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: Hari ata 

r 

| reka mengakoei 
. kalah perang. 

Boekan sadja mere 

hari peringatan penoendaan perang ' 
Europa, medan peperangan barat. 

| mistice Day“ atawa Hari Peno 

Limabelas tahoen jang laloe, pac 
tanggal 11 November 1918, dalam sat 
wagon kreta api dekat Verdun, dengan 
ga-perampat menangis wakil-wa 

i Duitschland, ja-itoe termasoi 

Barat. , 
   

ARI AU 

golongan jang berkwasa, satelah Kei-| “zer dan Keizerisme teroesir dari nege- |soedi | rinja, teeken itoe perdjandjian-perdjan- 
djian penoendaan perang, ap ON 

' mereka-poenja tanda tangan itoe, me-| Pk koneakois "bahsra " Duitschland 

   

  

na 
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"Directsur Hoofdredacteur SAEROEN — Plv, Hoofdredacteur D. KOESOEMANINGIRAT 
Senen 7 Batavia Centrum, “Telefoon administratie 1810 WI. redactie 1440 WI. (roemah Saeroen 1617 WIL) 

1 regel f0.25, paling sediki 2 

Satoe pa ina f 50 — sekali 

f Lampiras dalam kota 

Contract ada tarief sendiri 

Agent: Reclame bureau 

A DE LA MAR Azn. 

  

2 Laptoe 1 November 1933 

  

  

   
  

Pegawai Politie, 

2. Akan di hematkan 
“adam. Veldpolitre 

di ganti dengan 
na .Marechaus6e. 

'Beloem selang berapa lama kita 
edah ' oemoemkan bahwa soedah 

likerdjakan voorstel2 oentoek meng- 
hematkan pagawai dalam kalangan 

litie, memandang poela bahwa 
dengan djalan demikian akan didapat 

ekan sedikit oeang jang dihematkan. 

  

ka itoe moesti| 

mengakoeci, bahwa Duitschland “kalah 
perang, tapi djoega bahwa Duitschland 
itoe moesti memikoel beban kedosaan- 

“ Tidak koerang dari f 400.000, akan 
didapat dari penghematan terseboet. 
Berhoeboeng dengan hal ini, selan- 
djoetnja berangsoer2 Veldpolitie akan 

ja, dosa dari satoe negeri jang telah | 

     

      

njengsarakan ratoesan millioen djiwa| 
- manoesia serta memboroskan riboean 

- millioen dollar. Dari itoe waktoe sam- 

| pai sekarang, Duitschland itoe selaloe 
' moesti merasakan beratnja beban pe- 

-diganti dengan Marechausee. 

'menerbitkan ini peperangan dan me-| | 

Java tidak diberi idzin oentoek mem- 
beri pengadjaran kepada anak-anak dan 
orang dewasa di ,,Pergoeroean Ra'jat” 
di Bandoeng, Mas Soetidjo. 

5 2 rda 
. Dilarang mengadjar. 

Dengan besluit Gouverneur West- 

| Pemandangan” kirim seorang 
| massa . pemoeda ke Japan. 

  

Pn 

Pa 

   15ini boelan.. 

   
Beberapa hari jang 
laloe disampaikan 
pertanja'an — pada 
kita, apakah kita 

“tidak ada ingatan 
pergi ke Japan de- 
ngan kapal ,,Nayo- 
ga 'Maru“ jang 
berangkat tanggal 
15 ini boelan. Ban- Amir” Hasani 

toean dan pertoeloengan setjoekoepnja 
kita dapatkan dari fihak Japan, begi- 
toelah sebagai journalist kita bisa pergi 
poelang- dengan bea sedikit sekali. 
Pertoeloengan lebih djaoeh, tiap2 orang 
jang bareng dengan kita naik kapal 
di kelas II hanja haroes membajar 
f 35.— dan kelas I hanja f 80.— 

Bagaimana keinginan kita sekarang 
djoega pergi ke Japan itoe keinginan 
haroes kita toenda, bertioeboeng baji 
dagblad ,, Pemandangan" jg. oemoernja 
baroe tjoekoep 40 hari, tidak bisa di 
tinggalkan. z s 

Kita poenja pengganti. t. D. RMesoe- 
maningrat djoega tidak bisa terima itoe 

“Berangkat tanggal 
djoemblah 10.000 picol jang berharga 
lebih koerang f 25.000, jang didjoeal 
dengan tjara menggelap. Agaknja se- 
dari tahoen 1932 ini pekerdjaan soedah 
dilakoekannja, tetapi tidak dapat keta- 
hoean lantaran 'litjinnja ia mengatoer 
itoe' kerdjaan, dan selaloe diinspectie 
boekoenja sadja, tapi tidak padinja. 

Sampai seberapa djaoeh dan berapa 
lama lagi ini pemeriksaan berdjalan, 
beloem dapat dipastikan. 

Kembali ada penggelapan, jang bisa 

diperboeat lantaran teledornja pega- 
wai2, jang berkewadjiban mengontrol 
dan inspectie pekerdjaan dan boekoe- 

boekoenja itoe beheerder dari peroe 

sahan padi di Tjihea. " 
Djikalau sesoenggoehnja pemerentah 

hendak djalaikan atoeran jang lebih 

keras terhadap mereka orang, jang 

telah alpa da'am mengerdjakan kewa- 

djibannja sebagai toekang controle 

3 

dan toekang 'inspectie, maka haroeslah 

dalam perkara ini djoega, didjalankan 
atoeran sama kerasnja. 

Dari sebab peroesahaan ini ada pe- 

roesahan Provincie, maka jang mesti 
controle ada pegawai Provincie dj 

4 

oega | perangan itoe, karena sampai sekarang 
| djoega beloemlah linjap itoe perasaan 
| #foeriga dan tjemboeroe terhadap ke- 

| bangsaan Djermam. 

  

    

    

   

   

  

   
     

     

    

   
   

    

   
   

   
   

    

disini mo 

Tes. 

  

  

  
“verdrag   

( Balatentara Duitschland, j 
— djadi kebanggaannja Kaiserisme dari 

Europa Tengah, moesti.. mengalah, 

moendoer kedalam negeri sendiri dan |. 
noesti loetjoetkan sendjatanja, 

sampai djadi satoe balatentara, jang | 
lebih rendah lagi dari pada balatentara- | : 

inja salah satoe negeri bikinan Versail- 

| Pada hari 11 November 1918 pepe-j 
rangan di Europa berenti, boekan boeat 

tapi boeat selamanja, | 
h -boelan kemoedian | 

sil “Duitsch moesti alamkan 

kesakitan dengan moesti teeken satoe 

verdrag amaian, jang boekan sadja | 
memberatkan beban dari mereka orang: 

toeroet menga- 

  

“Hal ini didjalankan oentoek men- 
'djaga ketenteraman oemoem, sebagai 

La 'Iterseboet di artikel 1, letter b, dari 
d, jang men-| GI staatsblad - 1933 no. 66 (perobahan 

,Wilde scholen ordonnantie“). 
mana Pp 3 

Pers-Delict. 
Mentjemarkan nama 

baik. ta 
|. Dr. W.L. Woliff, Lid dari Volksraad 
'soedah madjoekan pendakwaan terha- 
'dap  Hoofdredacteur dari Bat. Nieuws- 
blad jaitoe berhoeboeng dengan bebe- 
|rapa toedoehan dalam itoe soerat ka- 
     'bar, lantaran mana toecan Wolff mera- 
isa dirinja djoega sebagai Lid Volk- 
'raad, soedah ditjemarkan nama baik- 

nja. 
| HA a 

Examen acte Nederlandsch. 
IgaN | Sbedah ditetapkan dengan besluit Directeur Onderwijs en Eeredienst,   'lexamen oentoek mendapat acte Neder- 

sch. akan dicAakan di dalam: 

Eeh 1434, "di dalam'boelan 
T 

penawaran berhoeboeg dengan oeroe- 
san familie dan kesehatannja. Dan atas 
nama ,Pemandangan“ ta' patoet pergi 
sembarang orang karena keloear dari 
Indonesia ada perloe sekali pengeta- 
hoean bahasa Inggris. 

Tetapi, dari ,,Pemandangan“ haroes 
ada jang pergi, goenakan itoe penawa- 
ran jang pantas ditrima kasihkan dan 
dihargakan. 4 
Beroentoeng kita dapatkan pembantoe- 

kita, 
Hasani, maoe kita kirimkan ka Japan. 

la akan brangkat ke Japan oentoek 
»Pemandangan“ tanggal 15 ini boelan 
dengan kapal toerist ,,Nayoga Maru" 
Dari moglai Tandjoeng Priok sampai 
|datangnja di Japan ia akan toelis per- 

djalanannja boeat ,,Pemandangans. 

Selain itoe, boleh djadi tocan Amir 
Hasani akan tetap tinggal di Tokyo 
beberapa lamanja 'mendjadi correspon- 
dent kita -di itoe iboe kota negeri 
Matahari Terbit. Djikalau sementara itoe   

at , djika perloe djoega waua- 
kan di boelan Februari di Katavia-Cen- 
um, Semarang, Soerabaja, Makassar,    

   

      
        

    
   

          

    

    

   

    
   

    

   

   

     

   
   
   
   

   
   

   

  

es, sekarang diakoei oleh 
oeloe bermoesoehan ber- | 

adil dan mendjadi soember 
meskipoen di Geneve di-' 

enbond, perserikatan 
a, dalam limabelas : 

  

  
politiek internationaal ada: 
Laman. Tera 

ja tanggal 11 November 1918 pe- 
ngan sendjata di medan peperangan | 

Timoer dan Selatan berenti, tapi 
dengan diam-diam terbitlah perang pa- |' 

ng economie, jang lebih hebat, | 
b ngit lagi dari perang mili- 

“penoendaan perang | 
xaka goembiralah seloe- 

oenakan 
d ke- 
    

    
    
      

  

   

    

    

   
   
   

  

   

     

   
rang dan resia, 
oean terdengar 

  

yg laloe ini, betoel pepera-| 
ak ada terbit, akan tetapi pri| 

k F 

fanado, Amboina, Koepang, Bandjar- 
asin, Medan dan Fort de Kock.: ” 

wa LE 2 

5 Post oedara. 
“Mesin terbang ,,Ysvogel“ soedah 
sampai di Singapore, ',,Snip“ sampai 
di Schiphol dan ,,Rystvogel sampai di 
Calcutta.“ 

  

| dalam resia mendapat pekerdjaan ke- 
liwat banjaknja, bengkel-bengkel pem- 
bikinan kapal perang bekerdja siang 
dan malam, demikian poen fabriek- 
fabriek mesin terbang dan alchemia. 

Limabelas tahoen lamanja techniek 
'dimobiliseer boeat dapatkan lagi per- 
kakas pembasmian sesama manoesia,- 
dan baroe-baroe ini meskipoen sedari 

an | doeloe dilarang membikin gas bera- 
tjoen atau goenakan gas beratjoen oen- 
toek memboenoeh manoesia, di Frankrijk 
(didapatkan sematjam gas, jang tidak 
jada lawannja. 

' Saban tahoen orang banjak meraja- 
n ini hari peringatan penoendaan 
ang di Europa. Akan tetapi melihat 

1 ala apa jang. kita orang alamkan, 
ia kembali dididik, boeat pepera- 
baroe, semata-mata hendak di- 

nd 

n apa jang lebih menjakitkan Ia- 
lah bahwa soeatoe peryerakan 
pergerakan mentjapai - perda- 

2 memoesoehi peperangan, per- Fe : 
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jan pemimpin2nja dipandang sebagai 
ildjoega orang2 jang berbahaja. Inilah 

kita orang dapatkan limabelas tahoen 
setelah perang dimedan Europa Barat 

|ditoenda. Soekar sekali boeat berkata, 
k| bahwa kemanoesiaan sekarang soeng- 

- Igoeh madjoe dari doeloe... 
K, 

mentjapai persaudaraan, seA| 
ini ditjoerigakan, ditertawakan,/ 

di“Pacific timboel peperangan, toean 
terseboet akan mendjadi oorlogcorres- 
pondehu sir ieean, Sman 

. Dari beberapa sovat: na: 
bangsa Japan toean Amir bawasi 
recommandatie soepaja bisa 
djoengi Manchukuo, melihat : 
mata sendiri dan toelis boeat ini kor 

Djoega dalam pembitjaraan “ari 
kita dan ia, boeat sesoedah ia di Ja- 
pan akan ke Europa, fahamkan ver- 
slaggeverij vergadering-vergadering se- 
bagai conferentie di Geneve dan se- 
bagainja. 

Toean Amir Hasani keloearan P.H.S. 
di Djakatra tamat 5 tahoen dan soeka 
mempeladjari bahasa-bahasa asing. 
Dengan hati ichlas kita bisa pertjaja- 
kan padanja boeat memenoehi kewa- 
djibannja. 
Moedah-moedahan selamat dalam 

perdjalanannja. 

   

5 —0— a 

»Pentingkanlah Persatoean" 
dibeslag. 

Penoelisnja di Atjeh. 
Oleh politie Djokjakarta soedah di 

tentang agama jang memakai kepala 
seperti diatas. 

. Penoelis karangan terseboet toean 
Chafoer Aziz seorang Indonesier Atjeh. 
Itoe boekoe  ditjitak pada pertjitakan 
|,Kitah“ di Djokjakarta jang isinja 
menoeroet pendapatan politie ada Sa- 

rat selebaran seperti itoe sampai 
waktoe ini. Penjiaran itoe beloem ter- 
djadi. Penoelisnja sekarang ada ting- 
gal di Atjeh. Dengan telegram soedah 
diperintahkan oentoek tangkap pada- 

nja. : 
5 TER 

Itoe penggelapan di Tjihea. 

Penjelidikan 
an selandjoetnja. 

Penjelidikan pada penggelapan di 
Tjihea jang dilakoekan oleh itoe be- 
heerder 
jang soedah memboenoeh diri, selan- 
djoetnja soedah dapat keterangan bah- 
wa padi jang digelapkan itoe ada ber-   

seorang pemoediy tocan Amir 

Toean terseboet akan naik di klas 1.! 

   

    

   

   
    

    
   

AE ea 

dan inspectie, inspecteur Provincie 

djoega. Apakah kembali dalam perkara 
ini, inspecteur atau adjunctnja akan 

mendapat poedjian, sebab bisa dapat- 

kan penggelapan ini, setelah berta- 

hoen-tahoen berdjalan dengan selamat, 

tidak ketahoean ? 

- 2 

Pekerdj aari oentoek pemoeda 
di Indonesia. 

Djanganpilih 
Lag boeloe. 

Menoeroet Bat. Nwsblad oleh pe- 
merentah ada dimaksoed dalam sedikit 
.waktoe lagi diadakan atoeran, soepaja 
ipemoeda-pemoeda keloearan H.B.S. 5 
tahoen di Indonesia diberi peladjaran 
boeat bekerdja dalam dienst Padjag. 
Atoeran ini berhoeboengan dengan 
perloenja pengoerangan corps ambte- 
naar keloearan academie pada dienst 
Padjag itoe, dan lowongan-lowongan 
itoe ditoetoep oleh keangkatan pe- 

  

   
   

  

      

   
   

          
         
    

    

       

   

    

  

    
   

   

      
koewat dan tedoe 
begitoelah berdiridart 
1859 assuransie 1 

— djiwa : 

No Lb MI 
Demikianlah kabar dari soerat kabar 

terseboet tadi, jang dengan girang 
roepanja bisa mengabarkan tentang 
bakal adanja pekerdjaan oentoek,, In- 
dische jongens”. 

Kita djoega toeroet girang, djikalau 

pemerentah, dalam memilih candidaat 
boeat pegawai dienst padjeg keloeran 

H.B.S. itoe tidak pilih boeloe, djangaa 
bangsa Belanda (Indo) sadja, tetapi ' 

djoega bangsa Indonesia, jang mana 
banjak djoega keloearan H.B.S. dan 
A.M.S. jang sampai sekarang beloem 
bisa dapat pekerdjaan jang sepadan 

dengan pengadjaran dan tidak mam- 

poeh meneroeskan peladjaran academie. 
Ka Na 

Commissie oeroesan pensioen 
kaocem boeroeh particulier. 

Moelai besidang tang- 
gali December. 

  

peladjari dan memberi advies tentang 
pensioen oentoek kaoem boeroeh par- 
ticulier akan bersidang boeat pertama : 
kali pada hari Djoemahat tanggal 1 
December j.a.d. Directeur Justitie nanti 
akan melantik  Commissie .itoe dan 
bitjarakan tjara bekerdjanja. 

—0 —— 

Meninggal doenia, Re 

Soedah meninggal doenia dj Amster- 
dam, toean G.J. Oudemans, doetoenja 
bekas Resident di Cheribon. -   moeda-pemoeda itoe. 

  

  

  

   

beslag 900 lembar boekoe selebaran | 

toe penghasoetan jang- keras dan dil 
anggap lagi beloem ada didapat soe-| - 

dari Provinciale Rijstbedrijf   
  

   
   

PAEPA-ROEPA 
  

  

KINDERSCHOENE 
  

  
MOELAI: 

KEP 

— SEPATOE ANAK-ANP 
ENTINGAN BOEAT 

KESENANGAN OENTOEK ». 

BAJAR LEBIH MAHAL 

MOERAH, 

    
    

   

..f. TIDAK SELAN 
TOEAN DAPAT MOERAH, 
TIDAK MEROBAH KEPADA K 

LITEIT BARANGNJA 

BAGOES, 
KOEWI 

  

52   

ct, 
  

  

   

  

      Importeurs : 

KOELIT sama sekali 
atawa 

RUBBER Z00L 

  

  

PASAR-KLONTON 
  

139 Mei   

  

Hs, Vrg. -DJOHAN-DJOHOR BATAVI 

  

  

ng 

KR A 

Commissie jang diwadjibkan mem- 

Amsterdam,” 10 Nov. (Aneta). . & 
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. Tadi pagi 

an kap padanja 
tetapi tidak lamaia 

in dirantai, dibawa 

Gezondheids- 
ga gan Med. Hyg- 
a pada tiap2 boelan diada- 
en dalam bahasa Melajoe 

Gemeente-arts toean 
slah mengadakan lezing 
dalam gedong Med. 

Koningsplein Noord 
it dysenterie (medjan) 

a mentjegah penjakit itoe 

a Melajoe. 
an itoe diboeka oleh toean 
kepala dari Med. Hyg. 

ida jang didengarkan oleh 
diantaranja goeroe-goeroe 

di menerangkan . arti 
g dapat disamakan de- 
g sebesar-besarnja bagi 

.baharoe kita hargai 
lau kita sakit. 

5 moe tabib pada masa ini 
“sItelah madjoe benar. Bermatjam2 tjara 
“lorang akan meringankan penderitaan 

ng Sakit itoe. 
| #jara2 orang mengobati 

ialah tjara menjegah 
ngan dihinggapi pe- 
eroetama sekali. 

“hendaklah tjara2 
itoe diberi tahoe- 

n orang2 dan hen- 
selamanja hidoep 

sehatan.   m jaitoe bacillaire,- dan 
dysenterie. 3 : 
diterangkan bagaimana besar 

dysenterie itoe-dan djoega 
: jang mengandoeng koetoe2 

.itoe, boekan sadja oentoek 
sendiri, tetapi djoega bagi 

bertjampoer derigan dia. 

“1. Oleh air. 

jang berpenjakit. 
eh lalat. Binatang jang mersik 

nggap pada makanan kita, setelah 
inggap pada kotoran manoesia jang 

jakit. an Ng 
en h itoe baharoe diterangkan 

“Ibagaimana tjara-tjaranja akan mentje- 
. Igah penjakit itoe dan bagaimana besar 

'£ |faedahnja, djikalau kita disoentik oer- 

Itoek typhus, cholera dan ysenterie. 
- Sebagai penoetssp dipertoendjoek- 

doea sed film dan mendjawab   an. 

darsikian “itoe tidak disoekai oleh 

em Tengah dan kaoem Intellec 

elen, jang bersifat democratisch, 

uurder. Maka itoelah sebabnja, 

bekas Radja Amanoelah itoe katakan, 
intahan Nadir Sjah itoe ada 

pemerintahan terreur (kedjam) 

dan berbahaja bagi rakjat dan negeri 

(negeri sekitarnja. 

