat.
gara2
” dalam pikiran saj

ia be-|
ti Ma" Ejong lagi, waktoe
Pi-|
,
jang
mela
g
ocan
n,
€ Sene
oe:

Ratjoen hati itoe!””

dircemah saja lihat2
betoel. ta'

Pemandangan,

:

ada

pembesar

Es

itoe

tkan paling

Sebah

keberatannja
jang

belakang

:

e

-

Belandja seexeri Z0 nder bajar!

jang

toean

didalam

AA b, No, 2624, S. Gerong.
Sepatah pertanjaan terlebih dosloe:|f
Apakah orang jang datang itoe, minta |
sebagai
sebagai achli waris atau
schuldeischer.
“Itoe ocang mesti dibajarkan kepada Ji:
lachli waris marhoem si A, dan

kita|
kata saj a, ,Lebih “baikjg. majak lagi toko

.

ak

orang2 jang belandja ketjil besar moesti dapat persenan

barang2 jang berharga.

Voorzitter Landraad, dan

kepad

C

| Antero

toean mentjobaj

mana

karena

“Oleh

Semoea

1935.

15 April

barang-barang moesti dibikin habis. Sebab perloe wang.

kirim soerat per

Voorzitter Landraad. | ST

kepada

Djika

sampai

Maart

28

tanggal

Moelai

t.

doeloe,

(mini

van

uur. Barangkali ini orang | S5:

dapat doea kali keoentvengan

Lekas datang, djangan sampai kehabisan
0

oesah kepada orangschuldeischer.
y provisitn jang pasang ad- tidakHanja
dengan idzin achli warisnja,
boleh

oeang

itoe

» Djohan Djohor a tau

dibajarkan

kepada

!

schuldeischer.

al mentega.

Sebeloemnja ahli-waris marhoem A.
verteerder| beloem bisa ditetapkan, toean boleh
, dengan dil:
Oermah (tahan doeloe itoe ocang
esampa inja keroe
(djangan dimasoekkan di:

«, laioe saja kembalikan

sampingkan
reserve-fonds), sebab mesti dibajarkan |,
saban
waktoe
achli-waris,
kepada
djika soedah ditetapkan,

| dapat ganti jang bagoes, ta
'oeang lagi. Jang melajanitetap sadja hormat.

anak2
'kalinja saja soeroeh oe
di

Barang siapa belandja, bawa
N. B
| dapat extra persenan.

poenja

kita

circulair

#

Basoeki, G.Buddingh5 No.
ja no. 15, tapi wakt
mestinja 30Jacatra.
ggaran, sebab
Hal ini saja keliroe, salah pe1, Toean hanja mempoenjai sedikit

saja jang salah, tetapi wak-

2. Oleh

karena

ada

per

memboeka

oesahaan demikian matjam,

beloem ada toko provisien

a

oentoek

pengharapan

bekar dapat gantinja no. 14.

banjak

o

adi

0

sekali

1 kita sebagaimana boeng Kam- hal jang mesti diperiksa, toean mesti
datang sendiri terlebih doeloe ketoor voor gedistilleerd
emang .beloem ada di antara pada ,,Accijnskan
Pisang, Jacatra,
Pasardi
tabak”
ta boekatoko provisien se- en
ng toko begitoe langganannja | Abdoelkodir Nawawi, Pati.

naren toelis ?”

a bangsa Europa, sedangkan |

. handel Iperdagangan| itoe

ha-

aa

»

#

'3, Tidak oesah dimoeka Raad Igama.
“Ab. No. 8927 Mr. Cornelis.

barangkali toko begitoe haroes
pertanjaan ,,apa lain lagi
ak selamanja isi penghinaan

1en2

Toean

mesti

kan soepaja mendapat

mempekerdja-

persetoedjoean

dengan itoe Incasso-kantoor.

baik,

dengan

KN

2, Oentoek bangsa Indonesia betoel
soedah tjoekoep djika dibikin didepannja kepala Kampoeng dan 2 saksi.

