
  

   
   

  

   
    

  

   
   
   

   

    

      

   

   

   
    

            

   

  

   
    
   

  

   

   
    
   

     

   
   

  

   

     
   
   
   
   

          

   

    

npokan di Blaradja. 
ng perampok Nan 

ren soedah ter- 
an dikampoeng Pasir 

strict. Blaradja, district 

“soedah diketahoe 
k jang roemahnja di- 
waktoe ia poelang 

n golek jang diada- ! 
“Seorang goeroe. Itoe. 
1g beramai2 dengan 

1oeh dari roemahnja ia soe- | 
5 -perboeatan itoe pe- 

engan keberanian hati, mere- 

menjerang, hingga satoe di 
perampok dapat ditangkap 

dapat. melarikan diri. 
ang dapat ditangkap 

ka-loeka dikepala 
rang banjak. 

jjiwanja sebab loerah 

- segera, kalau tidak 

dak bernapas lagi. 
1g mengepalai oentoek 

ja itoe perampok dapat 
dengan perantaraan loerah, 
yg dan membawa perampok 
Bepe   

Indonesia Moeda i diboebar- | 
aya 

9, ind 
rta soedah mengadakan 
p diantara anggauta- 

mpat di Gedong Permoe- 
Gang Kenari, dipim- 

Mr. “Pringgodigdo, 

n tidak koerang dari 

h Il siang, datangah | 

     

   

  

   

  

    

  

    

  

   

  

   
    
   

   
   

  

   

    

    

   
   

   

     
   
   

   
   
   

    

    

    

  

membawa tanda anggauta Pamoeda 

hadir, ada pemoeda2 jang masih ber- 
.loemoer dibawah 18 tahoen sedang 

vergadering itoe dianggap Politiek. 

AN pa Mann NTP 

  

ngah kocat, leden jang terpilih hampir 

endan di West Java koeat, djoega 
“kaoem jang dapatkan banjak ke- 

  ebab kepentingan partij dike- 
kan “teroetama, tentoe sadja   

at perhatian lebih @oeloe. 

ketjil, keberatan pen- 
oeng enz. dibitjarakan 

ty-partyan itoe badan 
a'jat terisi dari : boekani 

    loean dari lid party 

oedoekan lebih da- 

oeroet pikoel djoega 

-raad jang ada di ini 

. dan baroe 'seka- 
P.diketahoci bahwa 
ay sadja sebenarnja 

party-party kita' di sini, 
oesin atas ini kekeliroean 

oleh kepentingan     

  

IL -rajat dan wakil 
isa-bisanja. dalam ini 

r. ang, meskipoen 
i membela ter- 

“dd 

    

  

TSKEROEN 
itrum, ' Telefoon administratie 18 

Ijoega mendapat loeka : 

Indonesia, kedoea sebab diantara jang | 

: le. Prijs Mindjaran, Tjilendek Buiten- | 
: s1 z0rg. 1 Cabinet gramofoon | 

ea dari itoe golongan: party Pa-| 

'soeal-soeal jg. menjangkoet orang2) 
2 5 ag 

bab mengenai orang2g 

t sebenarnja, tetapi wakil-| 

pada pengadoean| 
, meskipoen terma-| 

epentingan oemoem | 

Sa - Senen 13 November 1933 2 

PEMBOEKA'A 

  

PEMBOEKAAN PRIJSVRAAG 

'Sebagaimana  dioemoemkan lebih | 
doeloe, prijsvraag ,,Pemandangan” ke- : 
maren telah diboeka di kantoor ,,Pe- 
mandangan” Senen 107 moelai djam : 
setengah 10. ate 1 

Jury terdiri dari voorzitster njonja ' 
Datoek Toemenggoeng, Hoofdredactrice : 
dan penrebit ,, Fadoman Isteri“, leden:: : 

Oo jnena Soelasmi,-diregtrice -dari roemah': 
kemaren pagi Piatoe Roekoen Isteri, njonja Baldinger, : 

onesia Moeda” | toean Sd. -Abdullah bin Salim Alatas, : 
voorzitter - J.A.V.V., 
|Brata, eere lid Pasoendan Gemeente- : 
raadslid, toean Soemantri Hardjodibroto : 
hoofdredacteuur 
Sastrasoedirdja bestuurslid 'Midpost : 

Wahab seorangkian toean Dachlan dari P.P.V.I. Mr. 

toean Iskandar: 

»Kedjawen”,  toean : 

ng tinggal menoem-| Cornelis, dan tocan A. Rais, directeur 

en i12e ,, Djohan Djohor. 
Hoofdredactie dan staf redactie | 

: 0. Ieompleef, tetapi hanja toeroet menjak- : 

apat berdjalan dengan baik, sampai Isikan sadja. 
Lebih doeloe jury preksa badean- 

sah sarat-saratnja. Tan 
Doea anak dari roemah piatoe oe- 

noer 6 tahoen dan 7 tahoen menarik 
itoe kertas-kertas lot, dengan kesde- 
dahan sebagai di bawah ini: 

. dari Djohan Djohor. 

lok, 1 Electrische tafellamp 
dari toko Populair. 
Abdulmanan, Benkoelen 1 

» Mandolle (mandoline/ukele- 
le) dari toko Primus. 
Alirachman, Serang” 1 Agua- 
rium dengan 20 ikan dari 
Tio Tek Hong. - : 

2 

des . 

en 

Berg 
BR man, Sawah Besar Batavia-, 

“00 Centrum 1 Vrijkaart oentoek 
nonton di Kramat Theater 
boecat 2“orang satoe boelan 

—. Jamanja. 2 
6e. ',,  Prokoso Krakarauweg 11 Se- 

EA marang, 1 Sheaffer's Utility 

Tangkapan tjandoe “gelap. 

|Menoeroet kabar Deli Crf, politie soe- 
dah menangkap doea orang Tionghoa 
pengempang dari kapal ,,Van Heutz” 
jang sedang berlaboeh. di Belawan” 
karena pada mereka terdapat 120 thail 
madat seharga #3000. : 

- ! —0— 

r 

Oeroesan gadjih. 

DarijJuristen In- 
donesiers. 

Bagaimana . gadjih togroen dari se- 

era Prijs No. l didapatkan pembatja di Bogor. 

  

: Bee "33 

:3e: 
ari P' e Inlichtingen Dienst | badean jang masoek serta akoerkanj 3e. 

) di iringkan oleh beberapa |goeloengan kertas jang dapat hak toe- 

'Ipembesar politie lafmnja memboebar-|roet dioendaikan. Ternjata ada 2011 

"Ikan itoe-rapat, sebab pertama diantara |soerat jang datang, tetapi hanja 1790 
|pemoeda2 jang ihadir banjak jangi jang membade dengan betoel serta 

M.- Noer gelar St. Semaro So- | 

R. Enoch c/o H. Abdurrach-| 

“Dari Medan Aneta mengabarkan :|. 

— 

ofdredacteur D. KOESOEMANINGRAT 
10 WI. redactie 1440 WI. 

N PRIJSVRAAG 
PEMANDANGAN: 

Maa ben nb EL 

(asa ena mma 

  

»PEMANDANGAN”. Jury dan 
staf- redactie »Pemandangan sesoedah prijsvraag diboeka. Di te- 
ngah njonja Datoek Toemenggoeng, voorzitster jury, hoofdredac- 

“trice dan penerbit ,,Padoman Istri”. 

pencil dari toko Lauw Tjin. 
Tan Kim Ho Buitenzorg idem. 
A. Achmad Volkstelling Ba- 
tavia-Centrum, 1 Voetbal- 
schoen Te kwaliteit dari Tjan 
Foeng. 
R. Moedajat Blitar, 5 #Plaat- 
gramoficon lagoe kebangsaan 
Indonesia, boleh pilih, dari 
Toko Populair Pasar Baroe. 
Salihin Djajadisastra Tjimar- 
ga Rangkas Betoeng, 14 doos 
bedak Virgin jang terkenal, 
dari Chun Lim, Batavia. 

Ite..,, Salim Djambi, 1 stel bakal 
:£ pakean, gabardin wool toelen 

“dari Toko Slamet “Centrale 
passar Mr., Cornelis. 

Soerja Argadisastra Indihiang 
“1 Tjan Foengs Facon foot- 

, bal, dari Tjan Foeng Senen 
Batavia Centrum. 

Tohir Tandjong Sari Ban- 
doeng, Baby Delfin filter, 
dari Gouw Boen Seng, “enen 
Batavia Centrum. 
Soekarna G. Kesehatan No. 

“6 Batavia Centrum, i2.stel 
prabot oentoek memantjing | 

5 compleet, dari West Java 
-. Sport Pintoe Besi, Batavia- 

Te 

ge. » : 

10e. » : 

1 4e, ” 

Centrum 
Ih 

20 flesch minjak ramboet jg. 
terkenal, dari Sinshe Jo Tek 

2 Tjoe, Kwitang, Batavia-Ctr. 
16e. ,,. M. Soetisnaatmadja, Mantri 

dak Chun Lim Batavia. 

Mevr. Moedjitaba Soekaboe- 
mi, 1 dames tasch koelit 
oelar, dari inheemsche nij- 
verheid, Sluisbrugstraat Ba- 
via-Centrum. 

Mevr. Margono Gombong, 
1 Inktstel, dari Transport on- 
derneming ,,Soenario“ Kwi- 
tang 31 Batavia-Centrum. 

Mevr. Kasiman Bodjonggaok 
Bandoeng, '& doos bedak 
»pagi sore” dari Toko Po- 
pulair. Pasar Baroe, Batavia- 
Centrum. : 

ne 

Ie 

A Se 

roepiah seboelan! 
Mereka tidak dapat hak oentoek 

dienst jang tetap, dan kalau ada peng- 

hematan lagi, mereka gampang di 

berentikan lagi. 
ts 5 ' 

Demikianlah soekarnja zaman oen- 
toek kaoem' terpeladjar bangsa kita. 

dipekerdjakan dalam dienst padjak se- 
perti mereka jang keloear H.B.S 
sadja ?   

|bab kebanjakan jang menglamar, dapat 

|diboektikan bahwa di departement2 
Ivan algemeen bestuur ada diangkat 
Ijuristen Indonesier dengan mendapat   'Voorzitter Partindo ditangkap. 

1: Dari Solo Aneta kabarkan bahwa 

'26c. T 

  

Lampiraa dalam kota 

Agent: Reciame bureau 

A DE LA MAR Azn.     

  

  

  

(roemah Saeroen 1617 WI) 

Losse nummer 10 Cent. 
  
  

20e. ',, :S. Hoesinb. A. B. Agil, Soe- 
rabaja Grisse 12 doos Ike- 
tjill idem. 
Samsoe Hadiwidjaja (boek- 
handel (Siti Aishijah| Solo, 
bakal badjoe boeat perem- 
poean voile berkembang dari 
Toko , Slamet“ Mr. Cornelis. 

» M.P, Hadiwasito Kebon Se- 
reh Mr. Corn, 1 Theeservies, 
dari ,, Djohan Djohor Senen. 
Abdulsamad Wasscherijweg 
West 113, Batavia-Centrum, 1 
dames tasch, Djohan Djohor. 

» .R- Ajoe Srinadi Prawiro, 
Kebajoeran Patavia-Centrum 
5 blik Ho Ho beschuit dari 
Jacobson v/d Perg. 

» Abas c/o. Inlandsche school 
Kebajoran #at.-Ctr. 1 Paintex 

.verfdoos,dari Djohar Djohor. 
M. Soemowinoto Indramajoe, 
3 plaat gramofoon Odeon 

Abe 

236. 47 

24e. 

  

ND 

Oo 3) 

diler 

Nae ag 

Lamsana, Aritonang, Sibolga, |- 

Politie Losarang, 8 doos be-| 

gadji toedjoe poeloeh lima 

Apakah Mr. Mr, itoe boleh djoega 

tjap gadjah (boleh pilih) dari 
Toke Andalas Kramatplein 
Batavia Centrum. 
Djokosarwono Mr. Cornelis 
2Presenteerbladen nikkel dari 
Tio Tek Hong Pasar Baroe 

Bat.-Ctr. 5 

Soewardi Tonoman Ngawen, 
1 Sigarendoos (tempat li- 
song) koeningan dari. Tio 
Tek Hong. 

le Tjeng Hay G. Rabi Tanah 
Abang Bat. Centr., 1 Lucifer 
standaard dan aschbak koe- 
ningan dari Tio Tek Hong. 
Mardjoeki Wasscherij ,,Indo- 
nesia” Djembatan V, 5 boes 
lan gratis tjoekoer Barbier 
,O, ja“ Pasar  Baroe loods 
No. 2 Bat.-Ctr. 
Embeh Djajarachmat Ratavia 
Centrum, 1 helmhoed dari 

“ Toko Delima Senen, oekoe- 
ran boleh pilih. 

Margono Paseban No. 726, 
Sjaal jang indah model pa- 
ling baroe, dari Toko. Mhd. 
Tehir, Senen-155-Bat Ctr. 

ge. 

33e. ',  Soekardi Manggarai Meester 
Cornelis, 3 petji goetra Pa- 
dang, oekoeran boleh pilih, 
dari ' Padangsche Buffet, 
Kramatplein 42 Bat. Centrum. 