Oleh 

Sjah, dimaloemkan meng- 

aj api ini keangkatan 

entoe diterima baik oleh rak- 

oem-kaoem fanatiek itoe. 
n loepa, pemboenoehan 

haan di Berlijn, soedara- 

adir, oleh seorang student 
ebih doeloe penembakan atas 

| kaoem Radja Nadir itoe di- 

locar negeri. Bekas Radja Amanoelah,   
lak mempoenjai akan 

balik ketachta keradjaan Afghanistan 

dengan selamat, isoei 
Soeraya itoe telah memeloek igama 

Inilah ada sajang. 

boeang igama Islam djoega. 

| poetera soeloeng Hidayat Sjah akan 

djaan dari tangannja Zahir 

ja deradjat ada dalam ta- 

—
 

kahnja 

“baharoelah dimoelai de- | 
araan tentang penjakit | 

jakit dysenterie itoe adaj 

bagi orang jang-dihinggapi 

ah tjaranja penjakit itoe| 

“Oleh makanan jang disentoeh 

o Jasing kita diperlakoekan lebih senang 

“djoega tidak begitoe disoekai| 

kaoem-kaoem fanatiek, lantaran) 

a Nadir itoe lebih militair dari| 

ang sekarang tinggal di Itali&, djoega | 
Na Panjat kans akan 

karena Permeisoeri 

| Biarpoen| 
Kabaratan", itoe tidak berarti) 

ja Amanoelah terampas keradja- 
eh Nadir Sjah, maka bisa dja- | 

Boakoea ada pemoeda, jang 

r Berat dan berdarah moeda, 

i aliran moeda. Tapi masing- 

Medische Hoogeschool. 
Prof. Logemann tidak 

Sh akan ke Lerdem 

. Doeloe ada kabar, bahwa berhoe- 
'boeng dengan  meninggalnja Prof. 
Vollenhoven akan diangkat sebagi 
gantinja toean Prof, Logemann dan 

  

  

jadalah toean Mook, Tetapi sekarang 
' Imaksoed itoe ada halangannja, dan hal 

'itoe sekarang soedatrtetap bahwa Prof. | 

   

. Ampat boelan jang laloe, Raad van! 
Justitie disini pereksa perkaranja kapi- 
tein bangsa Tionghoa di Pangkalpinang, 
Banka, toean Thung Njoek San, 
jang dipersalahkan: palsoekan proces 
verbaal 
authentieke acte, menggoenakan pro- 
'ces verbaal palsoe 'itoe, Raad van Jus- 
titie djatoehkan hoekoeman 2 tahoen 
'pendjara, sedang lebih doeloe kapitein 
itoe dipreventief I-tahoen lebih dan 

22 Juli 1933 setelah Officier van Jus- 
titie bikin reguistoir, ia dilepaskan dari 
tahanan, menoenggoe poetoesan hakim 
diloear. Ta 

Dari vonnis Raad itoe toean Thung 
naik appel, dan sekarang datang poe- 
toesan dari Hooggerechtshof, dalam 
mana diseboet, bahwa vonnis Raad 
van Justitie Betawi itoe dibatalkan 

Idan toean Thung Njoek San dibebas- 
kan dari hoekoeman. 

Poetoesa" ini  kabarnja menggem- 
parkan du.nia Tionghoa, teroetama di 
Banka, berhoeboeng dengan perlakoean 
atas dirinja dari waktoe Justitie tjam- 
poer tangan. 

Selain dari itoe kita sekarang maoe 
tanja, setelah toean kapitein itoe dibe- 
baskan dari hoekoeman, karena koerang 
terang kesalahannja, apakah toean Tan 
Boen Kim, jang mengarang satoe boe- 
koe, tentang “keboesocida di Banka,” 
dalam mana ia tjeritakan perkaranja 
ini toean Thung, teroes akan terbitkan 
boekoe itoe ? Perkara ini ada lain lagi 
dengan perkaranja rampok Kelenteng 
|doeloe!. Awas sobat! 

2. —0— 

Gouverneur Midden Java. 
.Toean-Vos telah be- 

. rangkatke Semarang. 
Gowverneur Djawa Tengah jang ba- 

roe, toean de Vos, tadinja Resident 
ter beschikking dari Gouverneur Djawa 
Barat, tadi pagi tetah berangkat dengan 
inaik kereta api ke Semarang. 

Satoe Meester in de rechten baroe. 
A3 Mr. Sastradjatmika. 

Besok pagi akan sampai disini darj 
negeri Belanda Mr. Sastradjatmika, 
'poetranja. Wedana pensioen district 
Malingping, jang beroemah di Serang. 
Mr. Endjat telah loeloes dalam examen 
doctoraal Rechtswetenschappen pada 
boelan Juni jang baroe laloe, setelah 
ia loeloes examen candidaat pertama 
disini, dan examen candidaat lagi di 
Leiden, setelah beladjar disana tiga 
boelan. 5 Na . 

Ia poelanske Indonesia tidak naik 
kyu" meil Belanda, tapi dengan kapal 
Duitsch dan dari Singapore noempang 
kapal K.P.M. Memang kebanjakan 
student-student kita tidak begitoe soe- 
ka baik kapal-kapal dari ,,Nederland 
atau Rotterdamsche Lloyd. Dalam kapal 

  
dan sebagai manoesia jang matang 
“betah 

1 Anna 

Landraad Meester Cornelis. 

“ Mertoea adoekan 
ah Taat. 

Tadi pagi Landraad soedah periksa 
perkaranja Pelok jang didakwa men- 
'fjoeri seekor kambing kepoenjaan mer 
'toecanja seorang perempoean. 

“Pesakitan mengakoe sebab itoe kam- 
|bing ia minta tidak dikasih dan hakim 

—0— 

Samboengan ,Pelantjongan”. 
Berhoeboeng dengan advertenties 

jang menoeroet contract moesti dimoeat, 

dan tjerita pendek jang haroes dimoeat,: 
maka ,Pelantjongan” ini hari tidak 

nampak samboengannja. Lain Saptoe 
baroe ada teroesannja lagi. 

'oentoek ganti toean Prof. Logemann | 

isadja boleh 
setengah 10 pagi. : 

Logemann tidak akan ke Leiden. 
TEA Or 5 

| Vennis jang merggemparkan. 
- Kapitein Thungl| 

T Njoek San dibe- 
baskan 

pemereksaan jang dianggap | 

dilepas dari djabatannja. Pada tanggal | 

f 3,30 

PI : 

Minjak Tanah. 

: : berikan hoekoeman padanja 2 boelan 

pembesar-pembesar Afghaan (pendjara. 
) 

ng poetera soeloeng dari Radja | 

  

tact dalam kereta itoe, 

| 2g On 
Pemboeka'an Prijsvraag. 

Prijsvraag ,,Pemandangan“ diboeka 
besok, hari Minggoe tangga! 12, di 

kantoor ,,Pemandangan“ Senen 107. 

Itoe pemboeka'an openbaar. siapa 

saksikan. Moelai djam 

| Siapa akan beroentoeng ? 

  

  

  

Pasar Betawi. 

: 11 Nov. 

Tepoengterigoe. 

Partij kesatoe merk Harrison f 1,65 
Tjap Boeroeng Kaleng Dingo ,, 1,65 

»  Koeda Merah “bh 
» Tiga Persegi 2 OD 

2 Galian 2-63 
Mangkok Mas 2 G5 
Rase sea 

'» Blandak 2 1170 
» Kodok sia 
»” Kapal perang fabriek 

Shanghai 339 

Minjak Kelapa. 
O.F. tjap Bintang f 1,60 
O.F. Rangkas Betoeng » 1,60 

Archa No. 1 : » 1,60 
Archa empat pesegi 2290 
Tjiamis » 280 

Citroenella Olie. 

Merk Standard Seet dan Standard 
Crepe levering Nov. nom. 13 c. dan 
14'/4 C. 

Lada Itam Lampoeng. 

Kamaren ada djadi. 
Lev. Nov.-Nov./Dec. nom. . #1175 

dan f12,— di Tel. Betoeng lev. Nov./ 
Dec. nom. f11,60. « 

Lada Poetih. 
Lev. Nov.-Nov./Dec. pemb. f20,— 

pendjoeal f 20,50. : 

Koffie Robusta Palembang. 
Lev. Nov.-Nov./Dec. nom.. f 11,50. 

Katjang Kedele. 
Sedia f 3,55 dan f 3,60 

Beras. 5 
Heuleur Krawang padi boeloe leve- 

ring Nov. f3,40 dan f3,45. 5 

Tiere hentaniojus Udan 15,10.” : 

Tjere petja koelit f 2,70 dan f2,79. 

Tjere lolosan f2,85 dan f 3,—. 

Tjere slip 30pCt. petja f3,25 dan 

  
Selip boeloe 30 pCt. petjaf 3,65 dan 

Tjap Panah #2017 
Merk Devoes » 231 
Tjap Koepoe? » 2,01 

» Kroon 20 
—G— 

PASAR BERAS Di BATAVIA. 

(Dari Wesselink & Dijkhuis). 

5 (Dilarang petik). 

(Noteeringen 10 Nov. lohor). 
per picol. 

Rangoon : 
Sioka e.k. Batavia prompt 

ditawarkan 1310 

Krawang: 
Jfranco wagon Krawanglijn 

(semoea menoeroet kwaliteit dan tem- 

pat levering). : : 

sa per picol. 

Slijip Boeloe 30pCt. petja, : 
Nov. ditawarkan 

Slijp Tjeree 30pCt. petja,   

  

2 Dari tanggal 29 October sampai 4 November 1933. 

  

    

  

    
    

: Banjaknja orang jang | rioemblahnja perhitoengan: | 
N k kena penjakit. 

9 

ama penjakit | ebi Jang | Diha- | Masih: 
: Keting-| Jang |(Djoem- | Jang : : 1 

Da, | Ana blah | mati been aan Tan 

Typhus-bdominalis. 24 2 26 aa | 7 — | 19 

Daranyohk 3 S .-1o | BE aa 

Bac. Dysenterie. , 10 4 petai | 5 — 8 

Diphar Does 1 215 pn 

| Meningitis  Cerebrospi- 
: nalis Epidemica ——. — nh         

  

: di Senen | 
telah terbakar habis, disebabkan kon- | 

Kemaren ada djadi. Contr. A. Lev. 
Jan./Maart “34 f1,01 dan f 1,02. 

Copra. 2 

Sedia menoeroet tjonto $ 220 
: dan, 2,754 

Goela. : 

Sedia f 3,60 dan f 3,65 

Rubber. : 2 

f 3.70/3.80| 

  

  

Keterlaloean . ........ 

Biasa, djikalau orang berdiri diloear, 
tidak mengetahoei sebenarnja, sering 
malah bisa fantaseer jang boekan-boe- 
kan, lebih dari keadaan jang sebenar- 
nja. Begitoelah makanja film perkara 
harem djikalau tidak digoenting sering 
ada penglihatan heibat, sebab tidak 
seorangpoen regisseur Amerikaan per- 
nah lihat didalam harem. Tjoema tje- 
ritanja. 

Ach, tetapi ini terlaloe djaoeh. Kita 
tidak akan toelis perkara ,harem” jang 
kita sendiripoen beloem tahoe (Awas 
Cor! perkata'an ,,beloem tahoe” dja- 
ngan salah zet ,beloem poenja”). 

Dalam ,,Soeara Kalimantan”, soerat 
kabarnja Mr. Gondowinoto. kita dapat- 
kan peroendingan tentang journalistiek. 

Penoelisnja roepanja boekan journa- 
list, sebabjournalist jang toelen tidak 
akan pandang perloe menoelis hal jang 

slhanja berhoeboeng dirinja sendiri, ta 
bergoena bagi publiek seantero. 

Tjoba kita koetip itoe toelisan di 
bagian sesoedah toetoerkan tentang ba- 
njaknja journalisten jang tidak berse- 
kolah tinggi : 

Tjoekoeplah soedah boekti2nja 
pada kita, jang djangankan orang jang 
tjoema bersekolah setalen, sedangkan 
orang jang beloem pernah mengin- 
djak bangkoe pengadjaranpoen, bisa 
dan tjakap memangkoe deradjat 
hoofdredactie dari satoe s.k.,-asal 
ada kemaoean jang keras dan tetap 
pendirian alias tidak berpikir kelaoet 
atau kedarat, hanja semata2 oentoek 
pers sadja. 

Karena journalist2 jang antero isi 
otaknja didalam journalistik, ampir2 
ia tidak terasa dirinja ada berpa- 
kaian atau tidak. Banjak journalist2 
pergi di W.C. atau tengah makan 
dengan membawa pensil dan kertas, 
soepaja kalau sementara makan atau 
boeang air, ia beroleh fikiran teroes 
ditoelisnja. Sebab itoe bagai jour- 
nalist jang ternama dan otaknja 
journalist jang populair berperasaan: 
waktoe, itoelah intan. ja of neen 
mijnheer Redacteur ? 

Zoo, z00!! 

Kalau ini penoetoeran benar, kita 
sekarang tahoe kenapa kita boekan se- 
orang journalist jang ,antero 'isi otak- 
nja dalam journalistiek“. Sebab, kalau 
kita sedang pakai tjelena koetoeng 
atau kimono, rasa djoega tidak pantas 
pergi ke djalan besar. kita bisa merasa 
senang perpakaian fjara orang sekarang 
atau sedang dandanan model Adam....! 

Poen beloem pernah kita makan 
dengan" menghadapi bloknote, biasanja 
piring (atau . mangkok kalau makan 
soto). Jang dipegangpoen boekan pensil 
melainkan sendok dan garpoe djikalau 
menoeroet westersche cultuur (kata 
toean Ouix)...! 

loud ts? Kita ndogkan,, dijambah : 
bantal sedia potlood dan kertas, dan 
kalau mandi di Zandvoort (lantaran 
badcostuum tidak ada sakoenja)sembari. 
seloeloep tidak ketinggalan vulpen di- 

selempitkan diatas daoen koepingnja. ..! 

Keterlaloean, boeng ! 

  
  

3 

Idem » 3.20/3.36 

Huller Boeloeh 
Nov. ditawarkan » 34513.59 

Huller Tjeree 
Idem id. » 3.05/3.15 

Lolosan Boeloeh 
Idem sa 25 

|Lolosan Beeloeh fr. 
wag. Tamboen Nov. 
Dec. tangan ka-doea 
ditawarkan f3 — 
Nov. dan Dec. s1 3105 

Lolosan Tjeree 
Nov, id. 4 2.90/3.— 

Lolosan Tjeree Dec. 
2 ditawarkan ,, 2.95/3.05 

Petjah Koelit Boeloeh 
ditawarkan Nov. Aa 21 O233 

Petj. Koelit Tjeree Nov. » 2.95/3.05 
Ketan Nov. ditawar . » 425/4.45 

Idem Padang ki. Padalarang f 5.— 

  

   

  

       
        
      

      
        

   

  

      

    

       

9 PON ONSNOMNENNONNLONLN 
! HOTEL ,,PASOENDAN" | 

Residentieweg |     Bandoeng » 

HOTEL INDONESIERF 

   
   

   

1. Keberesihannja, 
2, Tempainja centrum, 
5. Rawatannja menjenangkan, 
4. Djongos?nja semoea setia, 
5. Perdjalanan fjoema '/, minut & 

dari station. 
6. Pembajaran kamar menoeroet 4) 

keadaan djaman. 1         K. 
: kaoem2 dipegoenoengan. 

    
jang soedah terkenalk 

         



      

   
    

  

   

  

        
    
         

  

  

23 ak 

Reuter). Dengan perantaraan soewitan 

(keras Hitler mengoemoemkan seroean 

APD 
sk 

ngan di Batavia. 

: per picol. 

” 

Eng Or 

Oetoesan Afghanistan disini menerima 

0. per picol.| 

Injas: Kita tidak bisa selandjottnja 
|hidoep dibawah bajangannja perdjan- 

Ikaoem jang menang mentjoba heridak 

Lie 

“549 
480 

  

“Diangkat djadi Hoofdcomumissaris 

  

Pola St 
ag, 10 Nov. (Aneta). Di- 

ssaris van 
f DenHa 

: ku. angkat sebagai Hoofdco 

dikawatkan  politie di Amsterdam, Mr. L. 
e, 0... Iven Hoofdambtenaar ter beschikking 

.Ipada Justitie di Batavia. 

| Aneta kabarkan, bahv 
1 |ven, jang dibenoemd mendjad 

| commissaris van ! olitie di Rot 
Ibakal berangkat dari sini pada tanggal 

6 December j.a.d. Sati 

   

  

   

  

   

pemboe- 1 
adir Sjah. | Wang perak moesti dipegang 
ad perang : harganja. 

Se ena |oeat kepentingan 
#Aneta-| oemoem. 5 

Den Haag, 10 Nov. (Anetal: Da-| 
Pe ata AA | jam pembitjaraan tentang pemandangan 

Di Ana Pap Km oemoem dalam persidangan Tweede 
NE & - 12 an |Kamer, maka Premier dan mminister 

TP ma An- kan, bahwa teroetama sekali: perloe 
harga oecang perak dipegang dengan 
tegoeh, djoega boeat menjotjokkan: 
begrooting negeri. Menoeroenkan harga 
wang dimana-mana moesti gagal. 

Djikalau disini didjalankan  depri- 
ciatie itoe, nistjaja tidak bisa bajar 
hoetang-hoetang jang berdjalan dan 
menetapkan crediet negeri, “apalagi 
pemasoekan barang-barang tidak bisa 
dibajar. Pemerentah akan toetoep hoe- 
'tangnja dengan djalan afschrijving dan 
pengoerangan renten, seperti djoega 
Hape oleh perdagangan particu- 
ier, | Ep 

tie atas kedjadian-| 
oel pasti akan ber- 

10 Nov. (Aneta-Reuter): 
n2 dengan negeri Afgha- 

ementara ini poetoes semoea. 
a, diamnja pembesar2 Afghaan 

sti disebabkan oleh asiknja 
engatoer pengoeboeran mar- 

a Nadir Sjah dan bersedia   

       

    

Ae — 
aa 
TE 

— 7 7 

" Ti Tan 
nb 

    

    

hwa pemboenoehnja Radja 
h ada seorang dari tingkat 
jang rendah, jang telah bisa 

k dalam astana dengan tidak di 
rang. Setelah ia lakoekan 

oehan, seketika itoe djoega | 
angkap. : 

Ba soni 
ng Melajoe menj:rang. 
Pr Politie-politic 

1: aitortoeep 
n Il November (Ane- 
Patani pantai timoer sebelah 

  

Dapat Bintang keberan'an. 
Dari Soerabaia Aneta mengabarkan : 

Kemarin pagi di lapangan mesin ter- 
bang Marine, seedah terdjadi oepatjara 
memberikan Bintang Ridder Oranje 
Nassau kepada Officier-vlieger toean 
van der Graaff. Ia mendapat bintang 
itoe disebabkan gagah beraninja me- 
lepaskan parachute penerangan dari 

dari Siam dikabarkan bahwa | sajapnja mesin terbang ,Dornier“ 

ajoe dari Patani ada men-| sewaktoe diadakan penerbangan per- 
ition Politie, dan beroentoeng (tjobaan- 00 ee Oebana 

| menoetoep sekalian poli- Ha | Senat 

o@soei kabar penjerang-| Orasg militair jang melanggar 

e melarikan diri 'ke- “kehormatan. 
Djangan memaki 
dan mengartjam 

| Tn OrritTres 
Aneta kabarkan-dari Tjimahi, bahwa 

Jitoe sergeant dari Magelang, jang me- 

.di dalam negeri dengan mem- 
30.000 ticais jang di- 

Kas, | 5 

moexi di Duitsch!and: |jitair dihoekoem 8 boelan pendjara 
liiler berpidato. | militair dan ditoeroenkan pangkat djadi 
0 November (Anetalsoldadoe lagi. Dan itoe soldadoe Be- 

landa—dari Semarang, jang telah me- 
maki kepaaa- Kapitein de Visser, serta 

mengantjam akan troirin petjah kepa- 
lanja, dihoekoem 8 boelar-pendiara 
dipotong tahanan dan soldadoe Belan- 
da seoran 

Dean an kepada sekalian pemilih. | 

Pengiriman soeara dari radio, ada 4 

menit terhalang, menoeroet kabar ada- 

lah disebabkan roesak diperboeat 
orang. Hitler menerangkan antara lain- 

la sergeantnja, 
pendjara dan dipotong tahanan. 

2 —I— 

Keangkatan dan kelepasan. 

bento er- Es 
Dipindahkan dari sekolah 

|djian perdamaian-di Versaille. Mereka 

mengindjak-ngindjak bangsa jang be- 
gini besar, bangsa mana dikemoedian | 
hari dengan djalan tjita-tjita jang te- 

'ratoer moesti mendapat kemadjoean”. 

| Hitler memastikan poela bahwa 
Duitschland inginkan. berdjabat tangan 
dengan moesoeh2 Duitschland jang 

doeloe. 

Ister 

diitoe tempat, 
toetoepnja sekolah Isteri 

Nji Ajoenah. 

Se en on en — INjalindoeng ke sekolah klas II Tjili 
| Duitschland kembali masoek 

Ke  Volkenbond, 
“ Prantjisada 'sakwasang- 

|. kabantoeannja Italie. 
(Aneta). Ada di 

boleh di 
pemerentah Prantjis 
aran jang mengata- 

schland ada bermak-| 
hh pemilihan oemoem, 

ikin rentjana reorganisa- 
nbond dan mengoeroes-| 

sastra. 

No. 2, Raden S. Sastrawinangoen. 

Joedawinata. 

di Pagelaran, Kartadinata. 

den Moehamad Hardi, di sekola   
     
      
    

    
      
    
    

    

   

   
        
     
     

  

       

'klas II Kademangan dan ditempatka 
“Idi Leuwiliang. 

ke sekolah klas Karangnoenggal ke 
Kademangan Natadisastra. 