3 EN Da

etjapkannja

ati

1. Memang pemberian warisan itoe
mesti dibikin didepan Notaris,

oem peroesaha'an bangsa kita
, soal kebangsa'an beloem bisa
sama tahoe
gkan meskipoen

1 Sinienem

so
$

'kooper jang pandai

Jang sekarang soedah terdapat, masih

sebegini sadja? ta' ada hanja, asal tetap sopan, apa lagi

persetoedjoean
Sebab
oempamanja.
dengan pem
biasanja
ja
itoe, terdapatn
berian concessies dari doea-doea fihak.
Incasso-kantoor itoe selamanja djoe
ga bisa menoentoet, tapi tentoeia poen
menanja dirinja sendiri terlebih doeloe:
apakah ada goenanja oentoek menoen
"3
toet ?

pertanjaan begitoe,| terlaloe bertentangan. Tjoba satoe-kali
na. Poen boleh tanja lagi dengan persanggoepan dari f 4,50
ar-

dengan tjara menghormat,

beli
nkan hanja
anjaan heraHonja
nja B1 inding
edangkan

it

eannja gandang ...!

djikalau perdagangan bangsa ki

, tentoe ada cursus pe

I

Sehingga saja tidak tahoe apakah
Amerika dan Engeland,
akan menoentoet atau tidak, tapi bifa
4 diadjarkan -apa jang

dan jang tidak dan

sa sih bisa.
- Menoeroet pendapatan saja sendiri
|
mana tjaranja menanja.
akan menoentoet. Boleh
tidak
n
ma si Tjodot djadi pelaja
sadja. Djika bisa lebih seuikit.
sekian
hari
satoe
dja ia ongesehikt
dari Incasso-kantoor ti
Ongkos2.
3.
ada
au
djikal
slag
moesti diont
Hanja ongkos per-|.
dibajar.
oesah
dak
: belandja ia lantas berani tanja,

ah

Ap No. 8501: Tebing Ting
, atau: ,Boleh| agiPig.
KAMPRET.

Oentoek keterangan

ARTA RED

Harap toenggoe doeloe oentoek se-ju 3
balasan

dengan

ini"

“kiriman kami 'moeatkan

kami pandang dan rasa

. mana

Harap|

sadja bagi oemoem.

No. 104 971 Tandjoeng-|
bawa

-

oel

:

tidak dapat|

5

UT

EN

2”

ah

y

2 Skanlah mengirim berita2 jang

On o Manggar

lebih baik dioeroes baw

rotest pada jang wadjib:)

Roz,

Ab.No.

| Melawan penjakit

"

P.
'peroesari tocan uengan P.ah
3

Ea TAYan

segala-galanja. Djoega
Tida ada seorang. Tempo soedah berganti, — didalam
dengarkan lebih lama
didalam radio. Apa lagi didalam radio! Djangan
sebetoelnja masih
lagi dengan toestel jang banjak kekoerangannja jang
' termasoek didalam zaman gerobak pedati.
, prihal kebaikan,
Dengarkan dengan satoe Philips 334a! Prihal perkabaran
radio, terkoempoel
dan prihal kepandaian jang ada didalam kalangan
'!
mendjadi satoe didalam ini perkakas ,,super heterodyne
sadja, dengan
knop
satoe
Mentjapei djaoeh sekali — tetapi toch hanja
sekali, tetapi
bersih
mana toeari dapat menjetem. Satoe soeara jang menoeroet kekoeatan
bisa dibikin perlahan sampei
Petinja seperti perhiasan
soeara orgel geredja.
"
tetapi tahan, hawa negeri panas. Satoe perkakas jang
kas
Hilversum taroeh ditengah-tengah Indie, satoe perka
Phohi toelen! Dengarkan ia! Sesoeatoe pertjobahan
adalah soeatoe kekagoeman.

:

Tj. Pr. Tji
ocean Salichin
Si
1
Ae ESA

.

soe-

Siapa msih bin pelan maan bgi Ini?
"ABE

Cc

2

ke-

di Bandoeng.

mentara waktoe
tjabangj|rat toean.