34e, , “Soleman Serang. gratis 3 
5 boelan ,, Pemandangan". 

35e. ,'  Suchandy Wiraatmadja Post- 
weg Noord Binnen 98 Bt.Ctr. 
idem. 

36e. St. Wetoerahajoe Menteng- 
Bt.-Ctr. idem. 

37e. , .R. Hardjosoematro  Koelon 
(S6 Bambang, Wlingi idem. 

38e. ,,  M. Ranoemihardjo Bt. Centr. 
idem. : 

39e. ',  K. H. Barat Menes. idem. 
"40e. ', Ngadimin, Petodjo Sabangan 

demi, 
4le. ,- Saleh Sojosoemitro Indra- 

majoe 1 Lot dari loterij 
. wang besar le Prijs'f 100.000. 

Djam 11 lebih sedikit itoe pemboe- 
kaan soedah beres. Juryleden dan staf 
redactie diambil portretnja.  Soeg- 
goehan sekedarnja disediakan. 

# 

»Pemandangan” -membilang terima 
kasih pada toean2 dan njonja2 pem- 
bade, pada juryleden, teroetama pada 
njonja- Datoek Toemenggoeng jang 
dengan ia poenja pimpinan rapi itoe 
memboekaan prijsvraag soedah ber- 
djalan dengan baik. . 

tangkap dan ditahan dalam pendjara, 
sebab telah menjiarkan boekoe sele- 
baran jang terlarang, jaitoe hogah pe- 
nanja Ir. Soekarno. 

AA pa 

P.G.I. kirim rekest. 

“Kepentingan onop- 
geleide Onder- 
wijzers. 

P.G.. soedah kirim rekest kepada 
Departement Onderwijs en Eeredienst 
meminta. soepaja goeroe-goeroe bantoe 
jang  onopgeleid atau jang keloea- 
ran Normaalcursus, djika ia geschikt 
dan tjoekoep dienstnja diberi kelong- 
garan mendjadi kepami sekolah.     tocan Raden Hadisimedjo, voorzitter 

'Partindo tjabang Klaten, soedah di- 

1 regel £0.25, paling sedikit 10 regel 

Satce pariaa f 50.— sekali moeat 

£ 30— 

Contract ada tarief sendiri 

  

2 

    

       
      

    

  

   

      

M
b
a
 

Aa
 

        

  

       
     

      
       



   
   

  

    
       

       
       
   
             

       
   
            

  

    

          
        

      

       

  

    
     
     
   
    

  

    
    

  

    

   

           

   

   

    

  

    

  

   

kan pemilihan. oer 
ambilan soeara, setoedio 
(nein) tentang olitieka 

aa .“biginar 9 
|... dan, pengambilan 

i Ada berhoeboc 

  

     

         
    

   

  

   
    

    

    

    

   
   

   

    

    

   
    

  

   

      

     

    
   

  

   

    

  

   
    

Bea diterima kabz “lain dari pa 
sannja Adolf Hitler? 

ia iapa tahoe terang keada- 
(jan di i Duitsehland s ng ini, tidak 
akan | aan kans $ poen djoega 

      

    
   
   
   

    

   

     

   
   

  

Kena pemer 
bar Tag maka dalai emilihan Rijks- 

Fa .32.400.00 a oentoek lijst 
YCt,, 2.70.0000 | 

  

ea Maa 
K atau 93.8 pt, 

Ng na 16 pCt. “blanco. 
ini didapat 2 ma 1 siang, 

aa m3 perobaha an tidak bisa “djadi lagi : 
lg Hitler sa Heil Hitler! ! 

  

  

   En i Bem Barata aa ta 
“hoen 1923, pada revolutie kesatoe dari 

| kaoem Nazis, jang mana korban2nja 
Mba ar 3 Aa Pena oleh 

  

Cina anta soeara 
i, begitoe sedikit sampai 
st mendjadi berbesar hati 

5, gen bah mendjaga 

      

   
   

  
oe A6pCt. pnein« 

t Co" “ misti mendjadi 
bgi pemeran Itoe tandanja, 

i exdengan poliieknja “pemerintah. 
ppos ang 'sekefjil-ketjilnja di- 

ari bisa mendjadi besar 
s De bahaja bagi kekewasa- 

: menggantikan oppositie 
ini ajaa pengikoct tidak bisa dilakoe- 
kan “kekerasan atau dengan 

1 ul “jikalau pemerentah-Hitler 
memperbaiki. “keadaan economie 

kjat, nistjaja politiek manapoen djoe- 
ga dipilihnja, akan disetoedjoei oleh 

t seoemoemnja. ngan 
sa Hitler itoe, boleh mendorong 

    

   

   
        
     
   
     

   
    

     
    
   
     

  

    

  

   

        

    
    
    
    
    
     

  

    

  

   
tertinggi sadja, ia tidak akan merasa 
.poeas, djikalau tidak djoega ia mem- 

| boengan dengan loear negeri. 
. Bagi Hitler dan kaoemnja, maka 

Pebaan      lebih doeloe tidak 
n php ana 

paja NA bisa 

  

    

   

    

      
         

     

    

   

  

   

: “Imei Siti Spundan. Mej 

Steenhauer, 

    

   

tij atau tidak ada| 
etoedjoe dengan | 
. Menoeroet ka-| 

dahan n Socialisme | 

 beloem 100 pCt. | 

Rijkskanselier keatas singgasana | 
h, tapi dengan kepangkatan jang | 

. perbaiki economie negeri dan perhoe-|M 

ng baroe-baroe ini|M 

dengan mendapat ke-) 
4 lebih an Ada 

ing Ta 
Keniaga ini ada 

  

     

.van Oroddeek 
'|Mej. The Kiem Youw Nio, Mej. M. es 

Mei. 

S3 

Sa “kapat propaganda. 

' Kemaren pagi hari Minggoe moelai 
djam. 9 soedah dilangsoengkan rapat 
propaganda dari kaoem pegawai Pa- 
'bean (douane). 
di sekolah” Moehammadijah Kramat 
No, 97. 

Indonesia bertempat 

& 

Perhatian dari pegawai2 Pabean.ada 
Ibanjak djoega. 

Sesoedah diadakan pidato pemboe- 
'Ikaan oleh tocan Hardjono sebagai Ke- | 
“Itoea, 
(berdirinja itoe vakbond. 

kemoedian dioeraikan riwajat 

Diperbintjangkan poela tentang so- 
'al Bank cooperatie, Korban-fonds,. dan 
lain2nja - kepentingan jang . menjang- 
koet itoe bond. 

PRE £ 

Partai Ra'jat Indonesia. 

Pada malam Minggoe kemaren, di 
roemah sekolah Moehammadijah soe- 
dah dilangsoengkan rapat tertoetoep 
diantara anggauta2 jang speciaal di 
oendang dari Partai Ra'jat Indonesia, 
memperbintjangkan so'al  oeroesan 
intern itoe perkoempoelan. » 

Sebagaimana poen soedah dioerfioem- 

bestuur, dari P.R.I. jang berkedoedoe- 
,Ikan di Djawa Tengah, dengan opisil 

soedah terpilih djadi anggauta college 
Gecommitteerden dari Provinciale Raad 
Djawa Tengah, sedang toean Tabrani 
promotor P.R.I.-jang sekarang berdiam 
di Pamekasan, masih djadi lid Pro- 
vincial Raad Djawa Timoer. 

Beloem selang beberapa hari ini, 
Mr. Dr. Soeripto terseboet datang di 
Djakarta dan diantara lain poen beri- 
manat pada partainja disini.- 

- Ternjata P.R.I: jang selama ini tidak 
kedengaran soearanja dan langkahnja, 
sekarang roepanja akan bergiat lagi. 
Diam-diam selama ini, agaknja boekan 
berarti ,,njenjak tidoer" selamanja, tapi 
mengoempoelkan tenaga oentoek ke- 

h, | moedian bisa bekerdja lebih giat lagi, 
" hjaitoe »moendoer soepaja bisa Oa 
lebih sempoerna”. 

— Kita mash djedjaknja. 
—09— 

(Bekas Voetbalveld mendjadi park? 
— Kita dapat chabar, bahwa bekas 
voetbalveld kepoenjain voetbalveree- 
'niging ,, Tjahja Kwitang” akan dibikin 
park, sebagai di Menteng, disitoe akan 
diadakan openlucht bioscoop, wajang 
wong dan lain-lain penontonan. 

     

     

   

  

        

         

   
   

    
   

        

   
   

  

   

   

    

   

   
    

    

  

456 ct. 
aibar 

Oo 

BEA, soedah tentoe bakal 

 dinaekkan 

| BELANDJALAH, sebeloem 
| harga barang? men- 

djadi tinggi atawa 
mahal 

Importeurs :   

N, Tideman, Mej.! : 
Tema. 'Haringhuizen, Mej. L.H. Lede- 

'boer, Mej. LM. Kniidsen,. Mej. RB. 
ne-| Rupp, Mej. J-H. van Kappen en Mei. 

— Ka van Deursen. 
temoean 

Itjara toean Djoj 

kan, Mr, Dr. Soeripto Voorzitter Hoofd-. 

“3POND 2 POND 4 POND 
54 ct. 

  

— Lezing Ahmadijati Lahore. 
Malam Minggoe 11712 November jbl. | 

telah dilangsoengkan lezing oleh Ah- 
madijah-Lahore bertempat diroemah, 

-|Piatoe Moeslimin di Prapatan. Perte- 
Imoean ini dihadiri oleh lebih koerang 
Maan diantara mana 3 orang poetri. | 
(Dari Kantoor voor Ini. Zaken ada hadir | 
toean-toean Gobee dan Dr. Pijper. 
Djam 8,30 pertemocan diboeka oleh 
ketoeanja toean Hoesni. 

Pandjang lebar. spr. niengceraikan 
tentang pergerakannja Acnmadijah La- 
hore, dan sebagai pemboskaan ini per-, 

spr. meminta soepaja jang 
hadir membatja fatehah, jans mana lantas 
ditoeroet oleh sekaliannja. 

Kemoedian dipersilahkan angkat bi- 

  

egil 
Jang diceraikamnja ialah tentang 1. 

Apakah jang diseboetkan Agama dan 2. 
'Apakah Islam itoe? 

Sesoedah spr. oeraikan lebar pan- 
djang so'al terseboet, sebagai penoe- 
toepnja ia berkata bahwa pembitjaraan2 

beloemlah begitoe terang tetapi akan 
didjelaskan lagi oleh Mirza Wali Ah- 
mad Baig, Lantas tampil kemoeka Mir- 
za Wali Ahmad Baig membitjarakan 
hal Wali. 

Lain daripada itoe sesoedah Gan 
djang lebaria memberikanpenerangan2, 
spr. menoetoerkan kelahirannja Mirza 
Goelam Ahmad jang mengeloearkan 
tboekoe2 hingga membawa beberapa 
bangsa Barat masoek igama Islam, 
dan “djoega Ahmadyah-Lahore akan 
menerbitkan @oer'an didalam bahasa 
Belanda. Kemoedian diadakan pauze 
10 menit. 

Didalam pauze ini lantas diminta 
derma pada” jang hadir, atas nama 
Ahmadijah-Lahore oentoek me kong 
Roemah Piatoe Moeslimin dat diper- 
lihatkan poela boekoe-boekoe igama 
jang dikeloearkan oleh itoe kaoem. 

Derma jang didapat ada sedjoemblah 
f 9,54'/,,  kemoedian selandjoetnja 
membitjarakan hal keadaan Ahmadijah 
Lahore di Indonesia. Djam 11,1Srapat 
ditoetoep dengan selamat. 

—0— 

Indonesia Club di Kramat. 
Mempertalikan sila: 
toerrahim. 

“Pada malam Minggoe jbl., di Indo- 
nesia club Kramat telah diadakan 
pertemoean diantara anggauta2 itoe 
club, dengan mengadakan pertoen- 
djoekan toneel, njanjian dan sebagai- 
nja. oentoek bersoeka-raja dan djoegza 
oentoek mempertalikan atau merapat- 
kan silatoerrahim diantara sekalian 
leden I.C. poen jang beloem- djadi lid. 

Toneel Sana de- 
ngan mengambil bahasa Belanda iala! 

'meskipoen pendek -tetapi tjoekoeplah 

oentoek sekedar menggembirakan jang 

hadir. Begitoe poela njanjian2 jang 
diperdengarkan oleh beberapa pemoeda 

poetera dan poeteri, tjoekoep merdoe 

dan memoeaskan. Sedang pendjoealan 

makanan dan minoeman dari Buffet 

IC. ada memberikan hasil jang baik. 

Sampai djaoeh malam bersoeka ria, 

kemoedian  baroelah orang boebaran.   

  

24 ct. 
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140 

terdjadi 

(pada politie. 

jang “dioetjapkannja itoc sebenarnja | 

LV.C.— Jong Serang (5/1-'33) 

tjerita ,, Het huwelijk tegen wil en dank“- 

Pemboenoehan di Tangerang. 

Sebab hoetang.| 

Hari Sabtoe tengah hari, 

orang Tionghoa 

dikampoeng “ Batoetjeper 
dengan maksoed menagih hoetang. 
Waktoe membitjarakan hal itoe antara 
kedoeanja soedah terbit perselisihan 
moeloet dan terdjadi perkelahian. 