H9 aa 
Menentang reclame dengan 

Persnanti koeran 
advertentienja. 

Perkoempoelan kaoem  madjika 
dari peroesahaan pertjitakan di Indo- 

| incesia telah kirim rekest kepada Gou- 

0... Oostenrijk. : "Iverneur Generaal, minta soepaja dja- 

Bagiannja Nederland.| 
n Haag, 10 November (Aneta). 
ede,Kamer soedah menerima baik | 

boeat kirim reclama dengan radio. 
Karena dengan begitoe, maka pers di 
Indonesia, 

ding kedoea perkoempoelan itoe. oen- 
toek Competitie. 

Di Veld ,s.v. BIM“ Kamp 
Minggoe 12 Nov. 
Groep €. P.LV.C Contra T.LV.C. 
Groep AA. C.V,C. 

U.M.S. — B.V. €. (P. Sinkian). 
Oliveo — Hercules (Kb. Binatang). 

V VM T BN, VA 

“|Sparta 2 — 5. V, B. B.3 

Idjakan — djoega 

moengkiri dienst oleh pengadilan mi- | 

lagi, jang baroe oemoer 
20 tahoen, dan maoe petjahkan kepa- 

dihoekoem 4 boelan 

Koeningan N. 1 ke sekolah Isteri No. 2 
berhoeboeng dengan 

Koeningan 
No. 1 Nji Mas Soetinah dan Mevrouw 

Dipindahkan dari sekolah klas II 

moes No. 1, Adjap alias A. Martawi- 

Dipindahkan dari sekolah klas II di 
Renda ke sekolah klas II di Tjimahi 

Dipindahkan dari sekolah klas Il di 
Pagelaran ke sekolah klas U di Benda, 

“Dipindahkan dari sekolah klas. II di 
Pamanoekan No. 2 ke sekolah klas II 

. 8Dibenoemd sebagai kepala sekolah, 
Igoeroe bantoe Raden Hardi alias Ra |“ Orang jang memoekoel telah dide- 

Dipindahkan dari sekolah klas II di 

ngan diizinkan pada voorstelnja PHOHI 

jang telah menderita ke-| 
soekaran djaman ini akan tambah | 

  

    

  

  

V.LJ. 

Ster | . Setiaki I 

Besok di Laan Trivelhi akan bertan- 

| 5 Ko 

Sk EN. 
'Minggoe 12 Nov. '33. 

P.B. Indra — s.v. M.A.S. 
—O— 

Lelang perhiasan (mas 
malam, oleh John Pr 
plein sos SN 

A.F. Nitzschke, oleh 

H.V. Schoor, Petodjo 
V CV. , Weltevreden”, 

| Lelang sita Tioeng $ 
roe, oleh deurwaarder Tawa 

   

  

-1 

Senen | 13 N 

   
ningsplein Oost. 

     

Oed 

  

    

     
   
     

           

   

      

  

  

' Moetbai di Batavia Stad - 

Krendang 
S 

(3S, MS. 

V. B.O, 

'Minggoe 12 Nov. 33 
saj 

SV. -A.2 —U.M,S,3 

Vios 4 — Hercules 3 

SV. LA. 4— B.V.C.4 
TNI RC, 2 

  

sa 

  

o 
D 

San 

Balai Poestaka akan diboebarkan. 

oentoek Sedang “ Ciperiimbangkan 

memboebarkan  Volkslectuur (Balai 

Poestaka) jang mana termasoek satoe 

oesaha oentoek mendapat menghema- 

tan, begitoe Aneta mengabarkan. 

Departement Onderwijs memberikan 

advies berlawanan dengan maksoed ini 

sehingga pemerintah sendiri moesti 

ambil kepoetuesan. 

Lantaran pemboebaran itoe, maka 

ada 3 doctoren dalam bahasa Indone- 

sia moesti diberhentikan dengan wach!- 

geld, jang antara lainnja boleh diker- | 
sebagai menempati | 

djabatan Conservator dari Bataviaasch 

Genootschap. 

Dan lantaran itoe maka toean Van 

der Hoop, itoe bekas penerbang di 

Indonesia jang maoe bekerdja disitoe 

tidak. bisa “diterima sebagai landsdie- 

naar (pegawai Negeri| dalam djabatan 

ce 

Sa 

Berangkatnja postjager. 
Amsterdam 10 Nov. |Aneta|. | 

Keberangkatannja mesin terbang pem-   
— 0-— 

2 

Dari Bandoeng Aneta kabarkan : : 

Pada hari siang tanggal 10 Nov.j 

kemaren, goenoeng Krakatau ada 314 

kali mengeloearkan letoesan jang pa-j 

ling tinggi ada 250 meter. 
—0— 

Ketel meledak. 
3 orang mati dan 1 loeka. 

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan: 

Soerat kabar Al.D. mengabarkan dari 

|Tasikmalaja bahwa disebabkan ketel 

sereh kepoenjaan seorang Europa di 

Tjikatomas meledak, sehingga ada 3 

orang mati dan 1 dapat loeka. 

i 

—0— 

Pegawai Dowane contra seorang 
Tionghoa. : 

Di antara hangar A, dan B. di Tan- 
djong Priok. seorang pegawat Douane 

maoe tahan seorang penoenggang 

sepeda bangsa Tionghoa. Itoe orang 

Tionghoa laloe poekoel pada itoe 

pegawai, 

h . ngar keterangannja oleh - politie dan 

terangkan, bahwa ia dipoekoel lebih 

doeloe dan tarik kemedjanja waktoe 
II ia diperiksa. 

  

  

g       
n 

  

  

Tb. LP.K., Pandeglang: 

Kasih lihat doeloe, pekerdjaan. Kalau 

baik, allright. 

Betawi 

loeda'an dai kajoe, & | 
tempa! djoeal kaarljis. 

JANG MENJITA: TJO 

tinggal di Betawi. c.s. 

PE 

Pada hari S 
1933 djam 10 
lang Gedempte 
Batavia, dari 

ngan nama 
dingsnummer 

Goenoeng Krakatau bekerdja apr, : 

MERAWAT 

a, 

'oe sicomkelel. 16 ki 

ang dagang, linggal di 
SITA: YAP TE NEN, 

A. FLIERS, de 

     

  

   
     

   

   NDJOEALA 
ORANG 

igendom, 

TG. bi 

terseboet. Hanja bisa ia diterima se- Bae 

mata-mata atas tanggoengan Bat. Ge- | “sangan 

nootschap sendiri. Hal ini beloem di- SN Ka 

ambil kepoetoesan. 3 

boeroe Post. beloem. lagi ditetapkan, |SiSehe/ 
boleh djadi didalam boelan Decemoer- |" CT 

CT Tenan nana SM 5 , 

  

& 3 ne 

AK: 
safoe 1 
2 Cling 
Katrang. 
Pemanda 

  

    
    

     

  

       

              
     

      

           

  

    

   

    

HYGIENI 

  

    oerangnja advertentie dan 

akan "tambah "koe     pe: 

: 1 

r 

    

   

  

      
   
   

    

  

    

  

    

   

  

   

  

   
    
   
   
   

    

      

    

   

        

    
    

     
    
   

  

   

   
   
   
    
   

  

   

   

   
    

    

    
   
       

    

   

  

   
   
   
    

  

   
   

  

   
    

  

   

    

  

   

  

   
   
    

Pada hari SLASA 21 NOVE 
1953 djam 10 pagi aken didjae 

A. Fliers. deurwaarder 
dengen perantara'annja kantc 

di KLENTENG KA 
'BETAW!, barang-barang terl 
terseboet di bawah ini, afas , 

'Irang mana oleh saja telah dite 
beslag dertgen proces-verbai 
Januari 19535, beslag mana d 
nis dari Raad van Justitie di 
24 Februari 1953 soeda 
terdiri dari : : 

SATOE STGOM CAROU 
| PLEET, berike et kaperloe 

    

   

    

     

  



ng malem dan malem berikoetnja 

. Filmkantoor K. GAMISCH 
. MEMPE RTOENDJOEKKEN 

  

      
Z     

Satoe film jang al hati hal politie resia 
2 dari regisseur jang terkenal 

ALFRED ZEISLER 

ER GAAT EEN DEUR OPEN 
(ADA SATOE PINTOE TERBOEKA) 

        

     
             

  

jalah satoe film jang sedari  moela-moelanja 
. sampe achir menarik perhatian penonton. H 

       

   

  

     aer keloear darah of 
1 operatie dan £ 

    

   
  

      

sakit perem- S 

ang koeat (peloe £ 
     

          

   

    

    

   
     

  

  

BOEKAN- 
O PRUIMING 

Harga biasa selaloe moe- 
rah Kwaliteit paling baik GABARDINE 

f1,— tmf 1,25 per el 

KAIN KAJOr 
f 0,20 tm f 0,90 per el 

URTTEE 
f 0,15 tm f 0.50 per el 

TOKO MOHD. TAHIR 
PASAR SENEN 155 BATAVIA-CENTRUM 

/ 

  

      
  

    

  

  

  

  

“LEDIKANTEN FABRIEK 
—. RH. sSMARDIOEKI" 
Senen No. 137 Batavia Centrum. — Telefoon 1246 Weltevreden: 

ng ala doedoek . 
inoem ini obat, 

Boekti Ta 
rang jang Teen 

   

     
    
   Selamanja bersedia tempatti mn tidoer besi boeatan-fabriek : 

sendiri. Roepa-roepa oekoeran dan model model jang “paling baroe 
Menerima pesenan menoeroet model gainbar jang diingin. Pekerdjaan 
ditanggoeng rapi dan Denga 'karganja, direken sepantas pantasnja. 

SPEAK 

Breed 

     

    

den ap 50 Tantan ah 
et sama fleschnja.         

    
    
   
   

  

   

   
   

na Hoog Cpl. & Klb. Tul. Klb. 

  

: Groot twee persoons 225 x 180 x 235 f 40.— PA 19505 
5 Klein Iwee persoons 205 Xx 160 Xx 225 ,, 35— ,, “1O— 

Groot een pnaN 2015 TE A23 IK BS an OI 7.50 

Klein cen Pe ee NI Ko AR IMAN OK 0 7 — 
  

3 Horga harga sing iranco roemah dalam Gomeente Betawi 

201 Menoenggoe dengen besar pengharepan.     

  

  

IhoteL AMERIKA 

                

    

   
   
   

  

   

  

   
   
   

          

  

        

|pANTJORAN No. 43 —  TELEFOON No. 673 Bt. —. BATAVIA : 

Ini hotel terletak Semian paling rame, roemanja KP 
: tinggi dan besar di rawatin rapi dan resik, kamar? 

: sedia waterleiding, bell dan djongos radjin, harga 
aa IRR pantas, harep Toean? dan Njonja? bole saksikan, 

disaniboet dengen segala hormat 

Tarief dari sewahan kamar 

: Letter A: 2 randjang 5 orang ie In 
: ” ” » ” “» ” 2, 19 

» » » » 3 1 11 3, 50 

” ” 1 » 2 4 »” » 4:00 

” ” # » 1 ” ” 1,50 

». Naya ” dan ” 2,50 

a TR 3 B: 1 randjang 1 orang f 1,25 

€' ” ” ” ” ” ” 2,00 

4 ». €: IL randjang 1 orang f 1,00 
3 & ” ” ” ” 2 »” ” 1,50 

Pembajaran 3 hari sekali, tetamoe blon ada bawa" 
barang, pembajaran di moeka, dan djikaloe maoe 

abonnement bole berdami. 

Menoenggoe dengen hormat, 

DIRECTIE 

        

  

  

a Oude Tamarindelaan 147 Bt - Cc 

| Djam bitjara 5—7 saban sore 

  

  

  

LP . ROEBINI . 
Indisch Arts. 

| Telefoon No. 2895 Wellevreden 

Djoega menoeloeng orang 

bersalin dan njoenat anak"   200 

an ON 
  

Algemeene praktijk. : 

  

  

  

  

  

    

KLEERMAKER WAARDI 
Grootepostweg — Tjkakak 66. 

BND OENG 
  

Ada adres jang paling baik dan 
Paling moerah boeat bikin Pakean 

“Toean-toe 

Silahken Ambil Pertjobaan 
188     

  

  

DOKTER 

efensielijn v. d. Bosch 34 
Batavia-Centrum. 

Djam bitajra 4—6 sore 

A RAMALI 

112 

WAUVAUVAUT YA WU WA UVAKU 
  

  

  

KESEHATAN BADAN ADA 

LEBIH BERHARGA DARI PA- 

DA HARTA (KEKAJAAN) 

Toean-toean dan Njonja-njonja 
djangan poetoes pengharapan 
kapan masi bisa dapat pertoeloe- 

“ngan dari: 

TABIB KHAIRDIN 
kebon 60 Telf. 2662 WI. depan St. Tram 

Specialist boeat Aambeien (Wasir) 
Asthma  (Bengek) dan lain-lain 
penjakit, biarpoen itoe penjakit 
soedah lama of baroe, diobatin 
sampe baik dengan ZONDER 

- OPERATIE (Zonder potong).— 
Obat2 boleh diminta dan dikirim 
dengan rembours. 

. YABIB KHAIRDIN 
150     

djadi 
Djakarta, kerna: 

Safoe-satoenja 

boeah  bibirnja 

MENANS ARANJ B199JES 
MENANG HARGA MOERAH 

toko 

10oko , M ENNG" 

Sabelon timboelnja Malaise kita poenja 
toko soeda terkenal 
Apalagi pada waktoe crisis jang sekarang 
dimana orang poenja pentjarihan mang- 
kin soesah, kita poenja toko soeda men- .. 

pendoedoek di 

antoro Indonesia. 

di Djakarta jang 
membikin persediahan besar segala roepa 
Batik moelai harga. » 

2 0.30. sampe f 30.— per potong 

Directeur Salim Nahdi 

'Pasar-enen No. “ra atavia-Centr um 

181 
  

  

Importeurs : 

PASAR - KLONTONG 
Hs. Vrg, DJOAAN-DJOHOR 
PASAR SENEN 127 /- .BAT.-CENTRUM   2 -BOEAT 

COBANG     

   
An 

  

Aa 

j 

141 

         



   

  

     
     
      

  

  

     

  

    

  

       

      

   
   

      

  

#Imendjadi naik. dan tawaran ke Lam- 
snipoeng telah bergerak keatas, soedah 

toelda itoe, boeat. .., . sementara waktoe 

i.|dari Muntok, jang sekarang telah di- 

Ivoorschot 

ilkal mendjadi borg, soedah tentoe tidak 

Isoedah tentoe tidak memberi hasil ! 

naik. Menilik kedoedoekannja 

am (ga soedah tjoekoep tinggi. Baroelah 

-|sar doenia. Dengan ini djalan, ocang | 

impoeng bisa naik, begitoe djoega 
toeroet naik, harga lada poetih 

     
   
   
   

  

    

    

   
     

   

    

   
   

  

   

   
   
   

   

      

   
   
    

      

    

   

cultiveerd, jang terbanjak, oleh bangsa 

Sebagaimana orang djoega tahoe, 
sa kita sekarang banjak tahan 

a diatas pohon, dari sebab harga 
erlaloe rendah. Dus, oewang 
tadi, mendjadi ketahan ba- |    

  
Boeat -executie roemah2, jang ba- | 

yegitoe memoeaskan, karena ra'jat jang 
oleh beli roemah2 itoe, ada didalam 
esoesahan oeang. Mendjadikan, lelang 

Apa dijalan ? 
“Seperti telah dikatakan tadi, melain- 

kan dengan djalan tahan lada didalam 
goedang doeloe, sampai pasar doenia 
Ikekoerangan lada, dan harga pasar 

lada 
Lampoeng tadi, itoe memang bisa! 

Nanti, djikalau harga pasar soedah 

tentoe ra'jat Lampoeng toeroenkan la- 
danja! 

Disini, orang nanti akan borong la- 

akan disimpan doeloe lagi! | 
Nanti, djikalau orang rasa, jang har- 

kaeem saudagar lempar ladanja dipa- 

tt jang mandek ditangannja 
, dapat dikeloecarkan. Dan har- 

y nanti orang akan dapat, oleh |   

      

   

    

   
   
    
     
        

A3 taon, oogstjaar 1932/ 
ada export 10.954 ton 

A4 
on lada. 

g Lam 

Iterseboet 
.Ikaoem saudagar, bangsa kita tidak akan 

t!| mendapat faedahnja dari itoe concern. 
i.|Sebab lebih rerdah opkoopprijs itoe- 

2, : 
lah margenja didapat. 

.701 ton lada-hitam 

“sifat monopolie itoe, soedah 

   

:koep baik. oleh “adanja itoe V.V. beberapa ang 
ah maksoednja Concern. HOE, | santa Partinda soedah Bnandok 
menoeroet taksiran kita. DUS, | kan diri. Di kalangan P-S- IL, B. O. 
hal membeli lada, orang ti- | gan Pasoendan meskipoen tidak ter- 

ncurrentie. Mendjadikan, | poekoel oleh V-V. “djoega- kelihatan 
Is dapat ditentoekan olelinja, | dingin. .. seperti di Noordpool! 

oleh orang tan? di 

ani saudagar, jang 

mengenai "NI. dan PI. pergerakan 

A
A
 

(perkataan ,,madjoe” itoe misti dide- 
ngar, dipertjajai, dan ditoeroet apa jang 

'oetjapan, jang tidak mendjadi terta- 
waan bagi orang Lampoeng sekalian. 

Tentang hal oewang, kita rasa, dji- 

leh djadi tidak akan tjoekoep, boeat 

ngan tenaga sendiri ? 
| Akan tetapi penjakit jang teroetama 
itoe, jaitoe voorschotsysteem, dapat 
|dilenjapkan oleh kepertjajaannja tadi. | 
“esoedah ini, kita rasa baroe orang 

oewang. 

kitpoen beloem dapat diperbaiki ? Se- 
lagi itoe  djoega, 
djoemblah oewang, jang dapat menoe- 
loengnja. 2 

Bank Lampoeng itoe waktoe, kita 
rasa telah mengalami banjak kesoesa- 
han didalam ini djoeroesan. Boleh djadi 
dengan “djalan, timboel dari hatinja 
orang Lampoeng sendiri, perbantoean 
itoe akan datang kembali ! 

karang ada didalam soeatoe kesoesahan, 
jang melainkan diri sendiri dapat me- 
nolongnja doeloe. 

Althans, inilah - ada soeatoe plicht, 
jang terletak diatas bahoenja moelei 
dan merranei dari Lampoeng, selakoe 
,hoop van de staat“! 
Kewadjiban ini betoel berat, akan 

tetapi lambat laoen dapat djoega di- 
perbaikinja apa jang dirasa roesak ! 

Insyaallah! 

“ 

  

       
    

   

  

  

       

   ngones 

PALEMBANG. 
Pembantoe kita Bintang Merah toelis: 

- 

TANTE LATAR TTU 
& Eos 1 EA HAN 
P3 En NI ARI ? 

PNG | 

| 

AS 
x 

Sel, 

4 

| Pergerakan Politiek. 
. Perhimpoenan2 politik jang ada di 
kota Palembang ialah: P.N.L, P.L, 
PS. BO: dan Pasoendan. 3 

Sesoedahnja ada. vergader-verbod 

i kota-Moesi kelihatan soenji. Dalam | 
alangan P.N.I. kelihatan tenteram, 

: Pergerakan Pemoeda. 
Perhimpoeran2 pemoeda jang ada   em di Lamnoeng ! 

anglah sekiranja, apa 
kita, si tani, ditanah 

jasingkan di dalam itoe 

conferentie-lada. : 

Soedah  tentoe, djika djalan jang 
diatas tadi ditempoeh oleh 

     
   
   
    
   
   

   

     

    

    

    
   
       

        

   

ditetapkan olehnja, lebih banjak winst- 
Dan lebih pajah 

lagi, seteroesnja keadaan bangsa kita, 

nanti. Laksana poehoen, jung toemboeh 

didalam botol. Lebih tinggi dari botol, 

itoe si poehoen tidak akan bisa toem- 

boeh. iya - . 

“Kedjadian ini, kita inget djoega pada   ' boeat antero oogstjaar 1931 

  

   

   
    
      

    

    

       

   

  

ta 
  

Oia 

a Lampoengr 
hitam sadja, bo 

          

gst Lampoeng ada leb 
antero India, dan an 

  

       
        

       
        

       
   

    
     
       

       

   
   
   

  

la djoemblah 32.220 ton lada.- at 
ksir jang di India, oogst nja 

| tahoen 1932, tjoema se-| 
on lada, bisa dilem-. 

   

  

   

    

    
    
   
         

  

- separo 
knja.- 

'peroesahaan -taxi. Jang mempoenjai 

'autonja, jaitoe bangsa kita dan soepir- 

bangsa lain! 
Dijalan jang k 

orang Lampoeng, akan menolak bahaja 

'ini. Jaitoe tjoema, dengan mengadakan 

'Soeatoe organisatie, soeatoe perkoem- 

'poelan, dari bangsa kita sendiri. Lebih 

banjak kaoem tani 

gi Pe 
i! 