Oelama

bagaimana

kita
sekarang,
.,O. I. S.
djadiannja
soedah kirim soerat kepada Redacteur|

pean2“Pengoeroes Nach”)
1

:

ada jang poenja|karanja sadja,

1073

8 p

m kabaran2, kemoe-l
oei jang mana dapat

|.

sengal toelang

AtophaCNn
:/

s1

Saringan soeara jang bisa
Pandjangnja ombak tertjapei 15-600 Meter, Fading-compensatie.
netspanningen.
di tjaboet, Lampoe' Gouden .Miniwatt”, Transformator boeat 12 roepa?

an.
| Djagalah toeun poenja perkakas radio dengan Philips poenja. Antenne keaman
72
Ini premie bocat pendjaga tocan poenja radio berharga hanjaF: 4.50:
f4

v

:
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selaat-laatnja

| terima,

djika

liwat

" tanggoeng boeat Pe
hari itoe. .

Ne

Kk “on

ti

:

djam 1

pagi dari dimoeatnja soedah kita

PATJAR

Nk

sampai

bisa

kita

tidak

The Metropolitan English
Night School
10, Schoolweg Noord, Batavia- Ki

$

aRatnja pada

ditesfaia tjoema

djam

10.30

pagi

.

aa mamaantawemamngaa

.

amankan asam

203

| Ialah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak
jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana
terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini.
$
Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia.

1

1
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| Hi

50.

Phone 3835 WI.

dari

hari dimoeatkannja.

Terima
moerid
baroe
beladjar bahasa Inggeris.

Administratie: Pemandangan

Ditanggoeng

bisa

boeat

bitjara da-'

lam tiga boelan.

|

Peladjaran
lain: Shorthand,
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Djikaloe toean2 Ingin potongan jang
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terseboet, dan soedah banjak poedjian
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Bandoeng

dari
seroemah tangga,
Toean
ketjil sampe besar. Kaen
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Ka NA
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NI. Tingkat-tingkat zaman per-

di. Senen,
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Harga
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Terima
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.
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Kleermaker

dalem

'/, dozijn etui F 3.50
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—

moelai
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| pita item. Perkakas Anker.
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lekas,

harga
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126
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boleh
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Administarie
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tjoema f 0,60 -|TIDAK
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Toean
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Kramat
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Pemandangan

Senen
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N.V, FAROKA Malang, jaitoe Fabri
tjara kerdja jang paling modern
paling sehat, jang selalbe ada be
likannja dokter,
"

PEP eRaE tan

una anna,

ngit, boeroek poela tingkah lakoenja 'toean Edawan

tidak

bisa

disem-

tentoe achirnja kesoesahan jang ditem iboehkan lagi terketjoeali diobati oleh
poeh. Toeroetlah nasehat saja, saja|... . maksoed hatinja masti disam kasihan pada Mala djangan ingin me paikan, tetapi itoe djoega soekar
nerima orang jang seroepa Edawan dipastikan, karena lain penjakit ada
itoe, nanti djadi sesalan,
menghinggapi badannja”.
Dan bila soedah
terdjadi apa2
Setelah itoe iboe Edawan mendekati
nanti
kita djoega jg. memikoelnja,
Djangan
sampai
kita
menjesal
kemoedian.
Berapa dendaan kita,

anaknja, seraja berkata: ,,ijih anak, ma
ka ini hari—hari kawinmoe" serta
memegang toeboeh anaknja.

biar saja bajar, asal dioeroeng
Edawan
memboeka
matanja, serta
kan. Dan saja sanggoep
mentjari menjerahkan soerat dari bapa Mala
djodoh Mala ini arang jg. kaja, toe dengan air matanja, serta berkata:
| »Sabarlah iboe—bila Mala mengemba
roenan tinggi dan baik.“
Mendengar sekalian keterangan jang likan sekalian pemberian saja, “iboe
selengkap itoe apalagi dari familienja tolakkar, biar itoe mendjadi hak
jang karib, maka iboe bapa Mala le- nja. Dan djika ada orang toea Mala

wang djangan iboe terima
njap sama sekali perasaan kasih sajang SN
an”.
pada Edawan timboel berkobar kobar
perasaan bentji tak soeka. Sebab bila| Sehabis Edawan mengoetjapkan be

benar2 bagitoe, goena apa bermenantoe

ibarat

' Orang penghasoet memang tjelaka,
Perasaan

jang

kasih

terbalik ta“

soeka,

Masamnja lebih dari pada tjoeka,
Perboeatan begitoe Allah poen moerka.
Ara

A. Ar.

perempoean kenalan lama jang ingin

mendjadi tamoe diroemah Edawan,

kos dan pakaian,
Selama 3 tahoen
masoek kedalam, dengan adjakan jang

Perkawinanmoe dengan Mala di
oeroengkan
sebab
sekaliana chli
familie keberatan. Wang ikatan
“dikembalikan beserta ini soerat. Dan

di

——

djika

Kantoor

Resident

kami

mesti

bekerdja

Bandjermasin

membajar

seberapa sadja akan

kan.