Kemoedian itoe orang Indonesier 
dapat: satoe tikaman dengan bekati 
diperoetnja sampai melepaskan nja- 
wanja. Itoe belati kabarnja boekan| 
kepoenjaan itoe orang Tionghoa, hanja 
kepoenjaan orang jang .diboenoeh. 

Sesoedahnja terdjadi hal itoe, itoe 
orang Tionghoa lari menjerahkan. diri 

MEN aa 

Menipoe sebab : lapar. 
Kemaren di Chasseweg kira-kira 

djam 7. ditempat orang djoealan sate 
kambing, toekang ijs dan toekang sate 
ajam, soedah didatangi seorang Tiong- 
hoa jang berpakaian perlente dengan 
naik sepeda. 

Sesampai disitoe ia. minta sate 
kambing dan sate ajam. Sesoedahnja 
ia makan, laloe katakan pada jang 
peenja, maoe pergi beli rokok seben- 
ar. 
Pedagang itoe tidak ada doegaan 

jang tidak baik, tetapi sesoedah toeng- 
goe 2 djam lamanja baroelah mereka 
ketahoei, bahwa mereka itoe soedah 
ditipoe oleh seorang jang lapar. 

—0 — 

Versl3g pendapatan, 
Pertandingan AMAL pada tg. 4dan 5 

November '33, goena korban Kebaka- 
ran di G. Betet Batavia Stad jang di- 
kabarkan pengoeroesnja pada kita: 
Penerimaan. 
dari pendjoewalan Kartjis 

Lego — Modjopait (4/11-'33|) 

an Ta AM 

ft. 4.99 
3216.2I 

Djoemblah f 83.25 
Keloearan. 

Gem. Belasting f 13.88 
Drukwerken program —post- 

zegel enz. SO 
Minoeman— Kapoer—enz. San 
Bajar pegawe jang bekerdja ,, 13.85 
sansport boeat 4 perkoem- 
ap oelan 5 19.20 
Id. o » 2127 

Djoemblah  f 83.25 
Ta aa 

Pesta pera'aan Poetera Poeteri dan 
Sport Vereeniging Jong Banten. 
Pada malam Minggoe jang baroe 

laloe. ,,Poetera Poeteri Banten” dan 
»Sport "Vereeniging Jong Ranten“ soe- 
dah mengadakan pesta keramaian 
kedoea kalinja selama berdiri itoe 
perkoempoelan2, bertempat di. Loge 
Gebouw (Roemah Setan) di Vrijmet- 
selaarweg. Publiek jang datang ada 
banjak, sehingga lantaran kekoerangan 
tempat, orang-orang jang datang be- 
lakangan tidak mendapat tempat doe- 
doek lagi. Diantara jang hadir, kita 
nampak Prof. Dr. Hoesein Djajadi- 
ningrat sebagai beschermheer dari 
perkoempoelan terseboet. 

Poetra dan .poetri poen membagi- 
bagikan kembang dengan memoengoet 
derma sekedarnja. Djam 8 voorzitter 
boeka itoe pertemoean, 

Dioeraikan bahwa pendapatan dari 
pada ini keramaian akan digoenakan 
oentoek menjokong P. P. P. B.I. dan 
Korban Pahaja kebakaran di G. Betet 
Batavia. 

Sesoedah itoe lantas diperdengarkan 
'muziek lagoe marsch P.P. B. dan se- 

-Handjoetnja baroelah dipertoendjoekkan 
toneel jang mengambil tjerita ,, Keka- 
jaan leuwih ti Ketjintaan“ (Kekajaan 
lebih dari pada. Ketjintaan) jang diba- 
gi dalam 4 bedrijf. Tjerita ini isoeng- 
goeh menarik -hati ataw lebih mirip 
boleh dikata banjak menjedihkan'atau 
merajoekan hati. 

Sesoedah 'itoe. diadakan pertoen- 
.djoekkan gymnastiek, lantas diadakan 
pauze. 

Habis pauze,.  dipertoendjoekkan 
Klucht, Rythmische dans, diperdengar- 
kan poela Hawaian jang merdoe, 
Slaven handelaar jang dipermainkan 
dengan djalan sindiran, pentjak, gym- 
nastiek, dan sebagai penoetoepnja di- 
'perdengarkan muziek S.V.J.B. dengan 
dinjanjikan poela oleh pemoeda2 dan 
poetri. 

Sekalian tjerita dan pembitjaraan2 
dalam keramaian terseboet, bersepa- 
danan dengan nama perkoempoelannja, 
maka bahasa jang dipakaipoen bahasa 
Banten. 

Sampai djaoeh malam perajaan ber- 
djalan dengan baik dan menggembi- 
rakan, kemoedian ditoetoep dengan 
selamat. s 

—G — 

Taman pendidikan. 
Akan dikoeasai oleh 
Boedi Oetomo. 

Kita dengar kabar bahwa School- 
Pe Taman Pendidikan diwak- 

oe 
ole edi Oetomo. Keperloeannja 
soepaja dasat dan perawatan itoe se- 
kolahan bisa lebih bagoes teratoernja, 

Pembitjara'an dari Bestuur B.O. de-|   ngan pengoeroes itoe sekolahan sedang | 
dilakoekan, : 

'sSoedah | 
pemboenoehan atas dirinja | 

seorang Indonesier oleh seorang bangsa | 
| Tionghoa. 2 di 

Menoeroet kabar jang kita dapat, 
soedah datang ke-| 

|roemahnja itoe orang jang diboenoeh | 
Tangerang | 

samboetan collegiaal waktoe koendjoe- 

|tengah 
menit atau tidak tengok sama-sekali 
|tetamoe jang sedang beroeroesan de- 
ingan salah seorang anggota redactie. 

Ima collega ate 

jang tidak lama lagi akan dioeroes | 
h Bo 

inaroeh ticmboeroe pada 

     

   

  

Pati s 3 

  

Netamae ke redactie . . 

Tocan Samad tidak begitoe KE 
  

ngi kantoor ,,Sin Tit Po“ di “oerabaja, 
IDari itoe ia toelis sedikit onvriende- 

liik. 'Meskipoen begitoe toelisannja 
tidak melanggar garis, artinja : tidak 
oemoemkan hal jang bisa meroegikan 
bedrijf atau persoon. 

Tentang hanja disamboet oleh toean 
Saroehoert, tidak meliat pan-Aziatisch- 
nja — waktoe ia datang itoe waktoe — 
jada hal-hal jang djamak. Djamak di- 
|kantoor redactie pada wakt6e diantara 
djam 9 pagi saimpai 1 siang. 

Kitapoen biasa soeroeh tetamoe ,,se- 
agoeng“ . toenggoe beberapa 

Djikalau oempama diseboetkan di 
kantoor ,,Pemandangah“ orangnja ang- 
'koeh-angkoeh, kita hanja akan balas 
bahwa itoe beoordeeling tidak boleh 
hanja ditilik dari koendjoengan jang 
hanja beberapa sa'at begitoe. ..... 
Ikke dari ,,Sin Tit,Po“ menjalahkan kita 
karena moeatkan toelisan toean Samad 
|beberapa hari jang laloe, diantaranja 
dengan ini perkataan : 

Dan IKKE rasa sedikit aneh ada- 
lah toean Saeroen soeka moeat itoe 
matjam » Pemandangan” dalam satoe 
»Perrandangan'” -jang soedah: dapat 
nama baik. 

Toean Saeroen toch soedah per- 
'nah koendjoengin kantoor redactie 
Sin Tit Po” dan djoega taoe be- 
rapa besar kita poenja sympathie 
padanja, akan tetapi sekarang men- 
dadak ia 'kasih tempat satoe ,,toeli- - 

-san djoedjoer” pada satoe pendelis 
jang ,,terlampau djoedjaer”. 

Apakah ini memang taktieknja t. 
Saeroen boeat terbitkan ,,kegempe- 
ran“ apalagi boeat koran jang baroe 
lahir satoe atau doea boelan ? 

Althamdoelitah ! 

rangkan berhoeboeng 
kalimat Ikke diatas: 3 

le. Kita moeatkan toeli 
Samad karena kita 
deka'an pikiran dan 

Hog . 

Sadja toelisannja boekan membi 
oeroesan. bedrijf atau dari penoetoeran 
persoonlijk jang dimaksoedkan boekan 
oentoek isi koran. 

2e. Benar sekali waktoe kita datang 
di ,Sin Tit Po“ dapat samboetan jang 
menjenangkan, vriendelijk, hartelijk dan 
collegiaal. Apa lagi kiranja sekarang 
sesoedah ada toean Thee Tjoen Liong 
dan Sie Tjin Goan bekas teman be-. 
kerdja di :,,Siang ! 0“. 

3e, Meskipoen oemoernja baroe 40 
hari lebih, tetapi boekan maksoed kita 
tjari kemadjoean dengan - ,,kegempa- 
tan“, Malah kita sendiri tidak sangka 
itoe toelisan- dari tocan Samad men- 
djadikan ..... ,,kegemparan" ! 

Kita pertjaja bahwa kalau kita sen- 
diri jang datang di ,,Sit Tit Po“ dapat 
samboetan menjenangkan. Tanggoeng! 

s, 

Vergadering Raad van ndie. 

Padatanggal 14 
Decemberj.a.d. 

Padatanggal 14 December” j.a. dd. 
akan diadakan vergadering logar biasa 
dari Raad van Indie oentoek memper- 
bintjangkan tentang voorstel2 penghe- 
matan, jang mana sebagai  kesoeda- 
han daripada -vergadering Commissie 
begrooting jang bertoeroet2 baroe2 ini 
'berlakoe, dan jang soedah dimadjoe- 
kan pada pemerintah. 

—0— 

Fentjoerian di kapal. 

Dalam kamar. jang tidak dikoentiti 
dari seorang tweede stuurman pada 
kapal minjak “. P. M. ,Josephina“ soe- 
dah terdjadi pentjoerian. Itee waktoe 
Stuurman jang kehilangan sedang tidoer. 
Barang2 jang hilang ada satoe arlodji 
tangan, satoe wekker dan satoe vilten 
hoed. Pentjoerinja tidak diketahoei. 

—)— 

Kelepasan. 
Dengan officieel soedah ditetapkan 

berhentinja dengan hormat toean Mr. 
A.C, Sandkuy! sebagi 2e plv. directeur 
Tangan Bank. 

pan ) —n 

Landraad Meester Cornelis. 
Tadi pagi soedah diperiksa perka- 

ranja Nain jang soedah  membatjok 
dengan golok pada Sali, 4 boelan jang 
berlaloe di. kampoeng poelau Nangka 
Tjikarang. Orang jang dibatjok boekan 
sadja mendapat loeka, tetapi 4 giginja 
tertjaboet. 

Itoe pembatjokan menoero ke 
rangan, adalah. disebabkan Nai 

isterinja. 
“Hakim beri 

Nain 10 boelan   
Djadi tiga hal jang perloe kita te- 5 

      

   

   

    

   
    
    

        

  



    
   

   
   

    

   

  

   
   
   

      

   

   

    

    

   

              

   

  

   
   

      

   

  

   

   
   
   

   

                

   

  

   

  

   
       

   

            

   

    

   
   
   

   

  

akan ian | 

tjaan, Bibliotheek, lezing oentoek 
| penerangan pada jang datang koe 

. djoengi waktoe .di adakai 

'djoega akan diadakan Cursus mz 
'dalam bahasa Arab dan boleh dja 
djoega dalam bahasa Belanda, semen 
ara goeroe2nja akan di pilih orang | 

ng soedah biasa mengadjai dan 

aa lain-lain adalah ad 

  

  

| dengan djalan bagimana sadja soepaja |.. 
— itoe Club bisa dapat symphatie dari| 
— kebanjakan bangsa Islam, dan berdi 

lama, sementara oleh - toean- Sayi 
Oemar Aydid dan toean Sject 

   
     

bin Ahmad Aboed bersama toean S 
“Ali bin Awad Basawad soedah moelai | 

  bekerdja dengan giat hoeat. adakan 
sdiaan jang dirasa “perloe, dari | 

perabotan dan sebagainja kita bantoe | 
 djoega berharap soepaja Club terse-| 

i pelanggaran 
e deeleman 
ikemoedikan 

boom dari deelman 
an teroes mengenai 

n - bangsa Europa 
mpoean itoe men- 

g pada tangansebe- 

ada disebabkan koesir deeleman itoe 
dengan tiba2 maoe memotong djalan. 

  

  

  

Artij kesatoe merk Harrison f 1,65| | 
Ff £ ES e 

3 

1|bah dan tidak 
| Rubber sheets nom. 12.75, crepe 

'nom. 14, pasar sepi. Koffie ready 

Bakran ia 

les "Radja Carol menentang 

Pa N 

2 ans-Ocean): Djatoehnja kabinet(Vajda 

ra ! 
'pemerintah tidak bisa tindas kaoem 

|kaoem fascis jang berkabar di Rome- 

“4 Brussel, 12 November. (Aneta). 
IHeymans, 

Belgie, didalam vergadering perga- 

Loear Negeri dengan Senaat dalam 

2. |tidak ada bermaksoed hendak memin- 

Ita persetoedjoean 
|djian dagang antara Negeri Belanda 

“dengan Belgie jang pada tanggal 20 

| Februari 

oe terdjadi| 

Jatau pertentangan, sedang politie oe- 

“liang belakangan ini, soedah habis. 