  

   

  

terseboet 

  

Ng
 

t€m, sedangkan 
setan oeang,  alin 

roepiah kepoenjaannja ? 

roep sekali, jaitoe, setjara co6peratie 

“Icooperatietan   

didalam programnja, memperbaiki sita 

jang djahat dan jang mero 

danja, - srenta ' memberi $ 

-|kepada sitani dengan djalan setja 

ranja. Bahwa, nafsoe meminta voor 

-Ischot itoe, sama 
soe menikam 
orang-Ajoba 

1 fitoe. 

  

orang dapat memperta 
n d   

“Inja 

satoe-satoenja, boeat 

, jang masoek di 

lebih baik, dan lebih koeat 
akan 

Djangan dengan djalan me- 

Bkpoakan ocang terlebih dahoeloe, 

| tetapi memperbaiki, serta me- 

rangi itoe nafsoe minta voorschot, 

teroetama. Kerna, apa goenanja 

| djika nafsoe itoe bloem dapat 
lawan kita, memang 

ihans bermiljoen2 

| Perkoempoelan jang kita rasa soe- 

i! Dengan djalan 

terlebih doeloe, orang misti taro 

egikan pa- 
keterangan 

djoega dengan nai- 

diri sendiri! Baroelah 

djalan mengoempoelkan 

oeang, oentoek mengoeatkan sisakit 

sp Dengan ini djalan kita rasa, baroe- 

KI Ie hankan ba- 
eperti kat 

isini ialah: Indonesia Moeda, Ke- 
sogtrian Indonesia Moeda, Mohama- 

   ataan2 itoe maksoednja. Bahwa | & 

|dirasa bisa, soepaja mendjadi soeatoe | 

ka itoe perkoempoelan telah menda-| 
pat kepertjajaannja dari orang Lam- |: 

- |Ipoeng, jang bertani? Tidak akan soe- | 
“Isah didapat dari padanja.- Betoei, bo-| 

   
   
   

mengadakan soeatoe bank crediet, de- |: 

    
    

     

  

    

  

   

    

dapat bersamboeng dengan pemerintah, | 
oentoek minta -pertoeloengan perihal | 

Selagi bathinnja bangsa kita, sedi-| 

tidak ada soeatoe | 

Orang misti insjaf. bahwa orang se-| 

|jang laki2 ada terletak diatas paha 

   

   

- bandingkan 

barangnja. 

  

    
   

Imperteurs : 

“ 

S STOPFLESCH 
KELIWAT MOERAH djika di 

harga dengan 

3 Roepa oekoeran 
. besar 

Ea 
Sabun KAPAL . 24c 1 POND terima barang 7 2 

baroe 1 
TN : |9.Nov. 33. 3 

2 POND 2 

| aset 3 POND 

PASAR-KLONTONG 
Hs. Vro. DJOHAN-DJOHOR BATAVIA:-C. 

KN NA 

     

     

             
     
         

          

      

  

      

     

    

   
40 

    

5
.
 

  

dialari oleh si moerid dalam satoe, 

minggoe itoe. 
Aan iebih-lebih dari... bapak 

pastoor. 
—0 — 

1 AMPOENG. : 

Pembantoe: kita ,Liplap” foclis: 

Anak gaengsadiai 

Pada malam ddo 5 November djam 

kira2 9 malam seorang iboe dikam-j 

poeng Kangkoeng (Teloekbetoeng). 

telah melahirkan baji jang aneh sekali. ! 
Itoe baji terdiri dari satoe badan doea 

bs 

kepala beserta dengan sifatwja sebagai ini perkara, sehingga terang diman 
Idoea manoesia, tetapi tjoema mem-j jang sjah. 5 

poenjai doea tiga kaki. Seorang antara | San 

baji itoe meroepakan laki2, seorang 

lagi meroepakan perempoean. Haji Poerwokerto. 
jang laki2 ada disebelah atas, meme- 
loek itoe baji perempoean, sedangkan 
badannja hanja satoe (dempet). kaki 

jang perempoean. Itoe kaki hanja tiga, 
jalah doea kepoenjaan baji perem- 
pocan dan jang satoe kepoenjaan baji 
iaki2. sa 

Kedjadian ini segera diperiksa oleh 
Docter dan beberapa orang politie 
commissaris djoega menjaksikan ini 
baji jang adjaib. 

Sajang oemoernja 
djam sadja ! 

Pendoedoek  Teloekbetoeng  ber- 
doejoea doejoen pergi menjaksikan itoe 
baji jang adjaib, sampai djam 1 malam 
tidak poetoesnja orang... 

hanja beberapa 

  

  ijah dan Soelgeh Pemoeda Indonesia. 
Jong Islamieten Bond dengar Natipij- 

soedah lama  masoek diliang 
koeboer! IM. pada ini waktoe djoega 
kelihatan setengah mati! Soeloeh 
Pemoeda Indonesia jang kelihatan 
berkobar-kobar dan pada ini waktoe 
-soedah mempoenjai clubgebouw sen- 

diri. , 
Pergerakan kaoem 
Loe 

Perhimpoenan2 kaoem 'iboe disini 
jang terbesar ialah ,,Isteri Sedar“ dan 

Aisijah. Isteri Sedar soedah mempoe- 
njai -pergoeroean sendiri ialah ialah 
Instituut “edar.“ 

Sajang perhimpoenannja ,,Isteri Se- 

dar“ sendiri kelihatan lembek. Dian- 

taranja anggauta-anggautanja sendiri 

jang terdiri dari isterinja 'ndoro2 

cominies dan opzichters lebih baik 
mementingkan badminton dan ... main 
kartoc alias main domino dari pada 

mengoendjoengi cursus2nja perhimpoe 
nan terseboet. 

Pergerakan kepan- 
: doean. 

Pergerakan kepandoean disini keli- 
hatan madjoe. Kepandoean jang ada 

disini ialah: K.B.L, H.W., K.A.M.L, 

dan S.LA.P. Tidak lama lagi akan di- 

dirikan kepandoean baroe dengan na- 

ma: Kepandoean Ra'jat Indonesia. - 

5 : 0 Onderwijs. - 

Pendoedoek Palembang memang 

soedah haoes kepada onderwiis, ter- 

boekti kepada. banjaknja pergoeroean 

disini. Selainnja H.I.S., banjak seko- 

jahan Inggris dan sekolahan igama 

Jang berdasar kebangsaan jalah: Per- 

3 # 

t 

ma di 
S. Moesi. 

Sinar Alam. 

ilmoe2 jang dakik2 (dalam2.| 

   

  

  goeroean Nasional Taman Siswa jang 

soedah mempoenjai doea bocah ashra- 

Perhimpoenan terseboet jang dipim- 

pin oleh tocan Taiga, mempeladjari 

Penoelis mendengar berita bahwa 

satoe moeridnja tiap Minggoe 
da 

Soeatoe  kedjadian jang sangat: 
mengherankan... : 

Lampoeng bertam- 
bab miskin. 

Di ini waktoe, keadaan Lampoeng 
bertambah soesah dan vertambah mis- 

kin, ternjata tiap2 hari beroeloeh- 
poeloeh orang jang mengoendjoengi 

roemah kita oentoek meminta sedekah. 

Malahan beberapa orang jang mem- 

  
| 

tang kepada kita meminta pekerdjaan 

oentoek mendapat isi peroetnja sadja. 

Ternjata dari tidak ada harga hasil 

boemi, menjebabkan Lampoeng ber- 

tambah miskin. 

Anak2 dan agama. 

Anak menganoet agama apa jang 

dididikan kepadanja. Ia tidak dapat 

memikirkan dan membedakan agama 

apa jang baik baginja. Jang masoek 

dalam fikirannja, hanja agama jang 

dididikan kepadanja selagi ia anak2. 

Biarpoen orang toeanja beragama Ke- 

risten sekalipoert” kalau selagi ketjilnja 

ia didik dengan agama Islam, nistjaja 

kepertjajaannja melainkan terhadap 

kepada agama Islam. 

jang mengenai so'al diatas. 

itoe anak ketjil, orang toeanja mening 

gal doenia, dan itoe anak lantas ter 
seberang oeloe dan ilir dari 

jang sekarang ada beroemah di Koe 

pang Teba (Teloekbetoengl. 

  

   dengan a 

se 

    

pergaoelan Ind 

  

lam, 

nak 

    

  

. dengan motorliets antaranja seorang po 

poenjai kepandaian (menoelis enz.) da- |! 

Begitoelah baroe beberapa hari ini, 

socatoe kedjadian di Teloek Betoeng 

Doedoeknja hal ada sebagai berikoet: 

Seorang Belanda jang menganoet 

agama Keristen, ada beristeri dengan 

seorang perempoean Indonesiers. Itoe 

perempoean Indonesier laloe menje- 

boerkan dirinja kedalam agama Keris- 

ten atau tinggal tidak beragama, orang 

tidak bisa terangkan, tjoema orang ta- 

hoe dalam ini perkawinan ia ada men- 

dapat seorang anak perempoean. Selagi 

serah pada satoe familie Indonesier, | 

Itoe familie Indonesier didik itoe anak | 
dengan setjara sampoerna, disocroeh | Malis 

mengadji di langgar dan bertjampoer (9 
ier dan I 

Gouvernement di Koepang (Teloek- ' 
betoeng) dan sekarang ia telah berdoe- 
doek dibangkoe klas doea. 
Mendadak atau diatoer terlebih doe- 

loe, itoe kita ingin tahoe, pada tanggal , 
6 Nov. datang beberapa orang politie,    

   

    

   
   

  

  

litie Belanda ke itoe sekolah dan denga 
paksa itoe anak di bawa ke Pastorii 
Tandjoengkarang dan kabarnja ia d 
masoekkan dalam agama Kristen. “ 

Orang menoenggoe, akan penga: 
doean itoe familie Indonesiers ata 

Pembantoe kita toelis : 

Koendjoe nan H3 
Metaram. “Ta 

Tanggal 10-11-'33 H.W, Met: 
satoe voeibal club jang masjhoer me: 
ngoendjoengi Poerwokerto bogat ber? 
doe sama Sri Kioendjoro (dah 
loe S.M.) dan club Tiong H 
(H.K.KLE.H.), . Kedatangan d 
Mataram itoe diterima oleh Moh: 
dijah. E 

Jaarteer 

Dalanwboelam December nanti PC 
Poerwokerto maoe adakan jaar . 
dengan mengoempoelkan ser 
locaran goeroe.anggauta P.” 
perajaan itoe akan diad 
ol€h toean Soetopo tentang: 

AN 

Kepriles keren 

Hari kemaren doeloe didi 
kertta api sebelah Poerwokerto ( 
Pkt.—kebotjoran) kami dengar 
telah terdjadi satoe ketjilakaant 
Kerta. api atas” dirinja seora" 

1 pn ada toeli. Ia te 

      

doedoek bang 
poeng Brob 
rombonga ' 
memboea 
diadakan « 
satoe apa. : 

K: 

Kara 
dilar: 
lan &. 
igama. Ar 

'verbod? 
        

   

      

Dalam sat 
batja bahwa 
sekalian oran: 
ke poliklinie 
doeloe haroes 
djoeroe toelis 0 
jar satoe sen bo 
sen boeat pera 

kaartjis mingg 

      

      

  

     
    

    
     

     
     

   

  

   

  

     

    

      

    

    

   

   

    

  
   

          

      

  

   
    

   

  
 



ses oe maksoed | boekoe2, c 1g “D 
e soerat ka- 2 noek bekerdja bersama2 pemerintah 2. Hayat : sa Maag . in : 

nda, ada | Belanda. ertentoe, Jalto€ 'al $ nge- : 
Na Pergerakan jang ditioep-tioepkan|tahoean dan riwajat Islam. TA, demikian : 4 — foleh Ir. Soekarno, ialah menoelarkan| Dari antara ag K aa maan Kan Oentoek mendjawab pertanjaan-per- (satoe sifat pemberontakan, jang mana Pa jang ae la Moefti dan 2 tanjaan anggauta Tweede Kamer toean |tidak lain artinja bertentangan dengan | Kritchs T hr Peang pg tian 

'Vliegen tentang diberi berlakoenja (pergerakan anak Negeri jang sehat. disana, Ni -stP an Bazarves h 2 
@xorbitante rechten oentoek mengham-| Kalau orang mengetahoci tentang (re dalam Tn disana, BPN Sana sena bat gerakan extremist Pam meat agan an Na bagaiwana. ia Bea Tah, sAlita, Bah 25 : berontakan sendiri). |dimana Ir. Soekarno mendjadi salah | membangkit-bangkitkan pergerakan| 1 UPISCh, anggaut t, 1A : Denga alatn Sendiri). satoe kepala pemimpin, Binjen Minister|anak negeri sesoedah ia mendapat ke-| Berno An directeur bank pemeriatah Tan 4 van Koloni@n ada mengirimkan nota | bebasan : djika orang mengetahoei jang gan banjak lagi, lain dari mereka jg. | 
keterangan-keterangan kepada Voor-|dia membikin organisatie »pasoekan- ata 2 5 « a / 2. zitter Tweede Kamer, jang mana satoe' penjerang” diantara pemoeda2, jang| | Na t ea ti 2 Ta ) RE TA 1 ee na una 3 ”.. Ipenting. 15 Kr membikir $ er je- 4 gama jang Aantaranja Zev Te ee : Pokok jang terpenting dari isi no-|rang terhadap pemerentah jang seka- Kapat OA Tn aa ea sni pergi ke atas dan tidak |t3 terseboet tentoe soedah dikabarkan rang goena kemerdekaan, sebegitoe 2 Ten 1 re - MA an 

engibarkan tiga dengan kawat, pada toean, tetapi ba-|lekas berlakoenja djika soedah sampai - 1 Ne Pn 
$ Ina saja tjari gaimana perasaan jang ditimboelkan |p SERU Pe ensnoke Dernorat mungakan an bidjalankan oleh Pemerintah me- patan maksoednja : oleh itoe nota idiantara bangsa kitalitoes djika orang memikir, pengaroeh se Tn ai Nb bp. Kk pada kapal2 iang/Si Negeri Belanda, disini kita tidakjapa jang moengkin, terbit diantara jang aipoetses i. 

F an - 2 St 18 akan memperbintjangkannja, dan ka- tabi'at anak Negeri lantaran itoe matjam Film bitjara di Turkey. 20 gd Ng Tema mi akan beroesaha soepaja perasaan | organisatie, maka sesoenggoehnja orang 
ida Binaan tidak Lana jitoe seberapa boleh hanja dioemoem- Pa ulaa Ne SN Na kita dengar bahasa Turkey di lajar poe- perintah apa-apa. Benar saja ada (Kan dengan singkat sadja. renta an k Meta aa Na G tih sebagaimana kita dengar bahasa2 ata pada Ardani soepaja mendjawab Kamipoen ae SAN Na terlaloe eras mengambil tin Fransch, Amerika dan Inggris dalam 

” oentoek mengatakan djika | Selain dari EP. 1. dan Nan ne an : Nana pe. |tierita di film bitjara jang dikeloearkan enar ingin berbitjara dengan |POela doea perkoempoelan jang berda| Maka moestilah diakoei bahwa Pe- | deh itoe negeri. Kita dapat tahoe jang oepaja dilakoekan sadja dengan |Sarkan igama Islam di Sumatra jang | merintah soedah didesak sebegitoe Turkey soedah masoek dalam doenia 2 terseboet. o Idengan langsoeng mengobarkan Se-|djaoeh sampai kepoentjaknja, sampai | jan bitjara, dan bahwa  kongsi ridak lama beosan saja menda- | mangat revolutie dalam tempo jang | dibatas jang bisa diizinkan dan sampai Ekhwan-Ebkedji jang teritoeng kongsi 
: bahwa diatas kapal kami ada (Pendek. Dengan ini kami Prana pada batas dari tanggoengannja.- film jang paling besar di Istambcul dikibarkan tanda bendera, semen-| maksoed hendak Na ang”| Maka orang hanja bisa berpengha-/ egah kelocarken beberapa tjerita da- s. ,Aldebaran“ masih teroes|SakKoe di Negeri Belanda jang beriga-|rapan besar, bahwa Pemerintah boeat | ram film bitjara jang boleh dibilang an tanda-tanda seperti tadi ma Islam, tidak poela pada pemoeka | tandjoetnja kemoedian hari djika hal | dri tingkatan paling baik. 

2 : es pemoeka igama. Sebaliknja, orang |itoe masih berdjalan teroes, bisalah Dan soedah tentoe bahwa Turkey mendapatkan perasaan jang koeat bah | mengadakan pentjegahan kalau batas poenja kemadjoean dalam doenia Film 
wa igama Nabi Moehammad, disini|itoe hendak ditempoeh. Karena bahaja bisa menarik. perhatian. kalan! melihal 
dipergoenakan orang dengan sesat |ini dengan njata lebih besar djika orang Tieke wounla Ikendaan selama ses 
|oentoek satoe toedjoean baik tentang | membitjarakan actie extremist mendekat poeloeh. -tahoen: jang Jehih. dooloa 
kepertjajaan dalam igama oemoemnja | kepada batas jang diseboetkan itoe. karena pada masa ifoe perempoean 
maoepoen dalam Islam choesoesnja| Dari fihak Sociaal Democraat—ka- Turkey tidak dikasih kesempatan boeat jang tidak sedikit djoega beroeroesan| oem Stokvis dan Cramer— pemerintah Serlihikah aing pesrdntani pemcala G dengan toedjoean terseboet. Indonesia sekarang-ditoedoeh dan di- poelan2 atau keloear di antara orang “Ikapal sekalian Sementara itoe, perangai atau tabi'at| katakan sebagai pemetjah oentoek ke- banjak, lain sekali dengan waktoe jang 2 SER EN jang mendjadi kesesatan ini, nampak goenaannja penghambaan pada impe- sekarang ini, orang Turkey dengan 

»Djangan menem- | poela dengan koeat sebagai besi bisa rialistisch kapitalisme, pemerintah itoe gampang dapat bertemoe dengan pe- : Pe La Ta menjesatkan ra'jat. Boekankah adanja | poen dipersalahkan soedah mengoe- rempoean Turkey dimana sadja dengan ' Sewaktoe diadakan tanda-tanda itoe, |toean-toean pemimpin itoe didalam rangkan . belbagai-bagai hak2 kemer- segala kemerdikaan dan keloeasan dan Ikapal ,Aldebaran” mempertjepat dja- golongan kacemnja, tidak Webih dan dekaan jang soetji, memperkosa ak "dengan tidak ada halangan, boeat 
lannja dan sekarang menoedjoe dibe- tidak koerang jang bisa ditjeritakannja kemanoesiaan dan burgelijik recht mana  kongsi Ekhwan Ebkedyi 
lakang kami. Waktoe ,,Aidebaran“ | lain daripada : bahwa Igama Moeham-|atas ra'jat anak negeri. telah ambil pemandangan tentang perig- 'soedah sampai tiada berapa djaoeh| mad tidak akan mendapat kemadjoean| Orang beranikan sadja Na .Ihidoepan bangsa Turkey jang baroe jang | diarah kapal kami sebelah kanan, saja dan orang Moeslimin poen lantaran . Boeat kita, kita merasa 2 Naa ini, dalam riwajat jang dikasi nama" e-|mendengar boenji koentji jang mem- demikian tidak bisa hidoep leloeasa lia kalau kita memperhati an bahwa |,Djika kaoe poenja Istri 

2.Iboeka meriam, ternjata nferiam dari | dibawah pemerentahannja Negeri Be-|apa jang ditoendjoekkan oleh peme- tidak djoedjoer” dalam itoe 25 c.M. jang berada dibawah tempat | anda. Ini boleh djadi satoe. pengha- |rintah di Indonesia tentang ia poenja rilm ada kelihatan jang pemoeda 
pergi |kemoedi. Dengan lantas sajapoen ber- soetan jang -berdasarkan igama dan kesabaran jang diseloeroeh doenia Turkey bersoekaan, berdansa dengan 1 terb kebawah « ,Djangan menembak | hal ini boekan sedikit menoendjoek- tidak ada satoe negeri poen bisa mem- perempoean2 Turkey, dan bernang ber- 

a-|kalau tidak lebih doeloe dapat perintah |kan djoesta jang tidak poenja maloe. (biarkan segala hasoetan extremist Se- | &..ya-sama ia dalam satoe kolam dan 
| dari saja". Waktoe saja melihat keloe Sebab djika satoe pemerentahan dja- begitoe .djaoeh sebagai di L as disatoe pelataran ! 

maka kelihatanlah beberapa meriam |djahan didalam doenia ini, jang mem-|gian djadjahannja Negeri F elanda, |- Ini film semoea bitjara dalam bitja- soedah “dipersiapkan, begitoe poela | biarkan segalanja soepaja djoega tidak jang. mana seperti dikatakan Tn ig ra bahasa Turkey, sementara kebanja- a granaat soedah sedia. Saja| memperdoelikarf segala perasaan Non kerdja dari pada mengeloeh di AWAN. in Acteurs dan Actrices di Turkey pada 
idak koerang dari 30 banjaknja. | Cooperator dan sifat adem dari ra'jat/sikap keras dari kita poenja peme- waktoe jang lebih doeloe ada mendjadi Sea 2 jang tersangkoet, maka pemerentahan | rintahan ana Acteur ,,Dar-el Badae“ itoe gedong 