Dari

SIDANG
Maka

denda,

kami

bajar

Sanggoep menanti poetoesan.

gadjihnja

)
Edawan

pada sore itoe

kami

djoega

Edawan soedah kenal dan kanja melihat afzender dan emplop
akan Mala itoe, malah tidak nama bakal mertoeanja, tetapi amboi
kakak sekarang, apa semoea dalam ke sedikit barang2 pembelian Edawan bila soedah dibatjanja isi soerat itoe.
sehat?“ tanja iboe Edawan sam jang diberikan pada Mala. Hanja rah- Rasa ta” pertjaja ia bahwa itoe soerat
sia mereka tidak seorangpoen
menjoegoe tempat sirih,
jang terisi wang, ada dari bakal mertoea.
Sekarang semosanja sehat kemba

tahoe apalagi dioemoemkan.
Fihak
Mala
api 3 hari -laloe, anak saja jang
seringkali
mendesak
“sakit sadja, dan sesoedah diba jEdawan soepaja perkawinan mereka

x

Sendja mendjelang malam. ....!
Kota Bandjermasin jg siangnja panas
Hanja terik bagaikan dipadang Sahara di

emah sakit, baroe semboeh". dilekaskan dan dioemoemkan.
Edawan sadja toenggoe2 angin baik,
djawab tetamoe itoe,
2
diwaktoe sorenja berobah
—,Sjoekoerlah. Memang anak2 se- dan hendak menjelidiki hati iboenja Afrika, maka

mendjadi sedjoek, ' disebabkan angin
ing kali dapat sakit, meskipoen sakit orang toea Mala.
n-lahan membawa
Tapi sekarang Edawan tahoe fihak berhemboes perlaha
dak mengapa, asal sadja djangan
jang menjegarkan badan,
baoean
baoe
sampai
mengganggoe kesehatannja' iboenja dan
orang
toea
Mala sebab roemah Edawan dikelilingi oleh
soedah setoedjoe maka
djawab iboe Edawan. V
beranilah ia
boenga2an jang ia sendiri menanamnja.
Semangkin lama semangkin asjiklah mengoemoemkan
jang soedah

kenal satoe pada

rima Edawan dan minta tempo seboeoentoek mengadakan persediaan,
baroe mereka diselamatkan atau dikawinkan.

kian kemari bagai toemboehnja kang
eng.

|

pertjakapan

B1 Disidkari
ngi

dengan

tertawa,

Edawan dari

2.

tidoernja,

jang diiri

terbangoenlah dengan

matjam

Edawan,

diboelan depannja

laloe toeroet akan dilangsoengkan.

doek bersama tetamoe tadi.
Sesoedah Edawan doedoek, berobah
a

Tersiar kabar Mala akan dikawinkan

perkataan, soenggoeh

Segala

teman Edawan

/

Doedoeklah Edawan dibawah pohon

mangga dengan penoeh kesedihan me
mikirkan nasib dengan iboenja menga

lami kedjadian seroepa itoe. Kenang
kenangan dan maloe jang tak bisa hilang, soekar poela diloepakan, terketjocali poetoes dan Ienjap bila soedah
masoek dipintoe koeboer.

Beberapa kali Edawan memperhatiboenji itoe
soerat, apakah ini

jang tjinta kan

padanja, sama pada menanti waktoe
itoe sebab hendak menjerahkan soeatoe

berobah tetapi Edawan tetap sa pemberian sebagai tanda oetjapan sedja doedoek dibelakang iboenja, sebab lamat, membalas boedi Edawan doeamoe
itoe sedjak ketjil teman iboenja. loenja pada mereka jg. soedah kawin.