4 4 mar AP 5 

— Ibrkerdja dengan berkeras hati. 
: aa : # 

. LOUI fine fabriek Siemen dimana padatang- 

"enigal 10 November ibl. ia ada berpidato. 

| £ Y Tag 1 wa 

  

oet tjonto | 
5 dan, 2,75 

Lam poeng. 

: nom. “122 eal 

ov-Nov./Dec: nom. 120,50. 

1 355 dan f 3,60/ 

ur Krawang padi boeloe leve- 
. 13,40 dan f 3,45. 

3,05 dan f 3,10. 
koelit f2,70 dan f 2,75. 

“ Tolosan f2,85 dan f3,—. 
slip 30pCt. petja f3,25 dan 

loe 30 pCt. petja f 3,65 dan 

MEN —0— 

Pasar di Soerabaja. 

'Oerabaja, 13Nov (Aneta). 
suikermarkt tidak bero- 
ada djoeal beli. 

export kw. nom. 15, pasar sepi. 

' 'Nivas djoeal 856 tons superieur dan 

112 tons browns jang afgekeurd. 

  

    

  

"TT EUROPA 
' Crisis-kabinet Roemeni€ 

oran serem $ E 
Boekarrest, 9 Nov. (Aneta- 

olvod) jang soedah minta berenti pada 

malam Kemis adalah disebabkan koe- 

ang Senangnja kouning Carol lantaran 

nie. 1 

ES —0— 
— Nederland—Belgie ada apa? 

Minister Loear Negeri 

boengan dari Commissie Oeroesan 

Parlement, ada menerangkan bahwa ia 

tentang perdjan- 

1933 soedah dimasoekkan 

dalam daftar di Geneve. - 
“ —0— : Ba 

di Duitschland. 
gema 5 “Heil Hitler! 

Berifjn, 12Novemb er (Aneta). 

Hari ini, sedjak dimoelai dioemoemkan 

campagne pemilihan, keadaan paling 

“aman, dan tidak. soeatoepoen ada ka- 

baran tentang kedjadian2 perselisihan 

Pemilihan 

moemnja tiada nampak toear biasa 

banjaknja. Nampaknja bahwa penera- 

ngan oemoem jang-hampir boleh di- 

katakan campagne gila2an dalam hari2 

' 'Kesoedahan pertama datang dari 

golongan kaoem hotel ,Zug Spit 2 

jang mana dari 107 orang memilih, 

'ada 106 jang memberikan soeara ,| an 

pada Plebisciet, “dan 1 tidak lakoe. 

  

. golongan pemilih soearanja. 

aling besar perhatiannja 

beberapa district indoestri, di- 

doeloe2nja kaoem Communisten 

  

Kaeun : £ : 2 1 

'Kemoedian djam 8 sore ada ternjata 
a soedah lebih 90 pCt. dari kaoem 

ih jang practisch memilih dengan 

  

tidak memberikan soearanja 
kwartier pemerintah sebagaima- 

h 'lainnja, tetapi ia keloear dari 

itoe dan memberikan soeara pilihan- 

nja di kwartier kaoem boeroeh di Kan- 

  

Pe tata 

« in , 

kembali 

A. Lev. | Eitel Friedrich jang | 
n./Maart( herikan soeara pemilihan di Potsdam 
1 C.Isoedah. ditoeroet oleh bekas Poetra 

“| Mahkota  (Kioor 
. 'orang dari kaoem kerabat bekas Radja 
“1220 terseboet. An | 

1 3,60 d Bap ik $ son Yani 20 dihitoeng  djoemblah 

| Seet dan Standard | 
nom. 13'/4 c. dan 

|600.000 atau 1.6pCt. jang tidak me- 

Ikan pengoemoeman sebagai berikoet : 

'jang hebat dari ra'jat Djerman terha- 

sekalian gedong-gedong oemoem pa- 

'datanggal 13 November mengibarkan 

'poela soepaja sekalian ra'jat Djerman 

kebesaran Negeri Djerman, menoen- 

'Boeat Rijksdag ada 103 soeara dan 4 
j g tidak lakoe. Hampir djam 12 ada | staten 

akoekan oleh anggauta2 peme- maka 13000 kantor-kantor Post di Ca- 

2 N ov. (Aneta-Reuter). 

oen banjaknja bangsa 

nggal diloear. Negeri 
di Duitschland ((Aneta). Pembitjaraan antara Litvinoff 

  , poetranja jang kedoea | 
| ama kali mem-| 

Belanda) 

onprins) dan lain-lain   

Mangan BN 3 

, ov: (Aneta-Trans- 
pagi djam 1, soedah 

Sogara ada 

35.400.000, da- 
rimana 

. 32.400.000 ber- 
setoedjoe  de- 
ngan Rijksdag- | 
list. dari “ka- 
oem Nazi atau 
92 3pCt., 5 se- 

“dang 2.700.000 
tidak lakoe. Di 

' Plebisciet jang 
- memberikan 

IN soeara (setoe- 

djoe) ada 33.200.000 atau 93.8pCt. 

jang .menjeboet ,ja,” 1 .600.000 atau 

5.6pCt. jang menjeboet tidak," dan 

   

Tadi 

njeboet apa-apa (kosong). Pemerintah 

keradjaan, djam 1 soedah mengeloear- 

.Oentoek  menghormat toendjangan 

dap Adolf Hitler dan politieknja oen- 

toek kehormatan dam perdamaian, ma- 

ka pemerintah meminta soepaja pada 

beng 
Ministerie propaganda ada meminta 

menoendjoekkan ia poenja sepakat dan 

djoekkan bersatoenja dengan djalan 

djoega mengibarkan bendera. 
sg 

» Kemoedian dikabarkan bahwa ke- 

soedahan dari angka2 itoe pemilihan 

ada 43.007577 soeara, darimana ada 

39.655.288 jang setoedjoe dengan ka- 

oem. Nazi, 3352.289 jang tidak lakoe, 

IPlebistiet ada 43.464,420, darimana| 

40.618.147. jang  menjeboet, Se 

2055.363 menjeboet ,,tidak“ dan 90.910 

jang tidak lakoe. - 6 
. 

-Weenen, 13 November (Aneta- 

Havas). Doenia pers di Weenen masih 

bersangsi tentang kesoedahan itoe pe- 

milihan di Duitschland. Neue Freie 

'Presse ada mengatakan: ,,Plebisciet 

tidak akan banjak membawa perobahan, 

Hitler mendapat kemenangan - tetapi 

oentoek memetjah so'al jang tersang- 

koet tidak gampang“. Neues Wiener 

Tageblatt mengatakan, bahwa kesoe- 

dahan dari. itoe. pemilihan tidak bisa 

menimbang bagaimana beratnja, per- 

timbangan politiek loear Negeri. 

—. NEDERLAND 
Post Oedara. 

Den Haag, 12 November |Anetal. 

Comite tentang pembawaan Post tjepat 

dengan masin terbang, soedah mem- 

beri kepastian hari tanggalnja mesin 

terbang pemboeroe Post akan berang- 

kat, jaitoe boeat sementara tanggal 25 

November. 2 
, 
—AY— 

Besluit dari S. D. A. P. 

“Perhartikan djoega 
& kepentingannja go- 

longan2lain? 

Den Haag, 9 Nov. |Aneta). Rap- 

port perobahan S.D.A.P. menetapkan 

bahwa partij terseboet haroes mem- 

perhatikan crisis, jang tidak sadja 

membikin. soesah dan. sempit pada 
golongan kaoem boeroeh tetapi djoega 

pada golongan2 lain. 
Sociaal Democratietidak 

boleh mementingkan golo- 

ngan kaoem boeroeh sadja, 

sedikitpoen- tidak boleh menoedjoe 

oentoek kepentingannja satoe golongan 
terhadap lain2 golongan. 

10 Golongan kaoem boeroeh moesti 

kasih lihat perangi democratischnja. 

20 Mereka haroes mengakoei keketji- 

wain dari penjoesoenan staat, pem- 

bagian kerdjain Parlement Proviniale 

|membetoelkannja poela. 

30. Mereka moesti membikin satoe 

program oentoek memboektikan toe- 

dibikinkannja, meskipoen perobahan 

memakan tahoenan lamanja. 
Pele 

AMERIKA 

Oleh sebab harga oeang dollar Ame- 

'rika soedah toeroen lebih dari 100, 

nada soedah mendapat perintah soepa- 

ja djangan lagi menerima oeang Ame- 

rika, 2 nun 

Sovjet dan Amerika. 

Baroe akoer, tetapi 
beloem diakoe. 

Washington, 12 November 

Sovjet, dengan President     
  

am pemilihan. Be-| oetoesan 

ap tinggal di Doorn Roosevelt soedah mentjapai ke-akoeran 

Iseberapa lama lagi. 

bahwa sikap “ovjet ada berobah dan 

dan Gemeente dan haroes| mengetahoci atas djasanja jang selaloe 

djoeannja sociaal, jang mana haroes 

dari. kapitalisme sampai socialisme 

"Tidak boleh terima ocang Amerika 
: lagi. 

Ottawa, 12Nov. (Aneta-Reuter). 

tentang hal pengakoeannja Amerika 
atas Sovjet Rusland dalam tempo tiada 

“aan Oo & 

AZIA 
Ruslaud dan Japan. 

Fa Amerika haroes hati2. 
Tokio, 9 Nov, (Aneta-Iwaki): Da- 

lam satoe commentaar tentang pembi- 
tjaraan dari Molotoff, ,, JapanAdvertiser“ 
jaitoe soerat kabar kepoenjaan seorang 
Amerikan, terangkan, bahwa Molotott 
ada andjoerkan peperangan pada Japan 
boekan centoek memperbaiki keadaan 

dan harapan. perdamaian. 
Minister Sovjet anggap keliroe sekali 

pikiran orang2 Amerika, sebab mak- 
soednja dalam. pembitjaraan itoe tidak' 
lain soepaja perhoeboengan antara 
Sovjet dan Amerika berhati2. 

Soerat kabar itoe tambahkan lagi, 

menjerang halmana ada mengoewa- 

tirkan sedangkan Japan selaloe menje 
rangkan diri tentangan?2 dari Sovjet. 

Engeland dan kaoem Radja di India. 

Lagi satoe diSoe- 
roeh.pergi. 

Bambay 9 Nov. (Aneta-Navas): 
Radja moeda soeroeh pilih pada Ma- 
haradja dari Dewas antara, letakkan 
djabatan atau diberi keloeasan Offi- 
cieel oentoek memeriksa keadaan ad- 
ministratie- wang dari negerinja. Maha- 
radja itoe pilih sebab kehormatannja 
tertoeloeng, tinggalkan negerinja de- 
ngan maksoed naik hadji. 
  

  

  

Pidatonja Dr, Colyn. 
Tentang pembajaran 
oetang. 

Berhoeboeng dengan pidatonja Dr. 
Colyn tentang pembajaran oetang de- 
ngan djalan afschryving (penghapoesaa) 
dan penoeroenan rente, soepaja tidak 
terbit salah sangka, maka berikoet ini 
Aneta oemoemkan isinja jang lengkap: 

,Colyn menoendjoekkan bahwa pe- 
noeran harga oeang. dimana-mana 
menimboelkan kegagalan, perhitoengan 
dimana-mana ternjata menjedihkan, 
oleh sebab mana pemerintah hendak 
menoetoep  oetangnja dengan dja- 
lan menghapoeskan dan menoeroen- 
kan rente, sebagaimana dilakoekan oleh 

peroesahan-peroesahan particulier, ia 
menanja apakah kenaikan harga akan 
bisa naik bersama dengan penoeroenan 
harga ocangj ia menoendjoekan poela 

bahwa kaoem pioetang (jang mengoe- 
tangkan) moesti akan memberi peng- 

hapoesan jang loeas dan mendapatkan 
keroegian kapitaal“. Berhoeboeng de- 

ngan ini semoea, maka orang liat di- 

mana-mana sebagai hasilnja, ialah ke- 

roegiannja depreciatie ada lebih heibat 

dari pada keoentoengannja. Dari se- 

bab itoe soepaja berhati-hati, djoega 

oentoek kepentingannja djadjahan. 
Betnyiyal 

Orang Belanda tidak dipilih lagi. 

Oentoek regent- 
schapraden. 

Dalam pemilihan oentoek anggauta 

dari College van Gecommitteerden 

Regentschapsraad ,,Lebak” (Rangkas- 

betoeng) toean A. van Leeuwen, ad- 

minsitrateur R.O. ,,Pasir Ajoenan” 

tidak dipilih lagi, sedangkan toean 

terseboet- ada seorang jang banjak 

berdjasa oentoek Regentschap ,,Lebak” 

dan sebagi promotor dari Vereeniging 

Ziekenverpleging Lebak. biarpoen de- 

ngan keadaan jang soelit ini dalam 

kalangan Cultuur di Lebak, toch mak- 

soednja mengadakan roemah sakit jg. 

nodern itoe dapat diadakan, demikian- 

lah orang toelis kepada Het Nieuws. 