Ofiroters orticler bebas itoelah tentoe Negeri Belanda. Schouwburg kepoenjaan Pemerentah di 

    

   

   

  

       
   

  

    

   
      

     

   

      

   

  

    

    

   

  

   

  

   

     
   

    

    
     

   
   

        

   
      

a itoe diketahoei, maka 

Baroelah ini datang waktoenja jang 

  

tak jang dikibarkan dari kapal 
stilkami -itoe, dalam boekoe saja lihat 

Jadalah berarti ,,Saja tidak bisa”. 
Kemoedian datang Rumambi keatas 

tempat kemoedi, jang berkata bahwa 
boeat selandjoetnja tidak boleh orang 
engibarkan bendera djika tidak- de- 
gan se-izin penoempang-penoempang 

     
   
       

  

    

            

      

    

   

  

   
   

  

   
    
    

    
    

    

        
      

   

          

   

   

    

       

       

   
   

        

   
   
   

  

   

   

   

  

     

    
   

      

  

    

      

   
    

   
   

    

    
    
   

  

   
    

    
   
   
    

  

   
    

   

   

    
   

    
   
    

  

    

  

  

    

       

  

  

  

Saja djoega ada katakan pada Ru-| Apa jang mengenai tentang rolnja | —————p———memmmmam | Istambocl, tetapi dengan adanja itoe |mambi, Gosal dan Paradja, bahwa yr. Soekarno, dalam Nota itoe dinam- : | an beloem ada dari antara mereka jang officier-officier boleh bebas berdjalan- | pakkan sedjarah dengan njata tentang | AM | — Be boleh dikasih nama atau titel ,, Bintang”, velor|Sialan di dek, bahwa mereka poen| hertoekaran organisatie dan pergaboe- | | Ig AA AS —— Turkey berasa bangga dengan Muh- e- boleh datang di tempat kemoedi oen- ngan, tentang pembagian dan kembali : Lan ah sen bey jang mendjadi sebagi directe- Itoek memberikan pengoendjoekan ten-| mempersatoekannja dapat diterangkan | '"#@laniYa AN MM linen titan Aan atoer ui tang perdjalanan kapal, dan mereka | io. kesemoganja itoe tidak lain daripada mn II | at Aa jang Pata poen moesti diperlakoekan sebagaima- gerakan samar (gerakan djoesta sadja| Na ema F 21, alam itoe ia perloe djoega na biasa. Jang doea lainnja, mereka|fang kesoedahannja tidak lain dari” : ana antoeanja ahli gambar bangsa akoer kalau mereka diperlakoekan se- | pada : bahwa Partai Nasiona' ti donesia Orang Islam di Poland. ermaan oentoek mengatoer tjerita2 
babat biasa jang mendjelma diadi Partai Indonesia| Aziz toelis pada kita, jang dipertoendjoekan dalam gedong2 | pada saja| Tetapi dengan officier2 lainnja me- | ssedah mendapat langkah jang lebihf Biarpoen orang Islam tidak begitoe/ Scope di Turkey. 

Pe St Pan Peran p: gkah jang lebi au ea SNOC|- Boleh dibilang jang bangsa Turke 
oedah  dibagi.|reka tidak bisa tjotjok, sebab mereka “heh Pp: : Sa 8 1 

gi. | La seb icier2 itoe bisa "Pat dan menjatakan bahwa daripada |banjak di Poland jang mempoenjai hampir sama sekali ketarik dengan 
5 tidak soeka . jang officier2 itoe bisa perkara P.NJ. dan pemberian gratie | pendoedoek 23 millioen djiwa banjak- biosco dang di Turk s Et 

meliat apa2 jang terdjadi diatas kapal, | atas dirinja itoe, Ir. Soekarno nampak (nja, tetapi mereka ada ambil bagian | 4 2 SG UKRY ada oempamaniz? tentang banjak orang jang tidak ada perobahan dan agaknja tidak|penting dalam pergaoelan oemoem, Ka asin SN pn AA aa pen SD Dea eka Ma Rae Hn PE om | ena gn Yo om mereka tidak mem ertjajai itoe Officier soedah mengadakan berbagai-bagai |poen dalam poktiek,. sementara Orang (toendjoekan film bitjara jang terpilih |dan mereka. kocafia an officier2 ito Pa nan TR at POSK dan Islam Misana tidak Pa ena cp eu gan Jang baroe: Jakan menpemoedikan F kene Onnan garis belakang, ia bisa, mendapatkan (bangsa Jood atau lain2 bangsa jang| Pada waktoe doeloe tjerita2 dan 
Ya engem nk '|lagi pimpinan dari pergerakan extre- LA tetamoe disitoe, tetapi me- | #iimo Amerika ada sangat populair jain | : Ta 5.5 | Kap dianggap ada berasal dan berta- | disana tetapi sekarang orang bisa lihat Menghormat pada alau orang membatja keterangan nan air r Ojand. 1 tjoema film2 Fransch dan Germaan jang bendera Belanda. anggaran dasar dari pada ia poenja| Tambah lagi mereka diperlakoekan di pertoendjoekan di gedong2 bioscope | Kalau hari soedah malam, maka Pan | Gidjelaskan olehnja dan Te 2 Ha penoeh, sebagaimana | dj Turkey. - : 
Tuhumena toeroenkan bendera. Selama, aan Ta dalam kemadjoean actie- "3 Meta - Na lain-lain 20-/- Lain dari itoe Soedah di perhatikan ari waktoe kapal itoe berada dalam 2 ta Tg 5g mendapatkan Nana Maa a Pala ternjata nya bahwa bahasa Turkey tersiar djoega menaikan dan menoeroenkan bendera Ne an Taham. “ ONE Me en # Idi locar Turkey, dan film2 bitjara da- itoe masih teroes berlakoe sebagaimana £ La Ka tidak hanja menoedjoe Ge ata Ba » Yang terbesar, (lam bahasa Turkey banjak di pertoen- 

ia Ibiasanja. Oleh tamboer Bakker soedah an Da »Republiek Indonesia : Pan alam balatentara dan djoega djoekkan, djoega Pemerintah kelihatan- 'Iditioepkan terompet sebagai pembe- 1 api lain dari itoe djoega mentjari | beberapa Pn pemerintah ' dan | nja hargakan tentang film dalam mem- to |rian tahoe jang perloe, dan pada tanda | Ni Sa ra ap mengemoekakan Ne Dejan PA kira2 bikin propaganda maka dari itoe ada inier»diam” maka tiap-tiap orang berdiri - MN aa georganiscerd massa- “8 aa Nu An an ra DieSI |diniat akan boeat kelocarkan beberapa ja| menghormat terhadap bendera. 2. - Sa 5 Aam De anga tinggal | den ai di sa 56 Ha ih boeat | #jerita oentoek mengadakan propaganda “| .Selandjoetnja senantiasa saja oen-| Menetap! - Ga perkataan ,Indo-| pang 2 i jai Mon  0EMOEM tentang Turkey: baroe dan boeat siar | djoekkan pada pendjaga2 bahwa mere- aa Haa cka sekarang”, siapa jang Kn an ane grad Kritchiniski | kan roh national dan kebangsaan antara “Ika moesti berdjaga dengan sempoerna On aan kana se bna derigan dja- Hang S5 edan Di Makian Phargsa Turkey sendiri dan “boedah . Idan telitih. Begitoelah saja poen pernah |!an pem : JA taan, maka padanja dapat At Na na Pa Penge- | dikelocarkan beberapa tjerita diper- 0€sir seorang .pendjaga jang tidak ber- Kn Pe al Pa na sebagai - Ea 2 Tg antar 1 Egypte pada toendjoekkan di Istamboul, jang mana pakaian dienst atau memakai sendaal. |' En jang H - Bi Mona sebagai aa 7 : 2 ae lakan oleh! “njata bahwa publiek sangat ketarik erid2 K,I.S. (Kweekschool Ini. aa 2 Tg 2 agal seorang jang| Orang Pasi la nan Ba |dengan perasahan sengit jang loear epelingen) menoeroet sekalian pe- K 2 Na an aan revo- | jang aah dm ae p Ta iptech | biasa jaitoe tatkala saksikan itoe tjerita. ntah saja, tetapi mereka jang soedah Ke Nanah a Pan PAN nan ng Age : Mn ia 21 dan| Pan boleh djadi Turkey akan masoek. 'bekerdja tetap tidak mendengarkan bojan .Indonesia merdeka”, tidak Na la pem hape PL ANA: (galat patjar “beber jangbetdekatan Mena Jeng saja perintahkan Hoee kekanan en gerlan “lain dari toe) dan dalami pemilihan 'itoe, pemerintah | yadanja dengan ia poenja film bitjara 
“8 “anang »ga | Pertoekaran pemerentahan dalam tem-|tidak tjampoer tangan. . .Itidak Tama kemoedian, djika Turke 

“OPemjelidikan "pada po jang tiada ditentoekan. : Pendoedoek Islam disana terpentjar | tar bekerdia T Tn 2 Haa 0 ffi creri, Disitoelah sebabnja naka pemimpin2 dalam 19 Residentie dan dalam marika an an Tuan Noa Me 0e saja berkeliling mengadakan |ini actie, dengan Ir. Soekarnojangter-Ipoenja perselisitan dalam oeroesan itoe Pa AN ia n, maka saja poen sering pergi|kemoeka, dengan kegiatan jang sama Igama atau pertengkaran jang terdjadi ang tempat officier2 dan djoe-| besarnja, sebagai pembikin organisatie |antara satoe dan lain golongan, marika Keadaan politiek pergi ketempat kamar tidoer-|jang achli, dalam segala hal bekerdja, | kembali ambil poetoesan dari kepala 0. diMesir | waktoe membersihkan dek| oentoek menarik sekalian ra'jat keda-|Igama jang bibantoe oleh Moefti itoe. Party2 jang mendjadi- pamerentah pat taoe bahwa di dalam lam alirannja jang extremist, dimana| “ Disana ada terdapat banjak sekolah |poenja senderan dalam mendjalankan ada lobang terboeka, dan sadja jang dapat dipegangnja, oempa- | Igama jang sebagian besar berdamping | semoca oeroesan pamerentahan, ialah e liat apa ada Air temboes manja dengan djalan bagian2 jang ter- dengan Mesdjid2, sembahjang didja- | party Sja-eb dan partij Al-lttihad, se- g mana roepanja benar ke- (diri dari beberapa organisatie, baik |lankan dalam bahasa Arab, dan ada dang jang paling belakang ini: ada g-gang benar ada offi-|sociaal, cultuur, maoepoen jang ber-|terdapat ' salinan Ali@oeran dalam mendjadi penjokong dari atoeran ba- 
n, tetapi. mereka tidak dasar igama. | Ka bahasa Poland jang diboeat oleh toe, dan jang oleh party Sja-eb sendiri, Natan saja. Orang | Dari sebab itoelah maka bagi merika | bangsa Islam sana, djoega ada terdapat | soedah 'banjak goenakan berbagai-ba- 

  
    

  

   

  

  
    

     
   

  

n keliling, |jang berniat baik dan orang2 jang | perkoempoelan Islam jang didirikan | gai pengatoeran boeat menoendjang | loyaal, didalam langkahnja hampir| oentoek kasih pendidikan dalam Li-| dan p@rkoecatkan padanja, dan lagi engan leloeasa me-|teratuur dan pengetahoean, dan ada | boeat terangkan, bahwa memang itoe salam pergaoelani mempoenjai banjak tjabang ditiap|party d' ” »n oentoek hal itoe-ja— 
Ll 
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djam (modern imperialisme ini tidak bisa di 

La poenjanja « si| 

    
    
     

   
        

    

  

     

    

    

ha eat ini- waktoe tidak be- 
i 1 Kabin sebab gelagatnja 

| : | ada perang | 
mang tidak 

1 ng perang 
T ah angga $ Sa- 

   

  

     

   

  

   

  

   
   

  

      

    

      

          

    
    pertanjaan, | 

bahwa kabi- 
asih Jap Lepas | 
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tiga Ah 

5 dan Mean, 
  

  

   

  

   

  

    
   
    
      
     
   

  

   
      
     

     
    

    
   
   
    
         

        

  

  

  

         
    

  

TP ikiran 

        

   
lag NEO Ekean Nana itoe 
eroes Resar Partin do bagian 

ebagai conklusie dari keterangan2 
kalian: 

ami telah menoendjoekkan bah- 
d kami menoelis artikel ini 
eri Keenan pe pem- 
    

  barja 
“(pada imperialisme, agar soepaja ia 
mempoenjai pergerakan jang sedar, 

k|kami telah menjatakan dengan mem- 
citaat2 dan menoendjoekkan boe- 

0e2 jang memoeat keterangan2 ten- 
lodern kapitalisme dan modern 
lisme, dan terboekti bahwa se- 
dari modern kapitalisme dan 

  

i darah 

pisahkan dari pengaroehnja, sepak 
terdjangnja, dan nasibnja kaoem boe- 
roeh dan rakjat jang mendjadi korban- 
nja. 

Dalam keterangan ini soedah ter- 

persdelict tocan: Soe- 
tc ojo : Alamsjah di madjalah 

       

Ra'jat. 
.Pleidooi toean Soetojo dan" “pembela Mr. Adiwinata. 

  

. (Samboengan kemaren). 

sel ini adalah njata mengganggoe 

ketertipan Doenia, 'menjebabkan pe- 
rang dan meroesak .ketertipan per- 

damaian. 3 

Toean2 hakim jang terhormat ! Se- 
karang kami mengharap toelisan kami 
itoe dengan dibandingkan keterangan2, 
boekti2, konclusie jang kami adjoekan 
ini, ditakar dan dioekoer jang seadil- 

adilnja, djika toelisan kami ini masih 
dianggap menghina, menanam perasaan 

bentji dan permoesoehan (terhadap pe- 

“dianggap bisa menimboelkan verstoring 
en gezagsaantasting dan lagi dianggap 

kemaoen kami jang tersemboenji, maka 

tocan2 hakim jang terhormat! Kami 

akan siap dengan ketegoehan hati dan 

ke-ichlasan menerima hoekoeman jang 
akan didjatoehkan pada diri kami. 

Kemoedian “sekali lagi kami mengoe- 
tjap diperbanjak terima kasih atas ke- 

sempatan jang diberikan kepada kami 

boeat memadjoekan pembelaan terha- 

dap perkara ini. Sekarang dengan ke- 

pertjajaan jang sepenoeh-penoehnja 

atas timbangan Toean2, poetoesan ka-   'boekti bahwa, imperialisme 
dan pemerintah itoe tidak 

,Isatoe, sebaliknja citaat-citaat mem- 
: | boektikan bahwa kapitalisme atau 

t. “imperialisme itoe senantiasa mempe- 
Ingaroehi masjarakat dus djoega pol i- 

ek tiap-tiap pemerintah. 

(- Didalam artikel F.R. kami senantiasa 

masjarakat artinja tentangan evolu- 
ie dari masjarakat sendiri, 

mperialisme 
erobahan masjarakat. 
Terboektilah disini, bahwa kami 

Irtikel 
erstoring en gezagaantas- 

ting, dan bahwa djoega kami me- 
5 Aron 

  

  

5 Te ernjata pada penghabisan toelisan 
“Ikami jang boenjinja begini : 5 

 »Linjapkan stelsel imperialisme” 
(lihat artikel F.R. 33-34). — 

-Djika kami mengandjoerkan oentoek |. 
—... Imelinjapkan stelsel imperialisme ini 

"Idengan massa aksi itoe, boekanlah 
Imaksoed kami oentoek menjemboenji- 
1|kan maksoed kami, kami berani me: 

elis "perkataan massa actie 
€ oleh karena perkataan ini soedah |   

(dan dibitjarakan dalam vergadering2. 

berontak. Massa actie adalah pergera- 
Ikan Marhaen sendiri, jang didjalankan 
'sehari2 teroetama disini dengan djalan 
Ijang sjah. Massa actie adalah beweeg- 
'kracht jang mendjadi keharoesan dari 
'Imasjarakat oentoek berobah, karena 
- Imasjarakat itoe adalah tocndoek pada | 
hoekoem wording dan v-erwor- 
ding. 

S 'boektikan dalam pidatonja, oleh karena 
'Ikaoem boeroeh itoe senantiasa men- 
djadi insjaf, maka vormnja perdjoea-| 

|Ingan mereka itoe ikoet berobah, jaitoe 
tjotjok dengan kemaoean masjarakat, 

ega |ia memboektikan bahwa vormen dari 
S|pergerakan jang doeloe moelai 1830- 

1870 soedah berobah berganti dengan 
tjara jang modern, artinja kaoem boe- 
roeh soedah berorganisatie jang sedar. 

Tgewetddadan barrikadegevechten soe- 
dah diboeang dan diganti dengan 
organisatie jang menoeroet zaman. 

Sebaliknja kami 

mengerti 
mandang adil, 

idea Hu tentang perobahan| 

an djoega conclusie tentang adanja 
dalam masing-masing 

»Imernoelis artikel itoe insjaf djika isi 
itoe tak bisa menimboelkan 

itoe sekali-kali tidak 
Pengen Bh pemerin- 

ering ditoelis dalam soerat2 kabar 

Lain dari itoe massa actie tidaklah berarti 

mi serahkan pada Tocan2 Hakim jang 
terhormat. : 

Singkatan pidato pem- 
belaan Mr. J.Adiwina- 
ta dalam perkaranja 
Soetojo Alamsjah di 
Landraad Bandoeng. 

Toean2 hakim jang terhormat ! 
Terima kasih atas pemeriksaan jang 

didjalankan dengan sabar hati, dan 
memberi tempo jang begitoe lama pa- 
da pesakitan membatjakan pleidooinja. 

Terdakwa ditoentoet art. 153 dan 154 
jaitoe artikel jang tak tentoe batasnja, 
jang dapat dioeloer pendeknja, lebih 
soesah lagi menentoekan batasnja itoe 
kalau berhoeboengan dengan perkara 

politiek. : : 
- Toean2 hakim! Beloem lama disini 
diperiksa perkaranja Ir. Soekarno c.s. 
Saja tak oesah pandjang2 disini, ha- 
nja apa jang ditoedoeh doeloe pada 
Ir. Soekarno c.s. djoega pada pesa- 

.Ikitan sekarang ini, periksalah Indo - 
nesia klachtaan dan Brochure 
Prof. Scheppers. 
Pemandangan saja ten- 

tang art. 153 bis dan 154.pa- 
da masa sekarang. 

153 bis kata Mr. Sartono (dalam 
boekoe Sedjarah Pergerakan Indonesia) 
Pemandangan Proff. Scheppers. 

Toean Thamrin di Volksraad jang 
ingin perobahan artikel terseboet jang 
disampaikan pada 4 Juli 1931. (Dan 
pereksa perbantahan di Volksraad 
tentang pembitjaraan artikel terseboet). 

Verslag terseboet soedah disampai- 
kan pada pemerintah, tapi sampai se- 
karang soedah doea tahoen. beloem 
apa-apa, djadi masih tetap keberatan- 
nja (bisa sewenang-wenang). 

Walaupoen art. 161 tidak mengenai 
perkara ini, marilah kita bitjarakan se- 

   

  

merintah, djikalau ini semoei masih | 

Djoega Henr, Roland Holst Sen 

memboektikan 
bahwa stelsel kapitalisme dan impe- 
rialisme, itoe djika kita soeka 

dan soeka me- 
stelsel ini ada 

lah moesoehnja negeri, stel- 

dikit karena ada keterangan-keterangan 
jang -djoega sama dengan artikel ter- 
seboet jang ditoedoehkan pada pesa- 
kitan. 

Dalam perkara jang diterangkan da- 
lam 'artikel2 terseboet tak dapatlah 
kita menjatakan dengan tegas batas- 
batasnja, karena itoe terpaksalah kita 
hanja meraba-raba karena hakim mesti 
menimbang tadjam2 tetapi ia diberikan 
perkakas jang koerang semporna. 

Saja djoendjoeng perkerdjaan komisi 
jang menjelidiki artikel 7 itoe, tetapi 
sajang masih banjak lagi artikel jang 
perloe diperiksa bersama2. 

Hanja satoe boekoe jang menolong 
kita dalam peperiksaan artikel. itoe 
sekarang jaitoe woordenboek van Dale, 
salahkah djika pemereksaan komisi itoe 
sampai sekarang beloem sempoerna ? 

Dalam pemereksaan pesakitan ter- 
'njata element Pemerentah terlaloe di- 

jang menoedjoe pemerentah dalam 
toelisannja, tetapi adalah toekang pem- 
bikin verbaal sendiri, dan menoeroet 
bartikel terseboet maka tiap2 toelisan 
jang menoedjoe pemerentah atawa cri- 
tiek nistjajalah dapat dikenakan, kalau 
begitoe tiap2 critiek atawa protest 
pada pemerentah tentoe akan kena ini 
artikel, dan saban hari dimoeat dalam 
soerat2 kabar, kalau kita memoeat 
artikel jang lebih hebat asal tidak ter- 
toedjoe pada pemerentah, maka tetap 
lah diloear artikel itoe. 