Edawan, tanja tamoe itoe. Soeka

hasoetan

orang,

atau disebab-

kan Malakah jang tidak soeka padanja.
Itoe soerat
tak diberi tahoe pada
iboenja, hanja
ia rahsiakan sendiri
sadja,

Mala soedah menjediakan pakaian
— ,ja Allah ja Tochankoe jg. bersaja djika kau kawin dengan bila dihari kawinnja, Edawan poen sifat
ra ch man
danrachim
| itoe. Dia seorang gadis jang demikian, kain dan bakal badjoe banjak berilah kekoeatan—pertoendjoekan pa
a nding padamoe, dan doeloe jg. dikirim Edawan boeat bakal isterinja. da koe serta 'iboekoe, soepaja lepas
Menanti waktoe seboelan lagi, akoe dari kedjadian jg hebat menimpa
kau sama2 loeloes dalam sekolah,

bagai orang hoekoeman jang berpoeloeh
tahoen menanti hari lepasnja. Detidak
Edawan
padanja“.
alan baik
oet, hanja ia tersenjoem, sebab mikianlah perasaan Mala dengan Eda-

dirikoe dan iboekoe", kata Edawan
dalam hatinja sambil menengadah ke

Sekalian ketjintaan dan keka
sihan
disimpan sadja doeloe dihati,
Apa
jang ditakdirkan Allah sa
tang djodoh, sebab djodoh te nanti diboeka atau dikeloearkan habiserlakoe. dengan kehendaknja jang habisan bila soedah koempoel mendja
ha koeasa,” djawab iboe Edawan. di soeami-isteri jang sjah.

kawin Edawan djika tidak dioeroeng-

ak ketjil sampai besaran

kau ber

kataan jang keloear itoe tjotjok be

r didalam fikirannja.

— ,Itoe

benar,

1 jang pegang,

$

tetapi

saja

wan.

sjare'atnja

menjesal bila

a itoe dipinang orang lain. Dan saja

Penghasoet besar....!
s
Salah satoe dari achli familie bapa
Mala mengetahoei bahwa Mala akan
dikawinkan dengan Edawan, selekas

doea belah tangannja arah kelangit.
Seminggoe

lagi

sampailah

waktoe

kan. Sedang kenalannja rindoe me
nanti sadja waktoe terseboet.
Dengan hal jg demikian, disebabkan
roesaknja hati Edawan menggenang
|Mala, maka iapoen djatoeh sakit,
terpaksa dimasoekkan di Militer-Hos
pital Bandjermasin.
“Seorangpoen ta' ada jang tahoe ada
soerat jang meng-oeroengkan perka-

bila Edawan memintanja orang
tentoe setoedjoe, malah saja nja ia datang dari Martapoera milir
ada mendengar sindiran jang ke Bandjermasin, mendjoempai orang winan mereka itoe, sebab dirahsiakan
sar dari moeloet iboe si Mala“, toea Mala dengan niat meoeroengkan Edawan. Kebetoelan diitoe hari, maka
ab tetamoe

itoe.

',Memang

kata

iboe

KS

perkawinan

Edawan.

Setiba

iboe

itoe.

diroemah bapa

Mala, maka

setoedjoe bila orang soeka 'menginaplah “ia disitoe oentoek beerima Edawan
ini. Tetapi sedikit berapa malam, dengan tampang moeka
berasa takoet meminta Mala itoe dan oetjapan jang benar2 soepaja
| ditolak orang. Ma'loemlah dia djangan diterima itoe pemoeda
“orang kaja di Bandjermasin sini, JEdawan) dengan bermatjam2 alasan

- Edawan
gan,

koerang“.

'

ekarang tidak djoega terlaloe!

Katanja:

,Boeat apa menerima se-

apgai Edawan itoe, bangsanja
bangsa, tetapi adat lemba
menarik hati orang. Apalagi koerang, .gadjihnja ketjil. Saja ini
benar2 tabiat itoe anak. Malah
ye Mala itoe memang soeka tahoe
dari
orang
toeanja saja tahoe toeroea bertjakap2 dengan Edawan
nan jang koerang baik,
orang
Edawan mendjadi tamoe diroe|
koerang
maloe
hanja
soeka
midan orang toea Mala kedoeanja
noem dan makan, wangnja dirojalkan
. melihat Edawan berhadap
| jang boekan2 kepintarannja t idakseoedjoengkoekoe dan

bermatjam-perkataan jang 'bekerdja sering2 malas dan kakoe.”
hati Edawan, maka i

smbangoenkan
amoe

menoetoep

pemboenoeh

Edawan
— Mala ?!