Dalam pemilihan Regentschapsraad 

Pandeglang toean P. Ward, admini- 

strateur R.O , Tjibioek", oentoek djadi 

anggauta College van Gecommiteerden 

djoega semoea pendoedoek Pandeglang 

berkerdja dengan radjin oentoek Re- 

gentschap terseboet. 
& sx 

gapannja Nieuws v. d. Dag ada satoe 
politiek anti-Belanda. 

Soenggoeh aneh. Regentschapsraad 

itoe ada satoe badan, jang mempoenjai 

|kekwasaan sendiri, bagaimanapoen di- 

singkatannja” kekwasaan itoe, akan 

tetapi dalam  oeroesan pemilihan 

,orang-orangnja jang dipertjaja“ (ver- 

trouwensmannen), tidak seorangpoen 

'diloear boleh tjampoer. Apakah dengan 

tidak dipilihnja seorang Belanda oen- 

tosk College van Gecommitteerden, 

Regentschapsraad Lebak dan Pande- 

glang berpolitiek anti-Belanda? Apakah 

anggauta-anggauta R.R. itoe seoemoem- 

nja mesti djoega memilih seorang 

Belanda sebagi ,,vertrouwensman“ da- 

lam College Gecommitteerden itoe, 

'soepaja djangan dikatakan bersifat   

  

“ “Hoe peroelis pada soerat kab 
“Kalibesar roepanja selaloe meng 

"bahwa daerah Banten itoe penoeh 
Ingan kaoem merah, anti-Belandis. 

'fanatici, dan apa lagi jang ,,berbah: 

'oentoek kekwasain”. Tapi, him, ro: 
panja boeat bikin pesta-pesta foya. 
seperti telah: ditontonkan, di Rangkas 
betoeng dan di Serang,.... masih 
djoega banjak temponja. dan ,senang- 
nja. Itoe matjam pesta-pestaan, tocan, 

jang moesti dikatakan -anti-Belanda, 
sebab sangat merendahkan prestige 

| elanda dan kenamaan Belanda, lebih 

dari. 160 R.R. jang tidak memilih 
Belanda dalam College van Gecom: 
mitteerden “atau 1000 -partai- kebang- 

saan Indonesia. Haraplah ini diperi- 

ngatkan oleh toean2 pretmakers di 
Bantam, jang. djoega telah diperingat- 
kan oleh 

Bode. 

c— yg — 

Doea kantoor Goebernemen pindah. 
Dari Bandoeng 
ke Betawi. 

Kantoor Inspectie Pandhuisdienst di 
Bandoeng akan dipindahkan ke Betawi 
di Koningsplein Noord No. 17, bekas 
kantoor Inspectie Intandsch Onderwiis : 
djoega afdeeling Boschwezen akan di- 
tempatkan disitoe. 

—0— 

Vergader ing Permi diboebarkan 
. Pelitie. 

Aneta dari Medan mengabarkan : 
Menocroet Deli Crt. politie kemaren 
hari Minggoe 12 Nov., soedah mem- 
boebarkan vergadering Permi, dimana 
Voorzitter Permi. afdeeling Medan ada 
berpidato, . katanja :.,,Islam.tidak me- 
rasa setoedjoe oentoek menoempahkan 
darah apabila waktoenja beloem da- 
tang”. Waktoe mengatakan inilah maka 
politie menjetop pembitjara, jangmana 
terdjadi kegemparan didalam itoe ver- 
gadering, sehingga politie boebarkan. 

—) 

Pembagian gedoeng-ge. oeng. 
Dari Bogor Aneta mengabarkan: 

Tadi pagi di “ogor soedah diadakan 
pembitjaraan antara Directeur Land- 
bouw dengan lain-lain pembesar jang 
tersangkoet tentang pembagian gedoeng 
gedoeng, jaitoe berhoeboeng dengan 
pembagian-pembagian kembali dari 
departementen. 

  

a 
- 
A Sa 2 

RA 

  

  

VJ. 
Sterl—Setiaki14-0 

Pertandingan jang diadakan kemarin 
hari Minggce di Laan Trivelli dapat 
perhatian baik - dari penonton. “Dari 
moela permainan dapat kenjataan 
V.V. Ster memang ada lebih koeat 
dari moesoehnja hingga stand seperti 
terseboet  diatas.sDisebabkan pendja- 
gaan pagar dengan diatoer dan dapat 
pertoeloengan politie, sekarang penda- 
patan -pertandingan ada berbeda dari 
doeloe. 

ea (| ane 

Voetbal di Batavia Stad. 

. di veld s.v. ,BIM“ 
Kamp: Krendang. 

Groep C.—P.LV.C — T.L.V.C.- 1-1 
Groep A.—€.V.C. — S.V.M.S. 4—0 

— 0— 

Voetbal di Meester Corselis. 

Kroekoenan — Jong Manggarai O—1 
Goodyear — P, A.M. 2—1 
Pertandingan jang diadakan hari 

Sabtoe di tanahlapang P.P.V.I.M Kebon 
Pala sebagaimana terseboet diatas jaitoe 

berkesoedakan oentoek kemenangan 
Jong Manggarai. 

Pada “hari Minggoe pertandingan 
Goodyear dan P.A.M. ada lebih men- 
dapat perhatian dari penonton, sebab 
kedoea perkoempoelan ini memang 
soedah ternama spelersnja. Dalam ba- 
risan P.A.M. ada bermain beberapa 
spelers dari Jong Arab. Moela permai- 
nan ini ada sama koeatnja, tetapi ke- 
moedian Goodyear ada lebih koeat 

Kabar diatas itoe menoeroet ang- hingga stind waldoe-passe J0 cen- 

toek. club itoe. Soedah pauze P.A.M. 
dapat meneboes kekalahannja hingga 
stand tidak berobah oentoek kemena- 
ngan Goodyear. h 

  

Selasa tgl. 14 Nov. 1933. 

Lelang perhiasan (mas-intan) waktoe 
malam oleh John Pryce di Koningsplein 
Oost. 

G.A. wd Nagel, Goenoeng Sarie 
77 oleh John Pryce. 

Lelang sita W.F. Alexander, Tjikini 
46, oleh deurwaarder Blom. 

Lelang sita T.H. Verleye, G. Djafar 4,   anti-Belanda ? oleh deurwaarder Biom. «- 
z8 

/ 
f 

! F 
ape Pa 

redacteur dari. Banten . 

  

antara Kroekoenam dan Jong Manggarai, 

                 



   

    

    
       
   

     
    

   
      

   
       

   
   

    

     
     
   
   

  

    

          

   

    

   

    

   
   

   

          

   
    

  

   
   

  

    

   
   
   

    

   

   

  

   
   

          

    

         
   

  

dar - 8 pagi sampe djam 

kero ne Pu Pengen zonder 

  

      
     
      

  

    
     

    

jalah 

Ini malem dan "malem berikoetnja 

. Filmkantoor, K. GAMISCH 

DEUR OPEN 
: DA SATOE PINTOE Tee 2 

sampe achir menarik perhatian penonton. 

  

M MPERTOENDJOEKKEN 

Pa ALERED ZEISLER 

GAAT BEN 

  

   

satoe film jang sedaff Hasani 

  

ih agia E 

1. benjale permintaan teroetama dari man 

, maka jang berfohda tangan dihiwah ini, 
un | Sekolah. Degan .menjoesoen cursus 

. me bala Di ical situs Kn 

iboeka. pada fg. 15 Nov. '55 boeat sementara 
- 

Ine Mae keing. ranah 2 3 seminggor. 

  

mesen Matan Ta kerna, 

SOELAIMAN BAKAR   

    

  

  

2 Im 

Baroe 

“ 

KITA I POENJA 

JAARL KS CHE OPRUI MING 

Goenakenlah dengan lekas Toean poenja tempo, djangan 

DITANGGOENG BAROE DAN SOEARA BAIK. 

Saften. His Master's Voice Beka, Columbia, Jo Kim Tjan platen 

104 Pasar. Senen 89A — Batavia-Centrum — Telf. No. 5964. 

  

  

  

“ TJOEMA! 

— KANen Ba 
sa ag 

£ 
" Tek 

Importeurs : 

PASAR - KLONTONG. 
Hs. Vrg, DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN 127 — BAT.-CENTRUM 

141 

  

  

“
#
 

  

TINGGAL 4 HARI LAGI 

sampe liwat 
trima lagi ODEON Gramophoonplaten, lagoe Kron- 

tjong, Extra dan Soenda, harga £ 0.50 

5 TOKO 

LIEA KON 
JAVASCHE BATIKHADEL 

Hoofd-agent : ODEON 

  

  

  

  

  

  

  

  

' Brikaoenfoengan pada 

Ra'jat 500/, S5. 100 ”/, 
wang berpoeter meng- 

'oendjoengi MARHAEN 
as Bea kantong — 

ONanaden tocan poenja pesenan 

0 dengan hormat. 

..« TEXTIEL INDUSTRIE 
“pad a j an g m in ata (#EROESAHAAN KITA: 

  

  

Tn | KELOEARAN PALING BAROE 
“DARI 

2 

FAROKA 
Ba Jang paling djempol 

  

(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji       anu RIBBON| 

  

II GANDHI!   
  

  

      

      

Se w a ade s i Tenoen bangsa sendiri 
5 koeat, bagoes, nefjis. tahan fjoetji 8 

2 2. harga boekan mahal 

Boeat Dena perempoean 

lorik kehitaman f 0.50 : 
Balongsong f 0.75 Perampoean 

| Harga pergebaja 

2 . Boeat djas 

5 : Isl: Naboe-aboe polos f 0.75 
Laki-laki | fosik .f 085 

perdjas 

Pasar Senen 159 
TOKO DELIMA 23 Batavia-Centrum 

  

              

  

  

  

  
ROEPA-ROEPA 
  

  

  

Oa ngan 
  

  

  

SEPATOE ANAK-ANAK 
KEPENTINGAN BOEAT TOEAN 
KESENANGAN OENTOEK ANAK? 

PAN er an TIDAK SELAMANJA 
TOEAN DAPAT MOERAH, JANG 
TIDAK MEROBAH KEPADA KWA- 

. LITEIT BARANGNJA 

“Dan kita akan djaga toean poe- 

nja keperloean, jang toean tidak | 

BAJAR LEBIH MAHAL: 

—.. BAGOES, 
TI KOEWAT, 

MOERAH, 

MOELAI: 

i 92” SAMPAI 80 
' 

KOELIT 2001K0ELAT Oekoeran moelai : 
TOOL KARET "31 NotM-82 6272 819-10 

  
  

  

  

  

          

  

  

Importeurs : 
  

PASAR: KLONTONG 
  

  

  
Va 'DJOHAN- DJOHOR BATAVIA: C. 
    mc 

DOKTER 

A. RAMALI 
4 Tn v. d. Bosch 34 . 

Batavi ia-Centrum. 

Djam. bitajra 4—6 sore 
112 

DT EKALI KAT KUN BKN 

Drukkerij 

Moehamad Thoha 

  

| Tanah: Abangheuvel 14, Teleoon 1256 WI, 
  

SANGGOEP TERIMA: 

Membikin tjitak-mentjitak (drukwerk. harga 
jang semoerah-moerahnja, tetapi baik dan bagoes 
begitoepoen kwaliteit. pekerdjaannja stimpal be- 
toel dengan oewang jang Toean keloearkan. 

Bergoena besar boeat orang dagang jang 
ingin namanja lekas terkenal pada antero publiek. 

Djoega Boekbinderij, encadreer-, graveerinr, 2 
Rubber en koperen Sempati lijstenmakerij en 
naamborden, 

  

  

WAN LIE 
|| Kramat no. 58B. t/o Station tram B.V.M. Bt.-Ce 

  

Reparatie voor horlore & gr.mophoon 

Soedah pindah dari Pasar 

Boeroeng no. 44 ke adres | 
diatas. : 

Pekerdjaan ditanggoeng 

baik dan ongkos moerah, 

- Menoenggoe dengan hormat. 

Fe 
  

  

  

  

GOENTINGLAH ramboet toean 
jang soedah pandjang 

TJOEKOERLAH djenggot dan 

koemis toean jang soedah tebal. 

PADA: 

Coiffeur ,D AN ya 
STRUISWIJKSTRAAT 43 

DJAKARTA 

  

  

  

  

DRUKKERIJ 

»PEMANDANGAN” 
Senen No. 107 “—' Telf. No. 1810 Wi. 

  

N
a
 
N
A
 

Sa
 

“S
AR

 

Satoe Drukkerij jang sang- 
goep menerima segala peker- 
djadn tjitak Madjallah dari 
Perkoempoelan?, Pekerdjahan 
ditanggoeng tjepat dan rapi, 

Harga tentoe Megi 
.pada pemesan: "       

      

Ha
be
r 

AKAN DIDJOFAL 
Satoe motorfiets Harley Davidson, 
2 Cylinders. g 
Katrangan bisa dapat pada agent 1 
Pemandangan Dajakweg 12 

. Yg: Priok. 