Terdakwa adalah keloearan Kon. 
Emma School, djadi adalah ia menga- 
rang dengan pengetahoean, dengan we- 
tenschap. 

Wetenschap tidaklah tergantoeng pa- 
da politiek, atawa ke-enakan bitjara, 
kalau orang mengarang dengan weten- 
schap dihoekoem, maka banjaklah prof- 
fesoren jang dihoekoem, jang tidak 
selamanja karangan mereka itoe enak 
didengar. 

Sipatahoenan 21 Tuti jang memoeat 
pergerakan soetji melawan Belanda, 
maka A.L.D. berteriak. 

Itoe Sipatahoenan adalah mengambil 
dari klender Belanda (Oosters Kalen- 
der), tetapi toch Sipatahoenan jang di- 
riboetkan. 

Bersamboeng dengan ini kita ha- 
roes mengetahoei maksoednja penoe- 
lis, apakah dia menoelis berhoeboengan 
dengan 7 Provincien, dalam hal ini 
moedah dinjatakan keterangan, bahwa 
saksi Aliratman menerangkan bahwa 
tg. 10 Febr. soedah terima copij dari 
ini karangan, dan sebeloem itoe tentoe 
soedah diserahkan pada redaksi, dan 
siapa jang mengetahoei bahwa kerdja 
redaksi ada begitoe banjak tahoelah 
ia berapa hari moesti setelah diterima 
baroe karangan itoe masoek dipertji- 
takan, selain dari itoe pesakitan me- 
neelis ini karangan memakan tempo 
beberapa hari karena ia mengambil 
citaat2 dari penoelis2, dan djoega te- 
rang bahwa pesakitan mengarang itoe 
adalah atas permintaan salah satoe 
abonne dari F. R. sebagai terboekti 
dalam keterangan F. R. jang sebe- 
loemnja. 

Djadi njata pesakitan menoelis ini 
karangan boekanlah ada perhoeboe- 
ngan dengan Zeven Provincien, tapi 
adalah atas permintaan seorang abonne. 

Segala boekoe2 jang dikoetip oleh 
penoelis tidak adalah jang dilarang 
oleh pemerintah. 

Dalam proces P.N.I. dahoeloenja 
selaloe kelihatan bahwa element pe- 
merintah itoe selaloe ditjari2 soepaja 
dapat disamakan dengan imperialisme, 
dan sedjak dari perkara P.N.I.-soedah 
terang dinjatakan dalam pengertian, 
'apakah imperialisme itoe djoega pe- 
merintah? keterangan itoe soedah 
sedjelas2nja diterangkan, inilah ang- 
gapan Ir. Soekarno dan djoega Soetojo 
dan oemoem, siapa jang tidak berang- 
gapan begitoe, adalah orang jang tidak 
maoe mengerti. 

Walaupoen saja anggap ini ketera- 
ngan soedak tjoekoep oentoek membe 
baskan t. Soetojo, tapi marilah kita te- 
roeskan sedikit. 
Massa aksi ta' oesah dengan 

sendjata, tjonto2 banjak sekali, dan sa- 
lah satoe dari tjonto itoe, adalah ak- 
sinja Internationale Vreede Actie jang 
mengoempoel tanda tangan sedoenia 
dari orang2, apakah ini namanja boe- 
kan massa aksi saja serahkan pada 
pertimbangan toean2. 

Bia 1& 

Pengaroeh karanganitoe! 
Bagi orang jang mengerti, setelah 

(tidak koleh “Tmembatja karangan i 
tidak mereka-itoe.r 
itoe hanjalah sebagai his torise 

Bagi orang jang tidak mei 
tentoe tidak ada pengaroeh apa2,| 
karena memang tidak meng 

Tinggal lagi bagi 
jaitoe orang2 jang poerak2 
ngerti, bagi orang jang der 
boekanlah mendjadi oeroesan 

    
   

  

  

lian, ternjatalah bahwa kesalahan dari 
pesakitan tidak terang, sebab itoe kami 
harap di dibebaskan. 

R 

- Kita dengar bahwa pleidooi toean 
Soetojo dan -Mr. Adiwinata akan didja- 
'dikan boekoe oleh Partindo. 

  

il. Tetapi party Sja-eb soedah teroeskan 
-lapa jang ia soedah atoer lebih doeloe 

dan ambil poetoesan boeat samboet 
kembalinja Abdulfattah Yahya basja 
kedalam lingkoengan party Sja-eb, 
etapi disitoe tidak di ambil poetoesan 
boeat tetapkan party Sja-eb  poenja 
minister2 jang lain dalam lingkoengan 
partynja, bahkan ia tinggal diam ten- 

gap, bahwa poetoesan dari kepala party 
, tentang i ia orang adalah satoe poetoesan | 
jang tidak boleh dirobah, tambah lagi 

da di ambil poetoesan boeat toendjang | 
toe kabinet jang ada, jaitoe djika ia 
masi djalankan itoe haloean dan berdiri 

».itetap boeat oeroes kepentingan negeri 
dengan itoe kegiatan jang di harap. 

Sebenarnja perkataan demikian di 
oetarakan oleh tiap partij di tiap ka- 
binet, jaitoe selama itoe partij djaga 
kedoedoekannja dalam hak berkoeasa 
atas kabinet. 

a oema dari antara partij poenja 
oe jang NAD NAk atas 

»   tang ia orang, jaitoe karena mengang- 

t 

satoe perboeatan jang bisa dikata ada 
satoe perboeatan jang baik, jaitoe di- 
rikan satoe comite economie dibawah 
pimpinan kepala partij perloenja boeat 
mengoetamakan — dalam  menjelidiki 
keadaan economie, pada masa ini tiap 
bangsa Mesir lagi sedang pentingkan 
Mean economie di negerinja. 

Antara Imam Yahya 
dan Ibn Saoed. 

Dari Djeddah diwartakan bahwa pe- 
merintah Ibn Saoed telah keloearkan 
perintah boeat angkat Amir Faisal anak 
Emir Said sebagai Generaal balaten- 
tara di Asir, dan Amir Naser sebagai 
Generaal bagi balatentara jang ada 
dibilangan daerah Nadjran. 

Lebih djaoeh ada dikeloearkan pe- 
rintah atas kedoea generaal itoe boeat 
djaga kota2 di. Asir, dan boeat itoe 
ada dikirim balatentara memperkoeat- 

Ta 

kan kedoea generaal itoe poenja pa- 
'soekan, dan beloem ketahoean apa jang 
Ta, lantaran atas keloearnja itoe   

    

perintah atau.lebih tegas itoe pengiri- 
man bala bantoean, sesoedahnja kea- 
daan disebelah selatan ' mendjadi 
tenteram. dan itoe mega politiek jang 
gelap kelihatannja soedah moelaiterang. 

Tambah lagi ada di wartakan bahwa 
pasoekan .Yemen jang di kepalakan 
oleh Amir Saiful-Islam Ah mad telah 
bertempoer dengan beberapa golongan 
di Nedjran, dan soedah dapat rampas 
kota Badr, dan sesoedah doedoeki kota 
terseboet, itoe pasoekan di bagi daea 
jang masing2 menoedjoe ke satoe djoe- 
roesar, dan sampai sekarang beloem 
ketahoean maksoed dari itoe. 

Radja Ali di Geneve. 
Bersama Hasan Khalid bey radja Ali 

telah sampai di Geneve dan disana ia 
disamboet oleh beberapa pemimpin 
Islam jang terkenal, jaitoe Amir Sjekib 
Arslan Ihsan bey Al-Yabiri dan -Nouri 
basja Es-Said,   

| Hari-tjari sehingga hoekanjan setan 
|sangsian dan tjelaan jang di toedjoekan 
'tentang perkoendjoengan itoe, maka 

    

  

   

Djatohnja Kota Badr.| : 

  

  

     
Dan berhoebceng dengan itoe ke- 

pemimpin2 Arab disana ada merasa 
lebih baik kasi -ingat pada radja Al 
soepaja ia djangan berangkat ke Parijs 
baik lekas kembali ka Irag. 

Penangkapan atas 
dirinja Lioanay. 

Menoeroet warta dari Peshawar, itoe 
orang jang terkenal dengan Al-Fakir 
Lioanay jang soedah tersohor dengan 
ia poenja perhoeboengan dalam itoe 

| pergolakan jang terdjadi dimana tapel 
wates itoe daerah, dan jang sekian 
lama, itoe daja oepaja jang di goenakan 
boeat tarigkap padanja soedah hilang 
dengan pertjoema. Baroe2 ini pada 
malaman 13 October satoe spion 
soedah beroentoeng bisa tangkap pa- 
danja di Turkham soeatoe kota jang 
masoek diwatas bilangan Inggris, ia da- 
pat di tangkap bersama tiga temannja. 

Al-Fakir Lioanay ada itoe orang 
jang mendjadi lantaran dari itoe ke- 
riboetan di Khustj pada tahoen jang 
laloe dan ia ada pengandjoer dalam 
itoe pembrontakan kaoem Peshawar, 
jang mana dari lantaran itoe terpaksa 
di lempari bom atas beberapa doesoen 
itoe daerah oleh beberapa kapal ter- 
bang, dan lagi ada di taroeh anggapan 
bahwa dalam doea tahoen jang laloe 
ia ada bekerdja keras dalam oeroesan 
jang mendjadi kepentingan Amanullah 
Khan itoe ex-radja Afghanistan. 

Pertempoeran2 ketjil 
di Hadramaut. 

Di bilangan daerah Hazmah, jang 
mendjadi tempat kediaman golongan 
(@abilah| Al-Odjiman, telah diserang 
dengan mendadak oleh golongan Al- 
Hadil, jang dengan goenakan senapan 
telah hoedjani pelor pada moesoehnja, 
lebih doeloe golongan jang diserang 
soedah perkoeatkan mereka poenja 
tempat perlindoengan dengan beberapa 
orang pendjaga, boecat mana mereka 
merasa bahwa moesoehnja tidak nanti 
bisa rampas itoe tempat, tetapi oleh 
karena itoe penjerangan dilakoekan 
dengan kaget, maka tidak ketahoean 
lagi, itoe tempat perlindoengan soedah 
dirampas oleh Al-Hadil, laloe dengan 
segera mereka bersedia dan lawan 
moesoehnja, dan lantas terdjadi satoe 
pertempoeran hebat antara kedoea 
fihak “berachir doea dari golongan 
Al-Odjman mati ditembak, dan itoe 
tempat perlindoengan tidak djoega 
dapat direboet kembali, kendati Al- 
Odjman melawan dengan keras, karena 
dengan hilanganja itoe tempat dari 
tangan mereka ada sangat berbahaja 
bagi mereka. 

Dan djoega dilain tempat ada terdjadi 
pertempoeran, jang sebabnja adalah 
seorang dari golongan Al-Talib ber- 
sama beberapa kawannja jg. lagi sedang 
berada disatoe goeboek kepoenjaan ia 
orang, tiba2 ada lima orang dari golo- 
ngan Al- -Sjein liwat didepan itoe goe- 
boek, laloe mereka ini ditanja oleh jg. 
berada digoeboek, siapa kamoe orang, 
begitoe djoega fihak jang lain menanja 
demikian, jang mana" dari satoe patah 
kesatoe patah mereka lantas bertengkar 
sengit, laloe kedoea fihak itoe goenakan 
sendjata boeat labrak lawannja, lantas 
terdjadi satoe pertempoeran jg. hebat 
hingga achirnja seorang dari golongan 
Al-Sjein kena ditembak dan mati, te- 
mannja jang lain melarikan dirinja, 
sebab melihat ada datang bala-ban- 
toean boecat membantoe pada Al-Talib. 

Satoerdramajang 
Sangat kedjam. 

“Seorang dari gotonga 

-masih ketjil dan jang beloem lama 
- sampai ke Hadramaut dari Indonesia. 
|? Ini kedoea anak jang mempoenjai 

“warisan. harta banda jang besar dari 
. Maka dengan keterangan ini 'seka-| peninggalan ajahnja, telah berdiam di 

sana dibawah pendjagaan mamangnja 
itoe. 

Roepanja oleh karena wang, maka 
mamangnja (soedara ajahnja) itoe ke- 
doea anak dengan tidak sabar lagi telah 
Ng dengan setjara kedjam se- 
kali atis doea anak itoe, dengan bebe- 
rapa tikaman, hingga mati. Ia berboeat 
demikian tidak lain tjoema harap akan 
dapat itoe harta bagian itoe kedoea 
anak. 

Dan sampai sekarang beloem ke- 
tahoean apa akan diboeat atas dirinja 
itoe orang jang boeas, oleh jang ber- 
koeasa atas itoe daerah. 

Itoe pertempoeran 
di negeri Nahd. 

Anam poeloeh orang dari golongan 
Al-Adjadj telah bersemboenji disatoe 
tempat di waktoe malam perloe boeat 
djaga moesoehnja dari golongan Al- 
Thabet, begitoe sadja Al-Thabet jang 
tidak tahoe kalau ada orang jang maoein 
pada mereka, sampai kesatoe tempat 
jang dekat dari sitoe, dengan tidak ke- 
tahocan lagi Al-Adjadj telah oedjanin 
pelor pada mereka, jang mana menje- 
babkan lima orang mati kena ditembak, 
laloe di balas oleh Al-Thabet tetapi 
sia2 sadja sebab Al-Adjadj keboeroe 
singkirkan dirinja. 

Terdjadinja ini pertempoeran ada 
dari lantaran dendam hati jang soedah   dikandoeng antara kedoea fihak itoe,       

LALHaibgan 
“telah boenoeh doea keponakannja jang 

sebagian Ia ta 
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n 'Menoenggoe dengen hormat! 

   
   

? Banjak boeat Toean dan Njonja 100 pCt. kwaliteit ! Harga moerah ! 

| angkan kalau belandja di toko 3 MAILDJALIL“ & Co. Pasar Senen 121 Batavia-Centrum 

sar seloeroeh INDONESIA di Djamin oentoeng karena SYSTEEM kami poenja toko djoeal banjak sedikit oentoeng 
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.Tabib Tiong 

n sega 
dan jang baroe 

tin 

e banjak,. 
datang war- 

sa sakit, | 
| | 

3 
! 

3 ES Djoega penjakit 
“Boeat preksa p 

3 Ah bilang apa pe 

  

.K sendiri. —. 

Toko Tiga,   
  

    

   

an 

Oleh 

5 MENDADAK. 
hat 

|... ““Mjita-tjita jang tergoda. 
   

   

    

   
    

   
    

   

  

    
   

    

       

        
   
   

  

boeat saja, saja tjoema 

inta'an jang saja 

dari orang toea, 
tjinta pada itoe 

da jang paksa 
ta itoe perem 

loenia masih banjak lagi 
api tidak heran kau ma- 

ah tidak bisa mengetahoei 
  

    

    

    

jarg boekan - | 
lang 

  

    
   

    
   

G BENG 
hoa jang terkenal 

la penjakit jang lama 

“mata merah, bengkak, tai mata - 
. selaloe keloear, mata raboen tidak 

| njakit jang telah lama, maoepoen 

2 dalam 40 tahoen ini kita soedah - 

T | boet. | 

5 Kepandaian, dan pikiran kita tjoekoep. 

otak, hati,dan pinggang “kita bisa kasi pertolongan. 
“orang miskin tidak oesah bajar nanti kita boleh 

Ta njakilnja iloe bisa diobati atau tidak. Keloear kita fjoema hari 

25 Daan kita boleh dipanggil, tapi ongkos jang tidak besar moesli bajar . 

— Tiap-tiap hari “boleh datang di roemah kita 

i perkara perempoe-! 

tidak terbalas ? " 

| kawin zonder 

ng bisa omong, | 

Ingarkan poedjian dar, dikasih 

  
seperti : 
No. 3. PENJAKIT PEPAROE 

4. PENJAKIT MATA: 

“bisa lihat, anak mata selaloe di- 
-paloet oleh koelit poetih. 

Ini semoga penjakit kita bisa 
kasih baik. Djoega penjakit pe- 

obatin dan baroe bisa kita 

dapat mengobatin penjakit terse- . 

44 Batavia 

Memoed ikan dengen hormat,     
Ta 

toe kamar sepen dekat dapoer dan 
| Kampret kata pada sala-satoe nona 
jang sementara itoe dekst ia: 

»Noyna, soemoernja dimana 'ni, saja 
|Imaoe ambil air boeat siriami pot.“ Ia 
poerja perkataan kembali lagoe Beta 
wi dengan perkataan diatas. Nona 
'Djoeliah koeatir tentoe bang Kampret 
ke boeka kedoknja, sebab poenja per 

maenzn komidie soed:h kelihatan be 
gitoe terang. Tetapi njata anak-anak 

“Iperempoean lain masih kena diketa- 

'hoei, sebab moekanja nona Koemala, 
Gertiah dan Paritini tidak berobsh. 

Nona Koemala' kasih djawaban: ,Ma- 

“Isa soemoer dibel-kang kau, kau tidak 
|tahoe, moesti tanja? Itoe dia!“ 

»ja, nona, saja harap ma'afkan se 

bab saja dari tadi beloem lihat ke be 

lakang Ini tjot'ok dengan pesenan sa- 
ja poenja papa jang bilang: kalau 

Imaoe ke kota awas kau poenja mata, 
djangan lihat kebelakang, nanti kegi- 

ling oto-mobil.“ Pa 

»Kapan kau poenja ajah pesen?" 
»Waktoe saja berangkat kemari.“ 

nja papa meninggal waktoe kau oemoer 
lis boelan.“ 

»Ja, Betoel begitoe tapi, saja ada 

papa akoehan, orang desa tetangga 

soedah toea, #koeh dan seboet saja 

sebagai anaknja, dan tentoe -sadja sa- 

ja seboet ia saja poenia ajah djoega." 

Ini sozl djawab a Ia Kampret ba- 

rangkali akan teroes djikalau nona 

Gartizh tidak panggil itoe toekang 
.|keben baroe atas nama njonja Koe- 

ke! soemadirdja. 

Sesoedah mengadap, Kampret de- 
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.Kapan doeloe saja dergar kau poe 

    . tahoe 

    

BATOETOELIS No. 50. 

    

Sekolah ini terboeka oentoek segala” bangsa Peladjaran menoeroet | 

Segala mafjam pergerakan badan. M 

BANTING HARGA 
DJOEAL MOERAH « 

Moelai 4 Nov. 

—. TENNIS 5 

id | £ 15.-- 

Ajoh lekas beli 

leerplan Amerika. Filippina dan segala bangsa jang berbahasa Inggris. | 

tinggi ,JUNIOR HIGH SCHOOL”. 

dan Sehrijfmachine klas-klas rendah — Elementary dan Frobel Inggris. 

Goeroe Goeroe semoca berdiploma dan sanggoep mengadjar. Pem- | 

bajaran pantas menoeroet djaman sekarang. 

    

3 

Djangan kasih liwat ini 

enjamboeng peladjaran di klas? 

dan di Commercial English,   

  

Kita poenja pekerdjaan ta" oesah: 

| dipoedji. Toean-toean boleh sak- 
sikan sendiri 

WANANANANANTNA 
    

Directeur, 

Ir E. ESTRADA. 

Broodbakkerij 

TAN TJONG PO-& Co 
Senen No. 153 Telf. WI. 194 Bat:Ct. 
        Broodbakkerij jang paling lama 

dan baek di ini kotta dengan harga 

jang paling rendah. , 
168 

  

sampe 4 Dec. 1935 

GAROO" 
RACKETS 

        

Compleet soedah di 

besnasrd 

Tempo jang baek 
  

| west sava sports 
HANDEL IN SPORT-ARTIKELEN 

PINTOE BESI 10 B,   
  

        

bahwa ia nantiimoesti ladenin tetamoe 

kalau d:haran. Dari sebab itse ia di 

kasih tahoe bahwa nanti moesti pakai 

djas, boleh pakai saroeng pelekat dan 

pakai kopiah jang bet-el. 

' Baik njonia, djangan koeatir. Boe 
at ladeni daharan saja soedah dapat 

peladjaran dari Sarkawi, djongos da- 

ti Toean Besar di Bogor. ,Tjoema 

Ikalau di izinkan maoe ambil saja poe 
nja badjoe djas, kendati soedah diti- 

sik tapi bersih Lagi saja maoe tjoe 

koer sebentar, sebab tidak, baik ladeni 
perijaji berdjenggot dan koemisan se 

perti kijaji." : : 

»Saja kira di bawah pohon asam 

di Gang Kembang ada toekang tjoe 
koer", kata njonja Koesoemadirdja. 

,.Biar ini saja jang bajar"'. 

Dengan kata begtioe njonja Koesoe 

madirdja kasih oearg limabelas cent 
ongkost barbier dibawah pohon asam. 