TAMMAT,

membawa akibat begitoe, jang
djadi teboesannja.

Tiga

boelan

Soedah

kemoedian!

tersiar,

jang Edawan

me-

ninggal doenia, iboe Edawan sebagai
orang gila anak harapan tjoema satoe
satoenja lain tidak.
Dan terkabar poela kematian Edawan itoe disebabkan satoe soerat dari

Edawan

menengok

Pendipatan

baroe tentang obat

marah

dan

bentji

pada

per-

lakoean jang seroepa itoe oleh pihak
familie bapa Mala. Kenalan Edawan

anaknja diroe

mah sakit serta menanja dokter bagai

mana penjakit anaknja,
Maka
dengan
mengangkat bahoe
dokter poen mendjawab:
,Penjakit

2
Adapoen Mala, sedjak bapanja terima
tetamoe jang memboesoekkan Edawan
soedah ada alimat jang koerang
baik. Sebab hasoetan familienja itoe
boekan kepalang hebatnja, terang
dan tadjam.
Disebabkan
pintarnja
menjoesoen kata, sampai bapanja
jang kasih
sajang pada Edawan,
sampai berobah mendjadi takoet dan
ta' soeka.
Mala ingin bertemoe dengan Edawan menerangkan hal itoe, tetapi ta”
ada kesempatan.
Tetapi
hati Mala
mentjinta
Edawan,
tidak koe
rang djoega dari ketjintaan Edawan.
Badan
Mala djaoeh berbeda dari
doeloe sesoedah Edawan mati.
Dahoeloe gemoek — badannja boeJat— tetapi sekarang koeroes, pakaiannja
poen jang soedah sobek,
ramboetnja ringsing sebab tidak
memakai minjak.

Orang

toeanja-

anaknja

dibiarkannja

begitoe,

toea Mala,

sadja

sebab fikiran orang

ja, lambat laoen toch tentoe

lenjap dari ingatan Mala.
Mereka
lebih soeka dioeroengkan
perkawinan itoe dan Edawan teroes
mati, sebab
tidak ada jang dapat
mengganggoe anaknja.
Sebab bila Edawan masih hidoep,

perasaan takoet tetap ada, jalah kalau2

Edawan merasa maloe, selaloe mengambil tindakan nekat, membawa
anaknja minggat alias kaboer.

Mala tetap segenap waktoe bersem-

bahjang memohon
dipertemoekan

pada

achir

Allah, soepaja

kelaknja

dengan

Edawan,
.
Orang
sedang azan pada petang
hari
menghadap
malam
Djoem'at,
maka
Mala seorang” diri kekoeboer

Edawan

dengan

menoendoekkan

malaria.

ke-

Jaitoe

jang

din

“walhab Ntar
Na
Penjakit malaria soedah me
di Ceylon. Lantaran dari jie Tat
a
pendoedoek disana soedah dapa
tkan
sematjam obat boeat- mentjegah
itoe
menua
Iang dinamai Walhabarala Yam

ari akarnja sematjam

bia

hidoep ia ana
Pe
Pembesar2 disana ada niatan
piara

banjak

itoe

Pe
boeat

poehoen2.

'Berhoeboeng dengan toelisan diatas
Toean J, Vermande anggap, ada per

loe

orang

bikin

oeh tentang

itoe

pefijelidikan

hal.

lebih dja

-

o
Didalam salah satoe boekoe jang ia
periksaada dimoeatkan
satoe artikel
jang menjangkoet pada ifoe yamswortels. — Didalam United States Disp
en
satory, 20e druk, pagina 1363, ada
di
toelis, jang itoe,,wild yam root”
ada
dari rhizoom jang kering.
»
—Ini tanaman orang bisa banjak da

pat di Ontario dans di Wisconsin: di

sebelah Oetara dari Amerika,
:
Di Japan djoega orang soedah dapatkan sematjam itoe poehoen (Dio
scorea Tokoro Makino) tetapi akarnja
orang goenakan boeat
mengrafjoeni
ikan. — Ini poechoen ada mengandoe
ng
doea matjam ratjoen.
La(Wehmer, De Pflan
: zenstoff
offe (1911),
Dari .banjakaja