G
A
N
 

   
      

      

   



  

  

wa adalah segala manoesia itoe sama bebas dan 
merdeka dan mempoenjai beberapa hak jang asli, jang 

amanapoen mereka menggolongkan diri dalam se- 
| | atau pergaoelan (masjrakat) 

  

...soeatoe keradjaan (stz 
| sekali-kali tidaklah « 

       

      

    

  

    

      
    

      
     

  

     
     

       

a se oetkan atau re- 
2. boet. daripada ngan perdjandjian Ei Sapaposat di ga, 1 dan kebebasan pa diri dengan mempoenja akan mentjari dan O semempoenjai harta dai dan memperdapat : 3 ! s. . d: $ TN 3 3 — kebahagiaan ae 

Abate » laration of 
TEAN OI Virginia        pt 3     

Feat     
Ir etik     'perentah Pesoe- 

dp. kamoe. 
1 mereka ialah 

      

    

    

   
    
   
    

    

k 

atas pokok jang 
mendapat penga- 

sia, setengahnja 
leh berbagai-bagai 

ertoeroet2 diadjarkan ke- 
tara manoesia 

stapkan didalam 
sengadja diper- 
Dan dengan te- 

egas perkara pembatasan 
€ | ditetapkan “dalam hoe- 
em dan adat jang diakoei dan 

lal pergaoelan manoe- 

  

    

   
   

   
    
      

  

   
     

   

    

   

   
   

    

      

   

   

ekoem dan adat 
oendang- 

dalam negeri dan atas 
i lah kita ketahoci, 

: eboeng pada satoe fihak 
kekoeasaan (gezag) atau 
intah (regeering), jang ha- 
k dia Juitvoerende macht| 

ngan segala 

nendjadi ang- 

  

     
   

    

     
boeng dengan pokok- 

kaan jts. tadi itoe, ti- 
anggauta pergaoelan 

Ch dikenakan oleh atau 
an kepada sesoeatoe oendang: 
. melainkan, djika ia sendiri 
ka membenarkan dan meneri- 

hirjima oerdang-oendang itoe. Maka de- 
-|ngan karena alasan itoe tetaplah tiap- 

tiap anggauta pergaoelan haroes mem- | 
1|poenjai hak jang pertoeh akan toeroet 
-| memboeat, - menetapkan dan mengoe- 

atkan tiap-tiap oendang2 jang hendak 
dilakoekan atasnja. 

     
      
    

    
   

  

   

   

   
      

    

      
   
   
   

  

     

  

   
    
     

    

    
   
   
       

          

    
    
     
   
   

    
   
   

  

gaoelan atau ke-/sepenoeh-penoehnja, jang .anggotanja, me- | meletakkan kekoeasaan memboeat hoe- tau foeroenan tiap2|koem. (wetgevende macht) semata-mata 
edalam pergaoelan|ditangan ra'jat, disertai poela dengan g ia tergolong ke-jhak pengawasan jang sepenoeh-pe- 
2 2. Jnoehnja atas poenggawa dan pegawai 

ya. Diharamkan aga-|ga -sepenoeh-penoehnja ,, Hak Radja” in | hoekoem oendang- atau ,,Kesoeltanan” (souvereiniteit) ter- egeri memboenoeh, serah kepada ra'jat semata-mata. 
ar kemer-y “Tapi telah kita ketahoei poela, bah- 

cesia. . Iwa hak kemerdekaan politiek jang 
ak manoesia: atas/ sepenoeh-penoehnja itoe beloem per- 
ntjari rezeki|nah bertemoe dan sesoenggoehnja mt- 

jai hartanja.. | mang tidak dapat dipenoehkan seperti Mnablocsia “atas kemer-jjang terseboet itoe. Dan dalam masa ini 
dan pikiran, ke-|dalam bangsa jang terlebih tinggi de- 
atan. atau -a g a-| radjat kemerdekaannja sekalipoen, ada- 

Kza 3 lah hak -politiek itoe terbatas dengan 

  

kan |sekedarhak memilih oetoesan 
k2 kedalam madjelis wakil “ra'jat (parlez 

'ment), jang melakoekan kekoeasaan 
memboeat hoekoem dan tiap-tiap orang 
dalam tiap-tiap negeri tetap ta'loek 
kepada hoekoem jang ditetapkan oleh 
oendang-oendang jang telah ada di 
dalam negeri itoe. en 
» Dan madjelis wakij ra'jat itoe me- 
lakoekan hak pengawasannja atas ke- 
koeasaan jang melakoekan hoekoem, 

alah sekadar dengan hak menoen-     
    
   
    erdjaannja. 

tiap-tap ne- 

  

    
   

  

     
    

    
     
    
    

    

     

  
ra'jat, . demikian 

an paham dan 
an agama. 

an dibenarkan 

negeri, karena diakoei 
menjentosakan tertib 
ar alam tiap-tiap     

  

tai peratoeran. 

«. Imempoenjai harta, boleh dikata masih 

  

   

  

pem-| Demikianlah hak politiek jang! 

kebebasan ta jang melakoekan hoekoem itoe, sehing- | 

(peti besi. han Han 

| Demikianlah kekaloetan dime-lma - bangsa  Djawa 

san badan dan,” enia bertambah-tambah|meminta pertolongan kepada siapa 

    

        

aka segala perkara jang : besar 
- |dan jang ketjil dalam perhoeboengan 
“Irajat dengan  fihak kekoecasaan dan 

    kan hoekoem. 

'sekarang ini hanjalah j 

  

|jang terseboet tadi itoe. Adapoen ten- 

  (kemerdekaan atas p:   

tetap oendang2 memberi hak keleloea- dipakai 

  

'manoesia. 

rezkidan 

»Sakti” atau ,angker" oleh pi-struction Army). hak kekoeasaan dan ol&h hoekoem. 
. Kekoeasaan soeami atas isteri diten- 

-Itoekan batas-batasnja, didjaga olkh 
2 

saja oeraikan nanti pada lain kali. 

merintah ja ng mendjalan- 

tjarian rezki dan Ingocasai oeroesan pentiari n m- Ai Ka Ae Pe ena af Bakat ap oran jang : oleh Sovjet  Rusland, oleh | berdiri seboeah Roekoen Tani. Pengoe- | Isaan jang sebesar2nja kepada tiap2|Fascisme “di Italia, oleh Nationaal-|"0esnja terdiri dari : Mn Pt Socialisme di. Duitschland dan jang Adapoen medan pentjarian|terachir oleh president Roosevelt di rez pembagian harta Amerika dengan daja oepaja jang di- itoeseolah-olah dianggap namakannja N. R. A. (National Recob-| 

  

   

  

     
Indonesia) Tjabang Laboean Amas, sa | koeas Maka bertambah lama bertambah (telah didirikan Satoe comite Mohd. 00 Jantara ra'jat dengan ra'jat diatoerlah |keraslah toentoetan terdengar, soepaja | Ramlifonds jang terdiri “ Idalam hoekoem oendang-oendang dan | diadakan pembatasan dan peratoeran| Djaperi Nafarin, Ketoea, tocan Enoeh, era Aepai 3 bagi oeroesan pentjarian rezki- dan| Penoelis.- Dan beberapa pembantoe. .Tapi .perkara2- jang di atoer dan (harta itoe, sebab ternjata kekaloetan- dibatasi itoe sampai dalam masa kita nja telah menimpahkan bala atas se-| poel oeang dengan mengadakan. lijst2 arang ir | ing mengenai (genap negeri dan sekalian ra'jat dan |derma. pokok jang pertama dan mang ketiga | telah melanggar kepentingan oemoem. 

5 £ 1 Adapoen djalan2 jang telah ditjaba- | tang pokok jang kedoea itoe, jaitoe | kan sampai kepada masa. ini akan me- 

dari toean 

Badan comite ini bekerdja mengoem- 

Tentoe disokong. 

BB Roekoen Tani. 

Oleh oesahanja beberapa toean2 jang 

Ketoea, Djabar. : 
Penoelis, Abdulhamid 
Bendahari, Kaslan. 
Dan beberapa pembantoe2. 

adanja ini nasib kaoem Tani bertam- 
bah baik. 

  politie dan justitie. Tidak diberi laloe- 
asa soeami atas isteri. 
'Kekoeasaan iboe-bapak atas anak 

diadakan poela batoe dan pendjaga- 
nnja. La an 
Seorang atau sekoempoelan orang 

jang menang kekoeatan badan atas 
orang lain atau sekoempoelan orang 

  

Dimana lagi ? | 

. Dibagian pasar Keloea, bertaboeran 
| Ikian kemari bewijs Sarikat Islam blan- 

conja dan ada djoega jang soedah 
bertoelis. Bewijs2 itoe ada jang soedah 
dipotong-potong dan ada djoega jang 

      lain tidak dibiarkan laloeasa membi- 
nasakan atau memaksa menoendoekkan 

|pihak lain itoe dengan kekerasan ke- 
koeatannja. - 
. Seorang atau sekoempoelan orang 
jang menang kepandaian atas orang atau sekoempoelan orang lain tidak 

Borneo (Kalimantan). 
Pembantoe kita toelis : 

hammadijah. 

menoendoekkan, 

Pendek dalam segala perkara itoe| mendjadi goeroe disekolah terseboet. 
adalah ditetapkan batas-batas antara| Toean itoe adalah keloearan sekolah 
pihak kekoeasaan dengan ra'iat dengan Woestha School Moehammadijah. Sela- 
ra'at. in dari djadi goeroe, djoega akan me- 

Tapi tentang oeroesan rezeki dan| mimpin kepandoean Hizboel Wathon. 
harta masih tetap ditinggikan deradjat 
kemerdekaan dan kelaloeasaan. Kaoem 
harta merdeka dan laloeasa bertan- : : da. dingan dan bersaingan dengan tiada 2 Feng $ :3 :$ batas. Maka sesoeatoe peroesahaan Tidak lama Jagi Moeharmmadijah-ba : , Haa h ian dienst Pemoeda Hizboel Wathon Merdeka akan berichtiar memboenoeh Nan mengadakan conferentie daerah Pan lain dengan kekoeatan har- di Martapoera sini 
Ser 3 (kepandaiannja dimedan PET-| Akan toeroet ambil—bagian jaitoe agaan. Dan merdeka poela dengar Moehammadijah tjabang Bandjarmasin kelalocasaan jang penoeh madjikah Mane , itoe terhadap kepada kaoem pekerdja- Nan dan Haro an nja, Jang memakan oepah daripadanja 
tentang oepah jang akan diberinja dan Persatoean Bangsa djandji-djandji pekerdjaan jang akan Indonesia madjoe. ditetapkannja. | P.B.I. di Kota Baroe agaknja dapat Oleh kemerdekaan jang tidak ber- perhatian penoeh dari rajat disini, ber- 'batas itoe mendjadilah medan pentja- Kanan. dengan senantiasa bertam- rian rezki dan harta itoe.seperti medan | bahnja Ieden. Pan 'pertaroeangan besar, jang berlakoel Baroe'ini atas permintaan dari rajat atasnja hoekoem Seperti hoekoem|di Sewakan telah datang 4 orang pro- 'Margasatwa didalam Rimba: »Jang | pagandisten P. B. I. kesana goena mem- tidak koeat memakan moesti mendjadi | beri penerangan. : makanan“. Jaitoe hoekoem ,,Eat orbel Banjak harapan di eaten, 5 P.B.I. akan berdiri. 
Dimedan itoe terbitlah pertandingan “PatircuTier H.L.S. antara madjikan dengan. madjikan,| -Oleh oesahanja toean2 di Kota Baroe bereboet pangkat diatas ditanggalini, soedah diberdirikan satoe P.H.I.S. rezki, bereboet pasar didoenia tempat sedang :goeroenja adalah toean Ha- melakoekan barang dan mengerdjakan |nafiah.. Boeat sementara diadakan di- pokok. Maka tiap-tiap pendapatan waktos sore disekolah Gouvernement baroe bangsa technik ' memperbaiki | Infandsche School. mesin-mesin bagi mempermoedah dan Moeridnja telah ada banjaknja 23 mempertjepat pekerdjaan dan memper-|orang dan bajarannja seorang moerid moerah pokok, segera digoenakan |£ 2. 50 seboelan. oleh jang lebih koeat atau jang lebih 

tjepat akan memboenoeh peroesahaan ? 
lawannja 
persaingan. : 

. Dan dimedan 'itoe terbit poela per- i taroengan hebat antara pihak madjikan - aa La : jang hendak menoeroenkan dan Penak fe Ta ee aa kasem pekerdja jang hendak mena- Ma - "rerang On An ikkan oekoeran oepah dan deradjat seba s8) Psi stir bahan AP sg KA aa boeroeh. se aa TA Reodn bantul On an alam Ppertaroengan itoe berganti2 San an i m1 PN aan MA ane jang head Na aa Din ea menanan harga tenaganja dan lock |/ang be Pan out“ oleh jab indajikan menoetoep Nan en na peroesahasanj, akan memaksa kaoen (Yan, manoesia jang bersifat kbinta oeroen menerima tawarannia. : ia 2 Tidak  terhitoeng “lagi djoemblah pendjara an lima (SI tahoen. modal jang moesna, harta jang habis| Setimpal dengan perboeatannja. dan tenaga pekerdjaan jang terboeang Persatoean Indo- didalam  berbagai2 pertandingan dan nesia Djawa. persaingan itoe. . Ialah, seboeah perkoempoelan jang . Segala itoe telah bertambah poela (baroe sadja didirikan dikota Bandjar- dengan persaingan antara negeri de-| mesin “sini dengan bestuurnja terdiri ngan negeri jang tiap2 negeri hendak | dari : 
beroesaha membanjakkan pendjoealan| Soekiman, Ketoea. nja keloear dan menjedikitkan pembe-| t£. Sandio, Wakil Ketoea. liannja dari loear. Dalam pertandingan|  « Soewandie,  Penoelis. antara negri2 itoe banjak poela tiwas t. Kasman, Bendahari. harta orang oleh karena toeroen harga tt. Saleh, Bardan, Ngadi dan Dja- oeang, jang dengan tiba2 mengoerang- | midin Pembantoe. kan kekajaan, sekalipoen jang tersim-| Azas dan- toedjdlan perkoempoelan pan dengan roepa mata oeang didalam | inj jani : 