Tadinja sekalian Kampret mace di- 
kasi djas jang soedah tidak bisa di- 

'pakai lagi oleh toean Koescemadirdja, 
tetapi tentoe keketjilan. selain itoe 
menoeroet Kampret ia poenja bidjoe 
dititipkan di colleganja sesama toe- 

kang botol-kosong, di Tanih tinggi, 

dimana biasa ia menginap jikalau 
oeroes peroesahannja di kota. 

Dengan berdjardji tentoe hanja se 
perloenja dan lekas akan kembali 

Kampret meninggalkan pekarangan fa- 
milie Koesoemadirdja. 

Antara setengah djam koer:ng dari 

perginja bang Kampret, depan itoe 

pekarangan ada automobiel berhenti. 

Di belakang, di bagagedrager, ternja- 

ta ada beberapa koffer diikat, bong- 

sang dan krardjang, sedang didalam 

' (Naast Globe Bioscoop) 

Teli. 2008 WI. 
Been 
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ada lagi beberap1 boengkoessn dan 
koffer tangan. 

,Aeh aeh, s:roemping enjaan geu- 
ning“ kata nona . Kcemala. Nona 
Djoeliah lompat kedepan boeka pin- 
toe hek, poen rona Djoeliah lantas 
toeloeng boeka pintoe taxi dimana 
lantas pada keloear toean Martadisas- 
tra, njonja idem dan njonja Soebar- 
djo. 

»Djam “berapa berangkat? Siamat.?“ 
tanja rjonja Koesoemadirdja waktoe 
iloe roebongan tetamoe soedah in 
djak di serambi depan. 

sBerkah", djawabnja soeami-istri 

Martadisasira. 
Nona Djoeliah lantas rangkoel njo- 

nja Soebardjo, tjioemi seperti anak 
ketjil, dan perkataan slamat ditang 
lantas disertakan perkatahan, 

sRada koerces, tjeu !?" 
Sana 
Kamar jang memang soedah dise- 

diakan poeat itoe tetamoe lanias di- 
oendjoek. Tapi lantaran hanja satoe 
kamar kendati besar, terpaksa tidak 
ada tempat bceat nerg Titi (njonja 
Soebardjo). Soedah dipoetoeskan nan 
fi melam ini njonja moeda tidoer de- 
rgan rona Djoeliah, poen lantaran 
scedah lama, kangen ! 

Ijoema sebentaran itoe tetamoe 
mesoek dikamernja lantas keloear la- 
gi doedoek diserambi belakang saling 
tanja kabar. 

Sebentar-bentar kedengaran perka- 
tahan ,hareudang” (panas), oetjapan 
biasa boeat orang Priangan jang da- 
"1g di Betawi. 
“. Semertara itre Kampret soedah 

Selain kwaliteitnja 
dan pembikinannja 
jang baik — harga- 

nja moerah! 

      

Sepatoe-sepatoe band koening 
atau item boeat anak-anak dida- 

lam roepa-roepa combinatie3. 

ft 1.90    

   
Sepatoe-sepatoe Dullbox Kenang 
jang koeat sekali dengan zoo 
karet, Peraaan & — 38 harganja 

2. 

Sepat boeat 

“ njonja-njonja manis sekali dari 
koelit verlak dengan hak tinggi. 

oe-sepatoe band 

  

Sepatoe-sepatoe Boxcali koening 

atau item. Sepatoe boeat orang- 

orang jang perlente. 
Datang dan saksikan sendiri, 

zonder melihat tetamoe-tetamoe. 
Sekarang iapoenja ramboet “dibawah 

koepiahnja teratoer dioega, depan te- 

linganja pandjang sampai kebawah, 
seperii bangsa Spanjol doeloe kala. 
Djanggotnja ditjoekoer, tetapi koemis 
nja dikibin seperti Charlie Chaplin. 

la lantas potongin ijs dan getol ker- 
dja dibelakang sebigaimana tjaranja 
boedjang jang ambil hati madjikannja. 

Roepanja ia kira 'itoe tetamoe 
tjoema tetamoe dari dekat. Waktoe 
limonade soedah ditaroeh di tatakan 
nona Partini datang kebelakang dan 
ia ini jang bawa ke depan. T3 

Tidak lama diminta lagi beberapa 
gelas sebab mas Mardjap dtoega da- 
tang sebab dipesan oleh toean Koe- 
soemadird:a boeat menghormat teta- 
moe jang datang bari Bandoeng. 
Ini pemoeda lantas sadja meleretkan 
matanja pada njonja Soebardj», tapi 
tidak kegitoe diambil perdoeli, sebab 
itoe njonja masih selaloe ingat soea- 
minja jang kaboer dimana tempatnja 
beloem ketahoean. : 

Pembitjarahan tentang nona Djoeli- 
ah terpaksa dimoendoerkan, sebab a- 
da orang lain lagi tetamoe jang kehe 
toelan liwat dan mampir e 

Di itoe loemah mendjadi ramai, 
banjak tetamoe sebab mana menoe- 
roet adat Indonesiers njonja Koesoe- 
madirdja dan Martadisastra masoek 
di roewangan dalam. aa 

“3
 

       
    

dateng dan terces kebelakang darii 

(Akan disamboeng)
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—— Lembaran Ketiga 

  

Artinja tindakan dan 

. di Manchurye 

  

  

Isinja serie ke I 

boeatannja Japan dan Ihat dergin mata serdiri segala hasil 

gerakan yedangnis 
nja kalau Japan me 
terang menoendjoe 

perkoempoelan, seperti itoe Perserikatan Asia Raja. 

Perserikatan nf Seri- 
negeri Timoer, 

.  Maksoed-maksoed jang doeloe di- 
"kabarkan dari itoe Perserikatan Asia 

Raja adalah menoedjoe kepada pendi- 
rian satoe perserikatan negeri2 Timoer 
(Volkenhond Asia). Perserikatan” itoe 
maoe propagandakan ,,kesopanan Japan 
diantara rakjat Timoer : mengadakan 
dan menegoehkan perhoeboengan ke- 
kal antara negeri2 dibenoea Asia, 
toekar-menoekar professor2 darstudent- 
“studentdengan semoea negeri? dibenoea 
Asia: memberdirikan satoe badan Pan- 
Asiatisch“. Di Japan sendiri maka di- 
ketahoei oleh oemoem, bahwa perseri- 
katan itoe djoega mempoenjai maksoed: 
»membantoe semoea rakjat-dari negeri2   

7 

2 'Gezant Japan 

Timoer dalam perdjoeangan merdeka- |.mengerti bagaimana besar kepenti ngan- 

' kan diri dari imperialisme Barat”. 

—. Apakah ini boektinja dari apa .jang 

' doeloe oleh Keizer Wilhelm diseb oet,: 
'sbahaja koening”, jang mana doeloe 
oleh Dr. Sun Yat Sen dinamakan: 

»impian areh dari seorang aneh“ ? 

Atawa apakah ini teroetama ada sema- 
tiam tanda dari bakal sampainja wak- 

toe oentoek kekoeasaan dan kemerde- 
kaan doenia Timoer dan bakal berdi- 
rinja satoe Volkenbond Asia jang 
mendjaga itoe? Bangsa Japan memang 
jakin “akan berhasilnja daja oepaja 
mereka itoe boeat persatoekan dan| 

- boeat pimpin rakjat Timoer, pekerdja- 
an mana mereka pertjaja memang di 

.. wadjibkan kepada mereka itoe (1) oleh 
. perintah batin dari Cewa Mikado Meiji, 

.dan (2) oleh hal-ichwal sepandjang 
'riwajat doenia jang berangsoer2. 

|. Pendidikan dari lima poeloeh tahoen 
“lamanja telah. menimboelkan perasaan 

    

  
di Tiongkok. . “ia 

| terbormat".- Mereka itoe mentjela Barat, 

lantaran sangat alpa memberi bantoear 

kemenangan J:pn 

H: Bargsa Timcer melainkan mengarti per. 

bengsaTaat disekitama-mika apa salah- 

niroe fjontch 'toe? Perasaan Japan terang- 

k “anti-Barat, dengan berdirinja beberapa 

IN rn . 

bisa dipertjaja, bahwa Tiongkok itoe 
Soeka terima baik Ishii Doctrine- ke- 
hormatan Japan kepada Monroe. Orang 
bisa lihat sekarang millioenan orang 
Tionghoa bekerdja dibawah pimpinan 
Japan di Formosa, Korea dan sekarang 
di. Manchurye. Djadjahan Japan tidak 
kalah dengan djadjahan bangsa Barat 
sebegitoe djaoeh bisa djalannja pero- 
bahan menoereet zaman baroe, karena 
Japan. telah dapatkan semoca resia 
dari djaman mesin dan ditambah de- 
ngan pendapatannja sendiri. 

Begitoe djoega ada ini satoe perbe- 
daan: bahwa dalam djadjahan Japan 
tidak ada itoe kebenfjian warna ra'iat- 
nja tidak banjak poenjakan kemerde- 
kaan politiek, tapi mereka itoe poenja 
,mMoeka” (didjelmakan). Bagi siapa jang 

  

DE AA TR TEA 

nja itoe, bagi siapa jang dalam bebe- 

rapa minggoe jang laloe telah melihat 

ribocan soldadoe Tionghoa, dibawah 

commandonja officier-officier Japan, 

masoek dalam daerah Tiongkok Oetara, 
maka benarlah imperialisme Japan itoe 

bisa diterima baik oleh sebagian dari 
Tiongkok dan dari Tiongkok, tersebar 

diseloeroeh benoea Asia. Apakah nanti 

sampai kedjadian begitoe dengan dja- 
lan bekerdja bersama-sama, itoelah be- 
loem tentoe. Tapi satoe dari doea itoe 
dikemoedian hari moesti terdjadi. 

Pemimpin2 bangsa Tionghoa, jang 
anoet filosofie  Taoistisch, sekarang 
telah  menjatakan maoe mengalah , 

sekarang djoega pemerentah Nanking 

diam-diam soeroeh boedjoek Japan, 
soepaja bisa bikin ,perdamaian jang 

dan 'tjoema banggakan diri dengan   ' kebangsaan, dalam mana tidak ada lain 
isoal moesti diperhatikan dari pada itoe 

- kewadjiban jang . moesti. dipenoehkan 
. setjoekoepnja. Soesah boeat dipikirkan 
#perboeatannja Japan dalam waktoe be- 
Jakangan ini, dan djoega pengakocan- 

inja jang 
bangsa Asia ada sama tidak boleh di- 

“pertjaja seperti cempamanja itoe orang | ongkok. Maka kaoem politici, kaoem 

Inggris, jang berpendapatan, bahwa 
| bangsa Inggris  berkewadjiban boeat (hoa soeka sekali kata, bahwa disinilah 

oeroes dan merintah bangsa koelithitam, Jada ' terselip 
“Fagi orang jang memang tahoe be- 

“nar keadaan di Timoer, maka tidak. 

ia moesti pimpin semoea bangsa Japan itoe mesti meresep ma- 

theorie jang tidak lakoe, Mereka itoe 

roepanja berkejakinan betoel, bahwa 

dalam tempo 50 atau 100 th. bangsa 

japan akan moesna dari doenia ini, 

seperti djoega bangsa2 jang menaloe- 

kan didjaman doeloe kala, satoe kali 

soek dalam rakjat millioenan dari Ti- 

pendidik dan kaocm generaal Tiong- 

.kekoeatan batin” dari 

“Tiongkok. 

   

   3 :X 

    

dalam peroesahan politiek. Salah satoe 
dari aliran politiek jang terpenting se- 
dang mengerdjakan satoe plar' ociaal, '! 
dengan dipimpin oleh orang2 jang ber- ' 
koeasa dan kekal kejakinannja dan ' 
inempoenjai pengikoet banjak sekali, ' 
jang mempersatoekan nasibnja dengan 
pemimpin2 itoe dan jang akan mem-' 
bela kepertjajaannja seperti djuega ' 
membela mereka poenja Toecan Allah. i 
Ini doea aliran adalah Japan jang me- ! 
ngedjar  Pan-Asiatisme 
Rusland. 

Doea doea berdarah hidoep, keras 

moer ada doca aliran jang pentng| 

! 

harapan, maka mereka itse bekerdja 
sadja di Timoer. Satoe waktoe doea 
aliran itoe moesti berbentrok satoe 

ing bisa djadi, Japan. Akan tetapi 
sebeloemnja sampai kedjadian begitoe, 
mereka itoe akan saling bantoe meli- 
njapkan kolonialisme Barat. 

Metik bocah dalam 
hoedjanriboet. 

Keadaan jang mengenaskan itoe bo- 
leh ditjari asalnja beberapa ratoes ta- 
hoen jang laloe, waktoe bangsa Europa 

  

  

  

dan Sovjet 

bekerdjanja dan berrapsoe menjerang : ' 
doea-doea memilih systeem internatio- 
naal—di Barat tidak ada poenja peng- | 

dengan lain boleh djadi salah satoe ! 
bakal ditelan oleh jang lain, dan pa-' 

| 

yanti peperangan, verdrag sembilan ne- 

geri, dan covenant dari Volkenbond, 

dalam permoefakatan2 mana Amerika 

jang mengandjoerkannja. Seperti djoega 

satoe perloefjoetan oemoem jang sem- 

poerna, maka fjita2 itoe ada satoe 

tjara dan satoe djalan boeat dapatkan 

dasar jang bening dan tegas, atas 

inana manoesia seoemoemnja, Sekarang 

dan. dihari kemoedian bisa bergaoel 

dan berhoeboengan dengan aman dan   mempoenjai kesempatan bagoes dibe- 
noeca Timoer boeatadakan doenia jang , 
damai, maksoed mana telah ditjapai : 
sedari waktoenja Radja Iskandar, tapi : 
mereka telah laloekan kesempatan itoe. ! 

Sebaliknja dari itoe, maka sekarang : 
didapatkan di Timoer ini satoe Europa, ! 
jang. terfjerei-berei, saling bersaing dan ' 
mementingkan masing-masing poerja | 
kebangsaan sendiri. Sebaliknja dari ' 
itoe, maka kita orang sekarang dapat- 
kan doenia' dibagi -tiga, dalam mana | 
meradja doctrine Europa, doctrine ' 
Amerika dan doctrine Japan (Europa 
bocat Europa, Amerika bocat Amerika, 
Asia boecat-Asia). Sebaliknja dari itoe ki- 
ta orang menghadapi satoe peperangan 
hebat dikemoedian hari -boeat saling 
reboet kekwasaan. Kita orang hadap- 
kan satoe pertempoeran hebat antara 
poetih dan berwarna dan namakan 
itoe setoe kemadjoean kesopanan, 

Keadaan demikian memang di- 
men.erti oleh - achli-achli — dalam 
oeroesan Fimoer. Bagian jang lebih 
bidjaksana dan lebih dalam pikirannja, 
telah cendjoek satoe djalan boeat 
terlepas dari bahaja peperangan itoe. 
Mereka itoe telah oendjoek, bagaimana 
dasar-dasarnja - segala perkara jang 
berbahaja bisa dilinjapkan oleh kasi 
poelang keinbali, apa jang doeloe -di- 
seboet oleh Colonel Stimson, berhoe- 
boeng dengan — tindakan Japan —di 
Manchurye, boeat penjerangarn dalam 
lain orang poenjanegefi-boekan sadja 
bocah jang baroe dipetik oleh japan 
di Manchurye, tapi semoea bocah jang 
dipetik dari Tiongkok “sedari negeri 
ini didatangi bangsa asing dan di- 
vivisectie. , 

Boleh djadi kita orang moesti ber- 
tindak lebih djaoeh lagi dari ito. 
Boleh djadi kita orang moesti bilang, 
bahwa perdamaian jang tegoeh di 
Timoer, melainkan bisa didapat, dji- 
kalau semoea bocah penjerangan, boe- 
kan sadja di Tiongkok, tetapi diseloe- 
roehs benoea Timoer. 

Baroe Japan nanti maoe angkat ka- 
kinja dari bagian darat dari Asia itoe 
dengan tidak oesah goenakan kekerasan 
sendjata padanja. Baroe itoe waktoe 
ia akan akoei, apa jang sekarang dikira 
oleh sebagian besar dari doenia Barat 
bahwa satoe systeem exploitatie, ter- 

damai. Dengan tjita2 itoe bisa dapat- 

kan dengan damai apa jang pengaliran 

darah jang lebat berangkali beloem 

djoega bisa sampaikan. Maka doenia 
Timoer akan pertjaja kepada, kita, 
bahwa apa jang “kita selaloe katakan 

sebagai azas kita, boleh diboektikan 

dan dirasakan oleh mereka sendiri. 

Toema dan Gadjah.. 

Roepa2nja begitoe djoega madsoed 
dari, politieknja Amerika di Timoer. 

Tempat sembahjang bangsa Japan. 

bocat lepaskan segala boean ,penje- 

rangan menoeroet tjara jang akan di- 

perboeat oleh Japan ? 

Kalau Amerika minta kepada Japan 

boeat serahkan boeah penjerangannja, 

apatah Eiiropa djoega tidak  moesti 
diminta ? Djikalau, seperti katanja mar- 

hoem Graaf Okuma: kebatinan dan 

soenggoeh hati tidak berpengaroeh 

atas diplomatie dari satoe negeri , 

djikalau rakjat Europa teroes mengha- 

rap Japan berboeat apa, jang mereka 

sendiri tidak maoe lakoekan, apatah 

Amerika bakal bantoe mengoekoer de- 

ngan doea oekoeran itoe ? Kepentingan 

kita orang ada lebih sentausa dengan 

didjaga oleh satoe politiek pendiam 

dan djangan ganggoe orang lain. 

Ketjoeali djikalau Europa memang 

soeka melihat dengan mata terang se- 

gala apa jang dimaksoedkan tadi, ke- 

tjoeali djikalau bangsa-bangsa jang   

Dengan memberi kemerdekaan kepada 
Filipina, maka ,politieke avontuur”   kenal sebagai imperialisme, telah se- 

karat, tidak bisa soeboer dengan 
maksoed-maksoednja satoe pergaoelan 
jang sopan, dan ada sebab jang ter- 

karang ini. 

kalau, “ boeat pertama 
memboektikan  semoea 
terkandoeng dalam 

kali, 
azas2 

    Pada 'waktoe sekarang ini, di Ti- 

oetama dari kekaloetan sociaal, econo-| Barat tidak begitoe sentosa. 
misch dan politiek dari doenia se-'kehargaan jang terbesar. sendiri dari 

Tindakan itoe moesti dilakoekan de-| sedoenia 
ngan tandas, karena dimoestikan, dji- | di 

mao | kemerdekaan, 
jang! Europa itoe maoe djoega teroes geng- 

C permoefakatan2! gam apa jang mereka poenjakan atau 
juternationaal sperti Verdrag Kellogg apakah mereka itoe ada itoe keberanian 

dari Amerika di “Timoer Djaoeh — 
ketjoeali oeroesan extraterritorialiteit 
di Tiongkok — sebetoel2nja telah 
habis. Akan tetapi kedoedoekan negeri2 

Dengan 

Japan dimatanja kaoem pemerintah 
ini, dan dengan djadjahan2 

Timoer, jang selaloe meminta2 
maka apakah bangsa 

  
anna 

  

Pakean Japan modern dan kolot. 

mendjadjah soeka menghapoeskan se- 

gala lantaran jang bisa menimboelkan 
peperangan di Timoer Djaoeh, apakah 
kita orang maoe djoega bantoe mereka 

Japan? Apakah kita orang teroes 
djoega mendjeroemoeskan diri kem- 
bali dalam satoe peperangan jang di- 
terbitkan oleh Europa, dan sekalirini di- 
tanah Asia? Itoelah ada djawabannja 
atas pertanjaan2 itoe, sekalian djoega 
salahnja Japan, jang mengaloetkan 
pikirannja mereka orang, jang moesti 
mengoeroes nasib kita orang di Timoer 
Djaoeh, demikianlah penoelis menoe-   toep artikelnja.— 

itoe boeat melawan tingkah lakoenja 
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“goeroenja itoe. 
lihat absentie- 

      

     
    
   
   

  

   

  

    

    

  

   

  

    

    

   
    

   

          

    

  

   

    

   
    

  

    
   

    

   
    
   
      

     

  

. sahoet Aminah. 
L saja djoesta”. | 

dah, anak2 kelas V “ kata | 

  

t goeroe jang baik. 
    

  

   
   
   

   

moerid kl. VI jang bernama 

    

   

  

   
   
    

   
   

   
   
   

    

   
   

    

    

  

       

Fatimah poela-mak- 
“goeroe baroe itoe 

  

    
   

'»Tapi, boek 
| kita djoega toeroet be 

| toean goeroe kepala 

klas denga 

    

      
   

   
        

        

ipir bersama-sama 

h, disoeroeh mengadjar 

ja, dan tocan goeroe kepala 
sadjar di kl. V. ,,Ach, tidak bisa 

di, sebab saja tahoe, atoeran seka- 
“mengadjar di kelas VI di-     

     

  

   
    

   

   
   

   

   
    

  

    

: jang sedang ramai bermain- 
. main melihat goeroenja datang itoe, 

| sekoetika itoe djoega laloe berhenti, 

| apa lagi datang seorang goeroe baroe, 

toe   

    

| lah, goeroe 

soek ketiap-tiap kelasnja. 