matjam

Dioscorea's

jang didapatkan di Indonesia,

tjoema

ada itoe Dioscorea Hirsuta BI, sadja
jang orang bisa pakai boeat bikin obat.
Toean J, van Dongen (Pharm, Week
bl, (1913) 50,21) ada bilang jang akar
nja ini poehoen ada mengandoeng ratjoen, — Kalau orang maoe goenakan
ini sebagai obat. orang mesti tjoetj
i
itoe lebih doeloe sampai bersih. —Koe
litnja dari itoevakar orang bisa pakai

boeat obat mata ikanan

(eksteroogen)

pala berpegang dimesan Edawan dengan mendo'a. .
Sehabis
mendo'a maka Malapoen
berkata dengan terpotong-potong sebab
tangisan, katanja : ,,Kandakoe Edawan,
djika adinda mengingat fatwa orang
orang alim seolah-olah kanda mendengar orang jang berfadiah pada
kanda. Dan djika kanda bisa hidoep
kembali
kedalam doenia ini« menilik
kesoesahan hati jang diderita oleh

dan

adinda,

Ini boekan kedjadian jang pertama,
dimana orang2 sakit malaria diandjoer
kan pakai obat jang tidak
menolong

lebih

dari

kanda,

boleh

djadi

kanda tidak kenal
dengan Mala
jang kanda tjintai doeloe, sebab adinda
inilah Mala jang tjelaka
dan
sial. Soenggoeh berbapa' — berfami-

boeat kapalen

(eetknobbels).

Kalau itoe akar diparoet haloes (tija

gerapt) orang bisa pakai
Obat loear boeat orang2
syphilis,

dan

boeat

obat

itoe
jang

boeat
sakit

makan

orang

goenakan obat ,,gadoeng
berasal dari Smilax Ghina
soedah terkenal di Europa
ma Rhizoma Chinae. Tapi

laria tidak ada faedahnja.

soeatoe

apa,

tjina” jang
L. dan jang
dengan naboeat
ma-

malahan bisa meroegikan

dan membahajakan

dirinja.

Matahari,

ini hanja anak kam- jang sama sekali tidak" benar.

bangsapoen

“Dengan

Mala

dengan Mala djika tidak dapat hasoetan
jang maha hebat. Boeah hasoetanlah

itoepoen diantar keroemah Edawan,
Dan kebetoelan Edawan sendiri jang toeroet bersedih.

Dan

ainnja, sehingga perkataan mendjalar lan

waktoelah

Hari itoe, adalah hari kawin Edawan

semoea

soerat

— —,,Bagaimanakah keadaan diroemah tahoe

poean

itoe

riwajat hidoepnja dengan menggoenakan seoetas tali menggantoeng diri
dikamarnja, dengan berteriak: ,,K anda
Edawan
toenggoelah
adinda!!!!”
Bagaimanakah
hati dan perasaan
penghasoet itoe bila berhadapan dengan orang toea Mala sesoedah mengetahoei 2 djiwa melajang disebabkan
remboekan mereka?
Bolehkah
mereka
itoe
“dianggap

bapa Mala. Orang jang mendengar itoe

FAMILIE.

iitoe waktoe Edawan sedang tidoer, penghidoepannja dengariboenja, boleh menerimanja.
Moelanja Edawan berseri2 air moe
pab tjape baroe poelang kerdja dari dikatakan lega dan tjoekoep senang!

perhoeboengannja,
pertjakapan iboe Edawan dengan teta serta minta ketentoean hari kawinnja.
Orang toea-Mala soeka benar menemoe tadi. Ma'loemlah sesama perem-

di

dipipinja.

sampai

dapat disimpan, selainnja goena ong-

Edawan segera mempersilakan

soenggoeh2 sambil,tertawa.

wang

berapa patah perkataan, maka iapoen
menoetoep
mata oentoek selama
lamanja, dengan air mata jang meleleh

menjoesosgl
kanda,
toenggoelah
kedatangan
adinda
nanti — adinda
bersedia mendentoet kanda”.
Sepoelang
Mala
dari
koeboeran,
orang diroemah sedang sembahjang,

Edawan jang tertjinta! mesti djiwa

.