Conferentie Moeham- 
madijah bagian Dienst 

   

  

   

   
   

   

      

Sewaken ini 

- 

Menoeroet kabar akan didatengkan 
seorang goeroe jang berdiploma Kweek dalam pertandingan dan Senar Te £ 

Gandjaran manoesia 

1. Merapatkan perhoeboengan sesa- 
soepaja  soeka dan ekonomie tiap-tiap negeri dan di-| bertolong-tolongan dan hormat meng- medan ekonomie doenia telah menim-|hormat. 

boelkan crisis jang amat hebat se-| '2- Memadjoekan kema'moeran dan karang ini, jang mengantjam seloeroeh kedamaian dalam arti jang seloeas- 
doenia dengan kemelaratan “ dat ke-| loeasnja. | K sengsaraan, jang tidak tentoe akan sam-| 3. Meroending apa jang dirasa pai kemana achirnja kelak. bergoena (baik). : aDan didalam seloerdeh| 4. Memadjoekan permohonan atau 

rata orang sadar, bahwa se-|sadja jang dirasa perloe dan patoet 
galabala dan bentjana itoe dan lain-lain djalan atau tjari jang 
disebabkan oleh keleloe-|baik dan sjah. 3 Han asaankemerdekaan jangti-| 5. Perkoempoelan ini bekernja ber- 
dak berbatas dimedan pen-| dasar ketjintaan dan kesoetjian. 
tjarian rezki dan harta jg| — Mohamad Ramli fonds. 
tidak dibatas dan'tidak di-l Berhoeboeng dengan. ditangkapnja 
koeasai oleh kekoecasaanltoean Mohamad Ramli ex. Hoofdredac- 
ra'jat jang memboecat hoe- tuer Bingkisan dan vice voorzitter 

    negeri “dengan 

   

Islamschool M.oe- 

Moehammadijah. tjabang Martapoera | dibiarkan  laloeasa mengalahkan dan |soedah mendirikan satoe sekolah Islam. 
memperhambakan (Berhoeboeng dengan itoe sengadja di 

orang lain itoe dengan kepandaiannja. | datangkan toean H. Sjaifoedin oentoek 

Kandangan, . Amoentai, I- 

bekas dibakar: malah diboeat perma- 
inan oleh anak2 sebagai lajangan. 

Semoea orang merasa heran dimana 
soembernja bewijs-bewijs ini sampai 
djadi begitoe. 

Ada ada sadja. 

: Indonesia.” 
Atas initiatiefnja beberapa toean2” 

di Keloea soedah bisa diberdirikan 
ikandidaat tjabang K. B.I. dengan be- 
Stuur jang soedah ditetapkan terdiri 

dari : , 
Ketoea x t. Doeraoep 
Wakil Ketoea t. Sidik 
Penoelis t. Sanoesi Pane 
Bendahari t, Lamberi 
Pembantoe t. t. H. Baseri, Anang 

dan Boesra 
. Sementara pemimpin pandoe2 soe- 

dah dilantik : 
Koemisaris Tjabang t. M. Hoesin 

Nafarin 
Kepala Oemoem t. Saadillah 
Kepala Pasoekan t. H. Abdul Hami- 

dhan 
Madjoelah pemoeda-pemoeda kita. 

Rapat” Openbaar dari 
Part Politiek Economie 
Kalimantan (P.P.E.K.). 

P.P.E.K. soedah dilangsoengkan ra- 
pat openbaarnja dengan dapat koen- 
djoengan tidak koerang dari 900 orang 
teritoeng. wakil pers, perkoempoelan 
dan pemerintah. 

Rapat dipimpin oleh t. K.W. Nagoro 
voorzitter Hoofdbestuur. Lebih. doeloe 
beberapa toekang njanji (bidoean) tam- 
pil kemoeka. menjanjikan lagoe  ke- 
bangsaan Kalimatan dan lagoe P.P.E.K. 

Laloe oleh pemimpin rapat dilakde- 
kan pelantikan tjabang dengan -soe- 
soenan bestuur: 

Ketoea t. Oemboet. 
Wk. Ketoea t. H. Soentoeng 
Penoelis I t. Amir. « 
Penoelis II t. Ramli. 
Bendahari  t. Samad. 
Pembantoe t. Denan, Iboet, Ganal, 

H. Arsad, Dahlan dan H. Baien. 
Penasehat t. Goesti Moehtar dan 

Baharoeddin. 
Pembantoe bagian kampoeng2 t.t. 

'Sapak, Arpan, H. Moehammadiah, H. 
Toegamar, H. Achmad, H. Bakeri dan 
toeng. 

Soedah itoe diterangkan oesaha2 P. 
P.E.K. jang soedah mempoenjai 3 
boeah filiaal kantoor dikampoeng Soe- 
ngai Raja, Angkinang dan Simpoer serta 
beberapa nasehat2 jang perloe bagi 
oemoem. | 

T. Adenan bitjarakan tentang per- 
koempoelan dan pendidikan dengan 
ringkas dan moedah dimengerti. 

T. Amat membatjakan boenji or- 
donnantie Erakan (Rodi) atas permin- 
taan dari orang jang hadir. 

Soerat itoe diminta oleh pemim- 
pin “rapat, apa2 jang merasa kebera- 
tan tentang. padjak memadjak dll. 
boleh dikemoekakan jang nanti diambil 
motie dan dikirim pada jang berwadjib 
dan ke Volksraad. hasi “undata da 
- Banjak hal2 jang rakjat merasa ke-' 
beratan seperti erakan 26 hari dengan 
djaga diminta 20 hari sadja dengan 
djaga. mint: 
vrij pada tanah jang tak memberi hasil . 
dan tanah pematang minta dikenakan 
inkomsten  belasting sadja. ' Tentang 
tidak boleh kawin kalau beloem bajar 
padjak, oleh Pembekal dan meminta 
soepaja' tidak oesah minta izin pada . 
pembekal mengadakan itoe. Tentang : 
raad kampoeng minta dihapoeskan, 
sebab  menjoesahkan ra'jat. Tentang 
orang nikah f 3.50 minta -dioeroeskan 
menoeroet zamannja. Tentang tjoekai 
pasar minta ditoeroenkan  bajarannja. 

Rubberristrictie spr. terangkan de- 
ngan ringkas jang kesimpoelannja dja 
ngan lekas2 menjatakan persetoedjoe- 
an sama itoe, sebab. achirnja nanti 
kita sendiri kena soesahnja, djadi lebih 
doeloe pikir matang2 dengan pikiran 
sehat. : 

Sesoedah dinjanjikan lagoe kebang- 
saan Kalimantan Iiagoe provincialis- 
menja P, P, E. K. Dus tidak memakai 
lagoe ,,Indonesia Raja“ lagi, verslag- 
gever| dan lagoe P. P. E. K. rapat di   koem atau kekoeasaan pe- P.N., tiabang Bandjermasin, lantaran 

    

toetoep djam 1.30 dengan selamat, 

  

persdelict, maka oleh Bindo (Barisan : 

Roekoen Tani disini dapat perhati- P Rentjana daja oepaja itoe hendak|a penoeh dari si kaoem Tani. Dengan 

BewijsS.Il. diobral 

Kepandoean Bangsa ' 

Tentang padjak tanah minta - 
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tir- sekalian anak2 kapal, 

— titoe 

  

ng 
ena Vergade- 

  

, Na 

g itoe soedah habis. 
— Paradja jang masih doedoek meng- 

. hadapi medja bersama beberapa orang | 

oecan Van Boysp 
ersendjata. Dia me- 
at apa saja goena- 

jang mana saja dja- 
embela diri. 

| Hari Senen. 
hari Senen, waktoe mem- 
aan, Paradja berkata bahwa 
si perbedaan diantara anak2 

. Kira-kira djam 9 saja 
at kemoedi. Ketika soedah 

: orang tjeritakan pada | 
ja, bahwa ada satoe telegram soedah 
iki m pada pers seloeroeh: doenia. 
Waktoe saja dalam perdjalanan maoe | 

pergi ketempat kemoedi, ada seorang 
'Ipemoeda moerid K.LS. jg. bertjerita | 
Ipada saja bahwa tadinja ada seorang 

jer jahg datang ditempat kemoedi. 
iatas tempat kemoedi saja liat ada 
itenant Dekker dan dekatnja ada 
arinier Van der- Laak, bersendjata 

  

n der Laak sebagai pendjaga ada| 
diri di dek sebelah belakang. 

Berpetjah doea. 

dan waktoe dia lihat saja, ia berkata 
jang dia maoe berbitjara dengan saja. 
Toean bertanja pada saja, apa saja 
tidak berpendapatan bahwa sekarang 

chini soedah terlaloe lama. Lantas saja 
aeldjawab: ja, saja djoega berpenda- 
“Ipatan begitoe“,: jang dimaksoedkan 

“.litoe, ialah bahwa kapal itoe soedah 
aa terlaloe lama dalam tangan kami: Atas 
.Ipertanjaan luitenant Dekker, apa kami 

8'/soeka menerima kedatangannja Com- 
| madant di kapal, saja djawab bahwa 
hal itoe moesti. diambil kepoetoesan 
oleh anak-anak kapal sekalian. Se-| 

'Imentara itoe' datang poela Paradja, 
'kepada siapa toean Dekker djoega 
bertanja seperti tadi, dan didjawab 

MN Jsebagaimana saja tadipoen soedah 
ban pendjawaban. 

: | Nasehat sebagai 
5 : orangtoea. 

: Selandioetnja. toean Dekker katakan 
ai “bahwa kami berada didalam 
an 'djalanan jang - berbahaja, dan bahwa 

“as Ilam djoerang jang berbahaja. Saja me- 
'Ingarti apa jang dimaksoedkan toean 

itoe “ialah kepoelauan ,,Banjak". Oleh 
"C Isebab itoe ia berkata bahwa lebih ba- 
..lik kalau dioendang sadja Commandant 

oentoek datang kekapal. Lantas Para- 
dja mendjawab, bahwa pelajaran sam- 
pai sebegitoe djaoeh ada berdjalan 

Idengan baik, dan oleh sebab itoe ia 
“, langgap tidak perloe Cammandant di- 
“3” |datangkan sekarang. 

“|. Kemoedian tocan Dekker tanja pada 
“IParadja, soepaja dengan segera mem- 

permoefakatkan tentang hal ini pada 
tetapi Paradja 

mintak soepaja lebih doeloe toean 
“|Dekker kembali ke dek sebelah bela- 

kang. Kemoedian toean Dekker diba- 
“SS Iwak oleh marinier Van der Laak kem- 
“ Ibali ke dek sebelah belakang. 

"ho Tidak boleh datang 
: dikapal, : 

: - Berhoeboeng dengan permintaan 
,|toean Dekker terseboet, maka ditempat ing kediaman anak-anak kapal Indonesier 

itoe pagi diadakan vergadering di- 
mana boleh dikatakan sekalian anak- 
anak kapal” ada hadir. Vergadering 

dengan soeara hampir boelat 
sama sekali mengambil kepoetoesan 

'Ibahwa  Commandant tidak di izinkan 
“ |datang dikapal, halmana poen lantas 
:.: (dikabarkan oleh Paradja kepada Offi- 

“Icier-Officier. 
| Waktoe Paradja datang kembali, ia 
'berkata bahwa toean Van Boven tidak 

Imaoe pertjaja hal ini, dan ia sendiri 
. Ihendak datang oentoek mendengar 
Isendiri kepoetoesan anak2 kapal seka- 

“Se2 Hian. 
'I- Waktoe anak2 kapal melihat toean 
Van Boven datang maoe menghampiri 

Agar mereka, lantas mereka sekalian berde- 
“Isak dekat pintoe, jang mana ternjata| 

as dengan maksoed soepaja toean Van 
k. Boven djangan berani masoek kedalam. 

| Kemoedian tocan Van Boven berbi- 
" Itjara pada mereka sekalian, janginana 

' Hantas dibahasa Melajoekan oleh Para- 
dja. Kemoedian sekalian anak2 kapal 

““litoe berseroe sebagai mendjawab voor- 
.Istel tocan Van Boven itoe: ,,Tidak,: 

la nan di moeka Soerabaja. 

| Hari Selasa. 
: Pada besok paginja hari Selasa, Go- 

sal tjeriterakan pada saja, bahwa sore 
itoe didalam satoe vergadering jang di- 
adakan tentang pertanjaan apa bisa| 
apa tidak di-izinkan Commandant da- 

a|tang di kapal, maka ada ketahoean bah- 
ilwa ada doea party di dalam kapal, 
sedang   

. Ikan datang kekapal. 
|datang dikapal sebelah kiri, mengham 

, Ipiri tocan Hendrik jang sedang asjik 

|gadering. Pagi 

e-|senapan. Pagi itoe saja ada liat tadinjaf 

Aosan Dekker ada melihat di kaart, | 

kami nanti akan terdjeroemoes keda- 

b lehnja bahwa ada poela party jang | atjoengkan 
n|neutraal. Di tempat kediamannja anak2|pada masa ini jang mendjadi Com- 

oe Pena Pan Bantai TAG 'mandant, dan siapa Hiks jang tidak | 

: Hainnja, mengoendang saja dan berka- 
ta bahwa orang2 jang beradah dika- 

itoelah — kaoem 
ah jang menje- 
andant di-izin- 

Kemoedian saja 

pal sebelah kanan, 
communisten,mareka 
toedjoei soepaja C 

  

    
    

mengarang seboeah telegram. Oleh se- 
|bab saja melihatada aliran doea party, 

  maka saja katakan pada toean Boshart 
bahwa moesti diadakan lagi ver- 

itoe lantas diadakan 
lah vergadering, dimana Boshart ada 
beberapa djam angiat bitjara dan bi- 
sa mengetahoei bahwa soeara terba- 
njak dari sekali: “anak2 kapal me- 
njetoedjoei oentoek di izinkan 
Commandant datang dikapal. 