'goeroe kepala (kl. NP 

   

  

   

  

   
   

| jang berisik berdesas-desoe 
| toe sirep, karena doa 

| masoek kedalam kamarnja 
... Sesoedah anak2 doed 

2 loe goeroe kepala ito 

| pada moerid2, seolah2 

      

“3 Kemoedian goeroe kepala meninggai- 
    

   

    

    
   

  

   

   

    

     
    

   

  

   

        

       
   

      

     
    

   

          

— Imoesoeh 

e- 

    

n|jang 

Ta :S 

eroe kita poen toch baik" kata | 

apa koerang 
kembrong anak 

: : roe kt. IV. 

oedah ada meneer| 

sering2 mening- 

| galkan kita karena mengadjar doca| V. malah ada kalanja 

    

   
   
    

    

   
   

'jang mendjadi kepala seko- | 

| jang keadaannja menarik perhatian 

| anak2 sekolah, sehingga hampir se- 

— moea anak2 berdiri, dan matanja di- 

| toedjoekan kepada jang baroe datang 
CE RR 

' Sesoedah masoek kepekarangan seko- 
kepala itoe menjoeroeh 

| Fatimah memboenjikan bel (lontjeng). 

— Sesoedah lontjeng berboenji, anak2 

—.. itoe baris di galerij depan, masing2 

| kelasnja, sesoedah diperiksa, laloe ma- 

'Anak2 jang masih kedengaran ber- 
' bisik, di kelas V, karena goeroe baroe 

“itoe toeroet masoek dikamarnja toean 

“ Sesoedahh memberikan pengadjaran 

Ne 'oentoek kelas VI, laloe kedoea goeroe 

0000 ifoe masoek kekamar kl. V, dan kl. V. rlal 

. selama 14 tahoen beloem djoega mem- 

il poenjai anak barang seorang djoega. 

  

ibitjarakan, itoe Pn aan Len 

h doedoek ke- 

srdengar soearanja, 
ja, per- 

toe seperti berba | 
re,t tergambar dan masoek 
semoeanja anak jang 

ngar, maka hal itoe mendjadi 
jik dan masoek, mendjadi 

: bira hatinja moerid2 
ih2 kalau bertjakap sambil 

  

ja toean goeroe jang baroe 
oenkan rasa tjinta dan| 
ing melihatnja, seolah2 

ali pengikat hatinja moerid2 
rhadap. goeroe jang baroe 

dan tidak salah kalau kata moerid 
VI jang bernama Fatimah, bahwa 

moerid2 kelas V beroentoeng mendapat 
.|goeroe jang manis boedi. 

—- Tiap2 habis perkataan goeroenja, 
selaloe di iringi oleh perkataan anak2 

aliang bersama -sama: ,,Soemoehoen 
an n « “5, .manggaaaaaa. . . ... 

ia, . Sampai waktoe uitspanning (toeroen 
main), moerid kelas V hanja mendapat 

-Ipengadjaran nasihat dari goeroenja 
ng baroe itoe, jang meskipoen nasi- 

hat itoe hampir sama sadja dengan 

nasihat toean goeroe kelas VI, tapi 

|tidak mendjadikan bosan hatinja anak2, 

| malah hampir tiada terasa lama, dari 
Imoelai masoek sampai kepada tempo- 
nja toeroen main itoe, 

. Waktoe uitspanning, goeroe2 itoe 
berkoempoel dikelas VI, membitjarakan 
roepa2 pengadjaran, dan kemadjoeannja 

Iserta kebaikannja sekolah disitoe.... 
- Roepa2 kedjadian dan pendengaran, 

'laloe berobah kepada soeal penghi- 
Idoepan, jang tidak loepa akan keadaan 
djaman- malaise jang diderita dengan 
kesoesahan dan malah terdengar koe- 
toekan terhadap malaise, karena poto- 
ngan gadjih jang 17 pCt $ : 

Soedah berdjalan tiga boelan mejuf- 
frouw Koerniasari begitoelah namanja 
oeroe kl. V mendjadi goeroe di Soe- 
amanah, selamanja mendapat kese- 

nangan dan kegembiraan hati, hidoep 
e|roekoen dengan teman-temannja sepe- 
Ikerdjaan, djoega dengan orang2 di 
litoe tempat, lebih2 orang toeanja moe- 
rid2 jang menjatakan kegembiraannja 
dengan perantaraan anak-anaknja. 

Pada soeatoe hari, kira2 djam 12 
Itengah hari, dari pintoe kl. VI ma- 
'soeklah seorang tetamoe jang beloem 

Idi kenal, bersama2 dengan goeroe. 

c 5 |kepala. : 

- Mej. Koerniasari menganggoekkan 
kepala kepada tetamoe jang baroe 

s datang itoe, dan oleh tetamoe dibalas- 

nja, sambil bertanjakan kepada goeroe 
kepala: ,,Inilah goeroe jang baroeitoe ?” 

Soemoehoen .. .« 2 

“,Bilih teu atjan oeninga, ieu teh 
djoeragan Opziener, aji“ kata goeroe 
kepala. 

»Soemoehoen .... 
pingan”. : 

Sesoedah bertjakap2 tentang roepa2 

pengadjaran, laloe toean schoolopzie- 

'ner itoe permisi poelang, dan me- 

nganggoekkan kepala sambil mesem, 

dan djoega memoentir koemisnja .... 
Sekarang sekolah Isteri Soekamanah 

sering sekali didatangi schoolopziener, 

hampir: tiap2 satoe boelan satoe kali, 

roepa2 dan ada sadja jang diperintah- 

kan, lebih2 kepada goeroe kelas V, 

dan toean schoolopziener kalau soedah 

masoek di kelas V, poelangnja poen 

dari sitoe djoega, djadi roepanja djoe- 

'ragan opziener paling betah di kelas V. 

Dengan keadaan jang seroepa itoe, 

terasa oleh hatinja mej. Koerniasari, 

bahwa terhadap dirinja rasa2nja ada 

gelagat jang koerang baik, berhoeboeng 

dengan tindakan schoolopziener itoe, 

lebih2 njata sesoedahnja goeroe kepala 

menjampaikan pesannja akan kemaoe- 

annja toean schoolopziener dengan te- 

rang-terang, bahwa ia ingin sekali 

mempoenjai anak, sebab dari isterinja 

'jang sekarang soedah berlaki isteri 

noehoen disoem- 

- Waktoe mendengar perkataan cheinja 
jang menjampaikan maksoednja djoe- 

| H1 . | ragan schoolopziener, penglihatan mej. | 

Ikan | Koerniasari mendjadi gelap, pikiran 

mendjadi poesing seperti halnja men- 

dengar geledeg dihari siang, dan dari 

karena tidak tertahannja, boekan di- 

samboet dengan kegoembiraan, tetapi 

djadikan kagetnja moerid2 kelas V 

terhadap goeroenja jang vriendelijk 

'itoe, jang kelihatannja hampir setiap 

hari badannja lemas. 

Bagaimana pengkoehnja benteng bala- 

tentara, kalau selaloe dikampoeng oleh 

h jang begitoe koeat tentoe 

'lama2 akan kalah. Betapa kerasnja 

besi dan wadja, dan teroes2 dibakar 

'toch leboer  djoega, poen demikian 

'poela halnja hati Nona Koerniasari, 

|antaran dapat godaan jang sangat ke- 

rasnja, malah sering kali terdjadi Se- 

olah-olah seperti antjaman dari school- 

ypziener itoe sebagai ambtenaar: In- 

ctie, maka Nona Koerniasari tidak 

pat menahan lagi, dan achirnja me- 

ah, menjanggoepi mendjadi isteri 

agan schoolopzieneer jang nomor 

    

  

| Soedah delapan 

Schoolopziener ja 

malah dengan tangis jang sangat se- 

»Idih. Kesedihan mana, sehingga men- 

    

pelan lamanja No- 
| Mevrouw 

nomer doea. Se- 
lama itoe selamat, artinja beloem ter- 
boeka rahasianja oleh isteri. jang 
nomer satoe, tapi dasar perboeatan 
jang serong soesah akan disemboenji- 
kannja, djoega kelakoean djoeragan 
opziener  terboeka lantaran dari kela- 
koeannja sendiri jang mendjoesta dan 
poera2 terhadap isterinja, sehingga 
dengan isterinja jang toea terdjadi 
perang jang hebat sekali, tapi oentoeng 
tidak poetoes,” karena ada tali jang) 
mengikat sangat koeatnja ia itoe anak- 
nja, jang banjaknja 4 orang, malah 
jang paling besar fanak perempoean|, 
soedah masoek di Mulo. 

Sitoea keras memaksa minta tjerai, 
tida soeka dimadoe, lebih baik mati 
daripada dimadoe, tapi djoeragan op- 
ziener tida melepaskan. 

Ini memang betoel, karena mengi- 
ngatkan anak tentoe akan terlan- 
tar, tapi bagaimana jang moeda, 
ibarat boenga jang sedangnja diper- 
Sosbng eng 

Tempo datang kepada jang moeda, 
tempo jang dapat mentjoeri dari jang 
toea, oleh jang moeda itoe soedah 
mendapat penjesalan, meskipoen boe- 
kan marah seperti isteri jang toea. 

Betoel-betoel djoeragan opziner itoe 
sedang ada diantara doea toempoekan 

  

na Koerniasari 
   

ngoeng-poesing-menjesal... 
Dilepas jang toea, bagaimana anak, 

lagi ingat akan kesetiaannja waktoe di 
masa masih bergadjih ketjil dan seng- 
sara. Melepas jang moeda sajang, ka- 
sihan. 

Doea-doeanja dipegang, teroes ber- 
madoe, roepanja tidak akan bisa men- 
dapat keloeloesan. Lain djalan tidak 
ada lagi, ketjoeali dengan kekedjaman. 

Seboelan sesoedah terdjadi keriboe- 
tan didalam roemah tangga djoeragan 
schoolopziener itoe, dengan tiada di 
sangka2, imevr. opziener moeda itoe 
menerima besluit kepindahan ke Garoet. 

Karena kepindahan itoe, sesoedah 
pindah ketempat jang baroe, laloe di- 
soesoel oleh besluit model D., mevr. 
schoolopziener moeda, soedah tidak 
mendjadi lagi djoeragan isteri opziener. 
'Nasib perampoean, dan kalau laki- 

—O— 

Mendjadi korbannja pertjintaan 
jang terganggoe. 

Oleh E. H. (L. Kaoenger). 
Lontjeng tembok berboenji lima kali, 

tandanja waktoe soedah poekoel 5 pagi. 
Diloear sinar matahari soedah moe- 

lai kelihatan terang, sedangkan ajam2 
djantan tidak: poetoes2 berkokok-ko- 
kok dan begitoe poela berbagai-bagai 
boeroeng diatas pohon terdengar me- 
ngeloearkan otjehannja, seraja berlon- 
tjatan dari tjabang kelain tjabang se- 
roepa binatang2 tadi memperbahagikan 

telah dipastikan oleh Toehan, goena 
sekalian machloek mentjahari rezekinja 
bocat menjoembang penghidoepannja 
saban hari. 
“Sekarang baik lajangkanlah peman- 

dangan kita pada sebocah kepoenjaan- 
nja Raden Brata, seorang pemoeda di 
kp. Kapoegeran, roemah mana keliha- 
tannja ada moengil dan terawat baik , 
nanti kita dapat menjaksikan jang di 
kamar dalam ada sinar lampoe doedoek, 
dimana ada eigenaarnja dari itoe roe- 
mah tadi selagi menangis dengan ter- 

poetoes-poetoes : 2 

'»Hai-adinda sampai tegalah dinda 
"meninggalkan kanda ini. Apakah jang 
mendjadi sebab, atau salahnja kekanda, 

sehingga adinda ichlas meninggal ke- 
kanda. Boekankah dinda telah berdjan- 
dji jang adinda akan membela kekanda 
sampai kedalam koeboer? Wahai, 

adinda, pedih rasanja hati kekanda 
hanja Toehan jang mengetahoeinja. 

| Apakah adinda tiada ingat pada anak, 

siapakah jang akan mengoeroesnja ? 

|Ja, adinda sampe hatilah dinda mening- 

galkan kakanda dan si Ita, anak kita 
ini. Siapakah agaknja jang maoe me- 
ngoeroes 'si- Ita sebagai adinda. Ja, 
adinda sampe hatilah dinda pada kan- 
AN Ta 
“Maka dipeloeknja anaknja jang lagi 

tidoer itoe, sambil berkata poela:,,Ja, 

anakkoe, roepanja nasib telah datang 
jang kita haroes berpisah dengan ka- 

moe poenja iboe jang tertjinta. Oh, 
anakkoe, siapakah agaknja jang haroes 

hamba ini lama hidoep didoenia de- 

ngan misti merasakan segala kesoesa- 
han dan kebingoengan,” sambil berke- 
loeh kesah diambilnja sepoetjoek soerat 
jang terletak dibawah randjang, dari 
bininja jang tertjinta itoe, jang boenji- 

nja kira-kira begini : 3 
Kakanda jang tertjinta, 
Boekan adinda ada tega atau ichlas, 

meninggalkan kakanda berdoea si Ita, 

tetapi melainkan hanja soedahlah tiba 

pada sa'atnja, terpaksa perdjodoan dan 

waris kita berdoea haroes berpisah, 
kerna. ..... 

Ja Allah, Ja Robbi, kandakoe, 
soenggoeh berat terasanja oleh 

adinda akan meninggalkan djantoeng 

hati, ja'ni boektinja kakanda dan si Ita. 

Kakandakoe, sangat diminta kepada 
Toehan s.w., agar kakanda dengan   

  

|lekas mendapat d odo kepada seorang 

riwajatnja, 
'adinda minta kepada kakanda, djangan 

api jang sedang berkobar2, takoet bi-, 

kepada waktoe jang akan datang, jang | 

sedoe-sedoe,. sambil berkata dengan: 

merawat kamoe ? Ja Allah, tiada koeat| 

  

tjantik, berboedi dan pintar, jang pan- | 
dai mengoeroes kakanda serta sajang 
dan kasihan kepada si Ita. 

Adinda serahkan ianja dari lahirnja 
hingga bathinnja jang kakanda akan 
mengoeroes dengan sebaik-baiknja. 
Tjintailah anak kita si Ita ! & 
Ampoenkanlah dan ma'afkanlah atas 

adinda poenja perdjandjian jang tiada 

tjinta kepada kakanda sehingga sampai 

'tiba masjanja (mati). 
Nistjajalah kakanda sendiri tiada 

'akan mengetahoei, apa jang mendjadi 
lantaran, jang adinda dengan begitoe 

terpaksa haroes meningalkan kakanda 
berdoea si Ita. - 

Sebeloem adinda akan toetoerkan 

maka terlebih dahoeloe 

marah, kerna disini boekanlah adinda 

ada maksoed akan chianat atau cha- 
soed, oo0o, ta? sekali-kali adinda mem- 

poenjai fikiran jang sedemikian itoe. 

toesnja saban hari, bilamana kakanda 

ada bekerdja di kantor, menegaskan 

kebentjiannja dan tak setoedjoenja, 

mempoenjai mantoe seroepa adinda, 

seorang kampoeng, tiada berarti, de- 

ngan njata sekali menoeroetkan per- 

'kataannja jang tiada bisa diloepakan 

Tidak setimpal kamoe berlaki kepada 

akoe poenja anak, seorang tetoeroenan 

dari pangkat tinggi jang selama2nja 

membikin maloe dan menoeroenkan 

'akoe poenja merk“. 

Walaupoen itoe perkataan oleh 
adinda tidak dibantah, tetapi djika 

lama-kelamaan nistjajalah akan menim- 

boelkan soeatoe penjakit jang dinama- 

kan orang achli dokter stering”. 

Terang dan njata sekali, tiada be- 

gitoe salahnja perkataan iboe kakanda 

jang sedemikian itoe, kerna oleh adinda 

poen terasa sendiri, bahasa harganja 

seorang-orang jang hidoep didoenia, 

tiada lain melainkan hanja ada jang 

terpandang, jaitoe 1.-,,pangkat, 2 

Shara 2, ,erti” tampaklah disini 

jang adinda adalah seorang-orang 

kampoeng sahadja, tiada begitoe ber- 

harga bagai pergaoelan hidoep dengan 

sesama manoesia. 

Kakanda poenja iboe, tidak ada poe- 

moedah-moedahan — kakanda — dapat 
memperkenankan atas permohonannja 

harkat kakanda, begitoe djoega jang 
'keloearan sekolah tinggi, agar djangan 
maloe oentoek dikemoekakan didalam 
(medan rioengan sebangsa kakanda. 

dapat diboektikan, perdjandjianmana | 

'bahoea adinda akan membela dan ber- 
Sebagai achirnja soerat ini, adinda 

meminta do'anja kakanda agar perdja- 
lanan jang selagi dilakoekan oleh adin- 
da djangan mendapat tjelaka atau ba- 
haja. 

Terimalah peloek dari adinda, 
(wg) Itjah.— 

N.B. - 
Berdjandji dengan soempah kepada 

Toehan Jang Maha Esa, bahoea adinda 
dengan selama-lamanja akan menaroh 
tjinta kepada kakanda, dan tiada akan 
menikah lagi kepada lain orang.— 

(wg) 1. 

tadi, maka gelaplah - matanja, 
dengan diketahoeci orang, ia soedah 
terlentang dibawah tempat tidoernja, 
dengan bermandi darah, poelang ke 
negeri jang baga.- . 

Noot Pengarang: 

Disini, sekadarnja pengarang akan 
berikan nasehat bagai orang toea (ka- 
oem iboe dan bapa), bangsakoe, jang 
masih mempoenjai 
sekarang didalam masja kemadjoean, 
artinja didalam zaman sama-rata, sa- 
ma-rasa, seberapa boleh !haroeslah itoe 
perasaan dilemparkan ke laoetan jang 
dalam. 

Perhatikanlah kaoem toea bangsa- 
koe, baik didalam tingkatan Marhaen, 
maoepoen didalam tingkatan Ningrat, 
masing-masing toch mempoenjai pera- 
saan sama, misalnja ,enak” dan 

»pahit.” 
Goena memboektikan kenjataannja 

perasaan itoe, adalah soeatoe periba- 
hasa Soenda, jang mana boenjinja 
snja —di hoerang, .nja di 

Keujeup.” 
Begitoepoela tjatatlah ini riwajatnja 

Raden Brata, jang djiwanja telah ter- 
pisah dengan toeboehnja, karena pe-   ngaroehnja pertjintaan jang terganggoe. 
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MENGOBATIN SEGALA PENJAKIT ZONDER OPERATIE 

BOEKOE ILMOE FALAK 

Batavia-Centrum 
: 

f 1.— rere ea aa 

HASRUT 
“ Telefoon 4832 Wi. 
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BA J——— “3 

e Toean-toean jang giginja sakit, 

Pn 

  

Pasar Senen No. 210 

bagoes misti 
gi maskipoen 

ken bebrapa mafjem tjara 

  

2 23 Be 

(3 L ben 

.KIANG JOENG TING 
Toean tocan kaloe maoe pasang gigi jang paling koeat serta paling 

fjari toekang gigi jang toelen. 5 

berdjoembleh banjak sekali, aken 

masing masing tida boleh disamaken. 

Tempo doeloe saja soeda perna tinggal di Singapore dan da- 

| pet banjak poedjian dari publiek. 

Tiongkok lantaran oeroesan penting. 
baroe dan ilmoe gigi, apa jang saja ada 

paling pande ada seperti di bawa ini: SN 

Pasang gigi tida sakit kerna kepandean, 

Tjaboet gigi tida sakit kerna pengobatan, 

Tambel gigi tida sakit kerna kebersihan, 

Obatin gigi tida sakit kerna pladjaran 

Memoedjiken diri dengen hormat. 

Ne 3 Besa P
n
 

Batavia - Centrum. 

Sekarang ini toekang gi- 
tetapi pekerdjahan dari 

Blakangan saja soeda balik ka 

Sekarang saja sengadja bladjar- 

minta dateng di kantocr saja. - 
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F3 

Harep     — WAROENG MAKAN — 

— PEKALONGAN 
Gang Kaligoot 30 Sawah Besar 

BATAVIA- 

Sedia matjem-matjem makanan dan minoeman 

jang lezat, bersih dan sanget moerah, perlaja- 

nan tjepat dan sopan, ditanggoeng memoeasken. | 

Terima boeat abonnement boelanan, direken 

sanget rendah. Tida perloe kita poedji. 

Menoenggoe kedatengan sekalian 

tetamoe dengan hormat, 

Njonja M. T. SOETEDJO 

    
  

CENTRUM 

  
    

     

  

dioedji. 
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Adinda berharap siang dan malam, 

iboe kekanda tadi, dengan segera men- 
tjahari seorang isteri jang lajak dengan 

Sehabisnja itoe pemoeda menoetoer- 
ikan bagaimana boenjinja itoe soerat 

perasaan menak, 

     

    
     

si
al
an