iboenja, sebagian

ratjoen

atau penjakit bisa meroesak peng
hidoepan dan menoesoek hati.
Dengan boelat soeara meoeroengkan
perkawinan dan mengirim sepoetjoek
soerat jang berboenji :

menjekolahkan dan mendjaga kesehaAssalamoe alaikoem ...!
Demikianlah kedengaran soeara di tan sampai sekarang”.
'ka pintoe, tergesa-gesa iboe Eda- . Djalan penghidoepan, Edawan me| kelocar nampak berdiri seorang ngerti, ditambah poela dengan pimpinan

dengan

dengan doenia ini, Adinda djoega akan

itoepoen poelanglah,

“

"Orang toea

Mala tertjengang tidak

awan meneroeskan pembitjaraan- "berkata sepatahpoen mendengar ketepada iboenja, serta menerangkan rangan begitoe.
g Mala dengan orang toeanja soedi | Laloe disamboengnja poela: Bila
rima
ia. Tjoema ia sadja jang |Mala didjodohkan,
saja jakin Mala
im berani memboeka moeloet.
akan
tersia2
wang nafkahnja
ak, kata iboe Edawan. Boekan koerang, orang makan gadjih masa bideka hati iboe djika kau bisa isa senang dan kaja, malah bisa meIsterikan seorang gadis se-| Injoesah mertoeanja. Sebagai Edala itoe orang toeanja terpan- wan itoe mesti tekort memakai oeang
dan terhormat. Kau selama sebab sana, jang baroe bergadjih keninggal,

iboelah jang

tjil soedah berlaga setinggi la
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'Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis.
Kalau toean2 seedah menjaksikan baroe: dapat menoendjoekan
Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji.
Karna

dari rasa

maoe

poen

kwalitestnja

tidak bisa

bahwa

ini

p.
p.
p.

TOKO

16 Ilir Pasarbaroesiraat

berobah'selamaslama-

nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloem
mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan.
Kita poenja Dodol selain soedah banjak dapet poedjian di mana-mana |
. djoega telah Men
Diploma dari Pasar-Gambir tahoen 1933.

Civiel di moeka

Rekesi2

—

dengan memakai

flesch isi 100 boetir
flesch isi 50 boetir
flesch isi 30 boetir
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maa mun
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NAN HINDUSTAN

-Baroe boeka lagi
Batavia-Centrum,

Hotel

» CENTRUM“ — Palembang,

TJANGKOL 28

ABDULKARIEM

di - Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat.
lama djoega jang terseboet di bawah.
Dan sekalian toecan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang
saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en.
hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie.

MEUBELH NDEL

16 Ilir-Passarstraat-dekat

sa

“baalna Aoi00 5 2

. toenggoel

Oude Kerkhofweg 36

dan batoe

$

OLEH:

K.ANNOSHITA & Co.
Sawah

Besar

Batavia-C.

Bisa

dapat

beli

Telefoon

antero toko

3328

obat

|.

Weltevreden

Japan.
201—22
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Hakim,

Boekoe2 dagang —

Penagihan2 d.I.I,
Toean2 jang berkepentingan

di-

persilahkan ambil perhoeboengan,
ongkos2 ditanggoeng mengimbangi
keadaan, kalau perloe kita vrijkan:
Menoenggoe

Kwaliteit
Siapa

Iyan

dengan hormat,

Concurrent
jang

tida

kenal

Foeng's

Directie,
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Bagoes

modelnja
pantes harganja
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Agent

Batavia- Centrum

N.M.H.
ALIE
—Kemajoran Gang Sampi No. 22

ta

dan Bisa beli PI

“Drubternsd Khan Boei Gang, Tengah
— Batavia — Centrim

Njonja

hormat

Menoeriggoe dengan

2

ena
!

tjari Ketjap

jang enak?

Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"
Monster, djika diminta, dikasi pertjoema, mintalah sekarang. Habis boelan
atoer pesenan,
Bisa didapat di :
Tinggi.
Waroeng Doso Se Na
' Toean Tarmat
oop. Gang Melati
Rawa Mangoen.
Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen |
Petodjo.

Buffet Krakatau—Meeslter Cornelis.
Toean Partawinata—Gang Sentiong

Kp. Sawah.

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita
poenja toko.
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