J angdjadi 
dant' mengantjam. 

Boshart berpendapatan baik djoega 
diadakan vergadering lagi, dan anak2 
kapal Indonesiers poen datanglah ber- 
koempoel ditempat Indonesiers. 

Sebeloemnja  vergadering dimoelai, 
saja berkata pada anak2 kapal jang 
soedah hadir : ,,Kalau seteroesnja de- 
mikian, saja vakan bikin ini kapal ter- 
dampar”. Maksoed saja berkata de- 
mikian, “ialah  oentoek mengantjam 
mereka, dengan: maksoed mana bisa 
ditjapai persatoean. Saja ada katakan 
poela: ,,Saja mendjalankan ini kapal 
dari Olehleh, dan saja akan dampar- 

   
   
  

ikapal ini ada Ta doea”. 

Air mata. 
Sesoedah itoe saja pergi ke dek 

oentoek mengoendang orang2 berver- 
gadering. 

Disana saja berdjoempa dengan Pa- 
radja dan Moh. Saleh, jang doedoek 
dioendjoeng sambil menangis lini doea 
orang mati kena bom. Red.| 

Vergadering. 
Waktoe sekalian orang soedah ber- 

koempoel ditempatnja anak-anak kapal 
Indonesier lantas 
wa vergadering ini tidak djadi di te- 
roeskan,. tetapi akan dilandjoetkan be- 
sok pagi: sadja. 

Ardani datang tergopoh-gopoh ke- 
bawah dan berseroe bahwa kita tidak 
boleh pertjaja dengan kabar-kabar 
pers, karena  disitoe sebagian besar 
hanja djoesta belaka. Selandjoetnja 
bahwa diantara anak-anak kapal itoe 
moesti bersatoe dan sebab satoe kali 
soedah' diambil kepoetoesan oentoek 
menerima kedatengannja Commandant 
dikapal “ialah sehari sebeloem sampai 
di Soerabaia, maka inipoen moesti di- 
lakoekan. Kalau ada perpetjahan doea, 
maka Kawilarang akan mendamparkan 
ini kapal, begitoe ia berkata. Kemoe- 
dian tidak seorangpoen berbifjara lagi. 

Oleh sekalian anak-anak kapal se- 
karang soedah ditetapkan bahwa sehari 
sebeloem sampai di Soerabaia baroe- 
lah akan diterima kedatangannja Com- 
mandant di Kapal. 

Menjelidiki alat sen- 
djata. 

Pada ke-esokan harinja, saja soeroeh 
menjelidiki alat sendjata, karena saja 
maoe beroesaha, kalau nanti sampai 
di Soerabaja, semoeanja moesti com- 
pleet (lengkap) dan soepaja tidak sa- 
toe poen sendjata jang hee, boeat 
diserahkan. 

Kapal ,,Aldebaran“ soedah beberapa 
hari tidak kami lihat lagi. Kemoedian 
selama beberapa hari kami disoesoel 
oleh kapal ,,Eridanus“, tetapi agaknja 

  

kembali. . : : 

Achir kesoedahan- 
nja soedah dekat. 

Haa Djoemahat tanggal 10 Febru- 
ari, 
moedi, saja dengar toean Boschart 

mereka akan #satoehkan kelain tempat". 
Saja waktoe “toe beloem  mengarti, 
dari mana itoe bom akan datang, se- 
bab saja beloem liat mesin-mesin 

'pada saja: ,, Kalau kamoe meliat se- 
soeatoe jang gandjil, 

|segera berentikan kapal, karena kamoe 
Itidak akan mendapat kemenangan 
berlawan Sean begitoe Tae kapal- 
kapal“. : 

“Soerat antjaman. 
Saja Kama pada mereka, apa 

.mereka barangkali dapat kabar bahwa 
orang akan mendjatoehkan bom. Atas 
pertanjaan saja ini, Rumambi berikan 
satoe telegram jang berisi antjaman 
dan pemberi ingat bahwa kapal moesti 

karena kalau tidak akan dipergoenakan 
tindakan jang keras. 

Pertoekaran Com- 
smg os. 

Sesoedah saja membatja itoe tele- 
gram, lantas Rumambi ambil itoe 
telegram dari tangan saja, kemoedian 
ia ambil satoe pistool dari doos 
kijker Commandant. 

la boeka dan persiapkan itoe pistool 

kemotdian ketahoean poela|dan berkata sambil .pistoolnja di- 
kebawah, bahwa ialah   

      

stuurboord, 

|ga atas, dimana ia mengirimkan 
tanda-tanda, kembali ketempat kemoe- | 
|di, maka dari tangga atas ada kede- 

»,Comman-| 

kan ini kapal djika diantara kita di- | 

oshart berkata bah- | 

kapal..ini poen mengoendoerkan diri | 

waktoe saja datang ditempat ke-| 

berkata: ,,Kalau mereka mendjatoehkan | & 
bom, tentoelah boeat pertama kalif 

terbang. Selandjoetnja Boshart berkata | 8g 

kamoe moesti | #5 

diserahkan dalam tempo 10 menit, | 

Oa Ta 

  

mati, 
Men onlan ai ke moan 

Selandjoetnja Rumambi soedah djadi 
kepala Chef, jang mana ternjata wak- 
toe saja berikan perintah pada pen- 
djaga kemoedi oentoek memberikan 

lantas Rumambi berkata : 
»Bakboord kemoedikan”. 

Selandjoetnja ia memberikan tanda, 
mengibarkan tiga bendera, jang ke- 
moedian didjawab poela oleh seboeah 
kapal lainnja. . 

Saja tida mengetahoeci apa artinja 
sekalian tanda-tanda itoe, tetapi benar 
saja ada melihat bahwa kapal jang 
fainnja itoe, kapal mana itoe pagi soe- 
dah melintasi ,,Z.P.“ sekarang soedah 
belajar didepan ,,Zeven Provincien”. 

Sesoedah Rumambi datang dari tang- 
itoe 

ngaran orang berseroe-seroe : ,,Mesin2 
terbang diocedara". 

Mesin-mesin terbang. 
Saja bisa melihat itoe mesin-mesin 

terbang, diantaranja “ada satoe jang 
bera iatas kapal ,Zeven Provin- 
cien”, tetapi saja lihat” djoega dengan 
semprong (kyker). Tentang itoe antja- 
man Paradja masih berkata djoega, 
bahwa hal itoe hanja oentoek mena- 
koet-nakoeti kita, bahwa mereka poen 
tidakkan berani mendjatoehkan bom 

ngibarkan bendera Negeri Belanda dan 
|masih teroes sadja belajar dengan ine- 
ngibarkan bendera Negeri Belanda. 

Djatoehnja bom. 
Sampai waktoenja bom soedah dja- 

toeh, “saja tidak berkata apa2 lagi. 
Waktoe saja meliat itoe mesin terbang 
jang berada diatas kapal ,,Z. P.” saja 
mendapat taoe dibawah mesin terbang 
itoe ada benda jang nampaknja seba- 
gai asap. Lantas saja dengar soeara 
mendengoeng, dan kemoedian bom 
|djatoeh diatas kapal se?erah kiri me- 
liwati sajap dari tempat kemoedi. Saja 
waktoe ada dikapal sebelah kiri, teta- 
pi saja tidak bisa. ingat lagi siapa2 
lagi jang berada disitoe. 

Tindakan pertama dari 
officier-officier. - 

Diatas tentdek, dimana itoe bom 
djatoeh, ada banjak orang, tetapi saja 
tidak tahoe lagi siapa. Saja sangat 
'poesing, dan saja pergi dari sitoe ke 
tempat kamar sakit. Ditengah djalan 
saja lihat beberapa orang mati diatas 
dek. 

Tidak lama kemoedian datang lui- 
tenant Reynierse dikamar sakit dengan 
memegang pistool ia mengantjam pada 
orang2 jang loeka. 

Boshart jang berada di gang didepan 
kamar sakit, berkata pada Reynierse 
bahwa ia moesti simpan sadja itoe 
pistool, karena soedah sampai tjoe- 
koep banjak orang mati, Kemoedian 
toean Reynierse pergi. Saja dibawak 
orang ke longroom, disini diverband, 
selandjoetnja dikirim orang kekapal 
»Gouden Leeuw“ dan diteroeskan 

pelajaran, saja liat diatas kapal ,,Ze- 
ven  Provincien“  dikibarkan orang 
bendera poetih. 

Selandjoetnja saja dibawa ke poelau 
Onrust dan disana ditahan. 

Saja dengan soeka hati sendiri toe- 
|roet dalam itoe pergolakan karena ber- 
hati kasihan terhadap teman2 sedja- 
wat jang ditoetoep di Soerabaja. Saja 

Itadinja mengharap lantaran tindakan 
kami melarikan kapal itoe, mereka jg. 
ditoetoep itoe bisa dibebaskan kem- 
bali. 

x 

Beginilah kissah perdjalanannja itoe 
keroesoehan, jang mana ditjeriterakan 

irangkat tanggal 10 ini, 
| memboeka 

diatas kapal jang berlajar dengan me- 

kekapal Hr. Ms. ,,/Java“. Waktoe dalam |. 

Tanah oentoek pendoedoek 
—. periboemi. .. 

Oesahanja toea 
Tjokro. 

Aneta kabarkan dari Djokja, bahw 
toean Tjokroaminoto masi djoega p: 
siar di Djawa Timoer, kemana ia be- 

maksoednja 
vergadering-vergadering 

cursus. Djoega ia berdaja oepaja boeat 
dapatkan izin memboeka tanah hoetan 
dalam kaboepaten Bangil, 
pendoe Tn amat kekoerangan tanah. 

—LO— 

' Kepandjen. 
Semprot toelis pada kita : 

"Ledenvergadering P.G.I. 

tiabang Kepandjen soedah mengadakan 

nja toean S. Brotosoedirdjo. 
Vergadering dimoelai djam 9 pagi. 
Bestuur dan leden jang datang leng- 

an vergadering kelihatan menjenang- 
an 
Sebeloem vergadering diboeka, se- 

moea jang hadlir berdiri sambil nja- 
njikan lagoe P.G.I. Marsch dengan 
gembira dan tepoek tangan amat rioeh. 

Vergadering mengambil poetoesan : 
a. Memilih oetoesan ke congres jang 

akan diadakan di Soerabaja nanti tg. 
2 Januari '33 jang akan datang dengan 
biaja f15. Jang dipilih jalah "toean S. 

lah klas II No. 2. 

P.G.I. setjara ini jang dihendaki oleh 
P.N. S. tjabang Kediri, melainkan se- 
toedjoe dengan adanja federatie ma- 
tjam sekarang. 

antaranja mengharap adanja afdeeling 

galkan soeaminja. 
c. Mengadakan cursus oentoek mem- 

peladjari- bermatjam-matjam pengeta- 
hoean jang tidak berpolitiek, dengan 
mengadakan voordracht atau lezing 
tiap-tiap boelan. 

Vergadering berachir- djam 12.30 
siang hari dengan selamat. 

Dipendopo kawedanan diadakan ver- 
gadering dari Comite ,,Pembangoen 
perkoempoelan kematian”, dipimpin 
oleh toean Wedono, dihadliri oleh 
leden comite 13 orang. 

Perkoempoelan kematian ini berna- 
ma Reksa) P (rolojo) berdiri moelai 
tahoen 1925. Soedah tiga tahoen la- 
manja R. P. tiada memboeat vergade- 
ring, dan boleh “dikatakan tidak beker- 
dja sama sekali, pertolongan kepada 
ledennja sebagaimana jang soedah di 
djandjikan tidak ada, soenggoehpoen 
masih ada beberapa orang leden jang 
masih tetap membajar contributie sa- 
ban boelan. 

Comite ini didirikan karena atas 
permintaan beberapa orang leden dari 
R. P. jang masih mentjintai perkoem- 
poelannja dan beberapa orang loearan 
jang ingin masoek mendjadi ledennja. 

Comite ini terdiri dari orangnja R.P. 
dan orang loearan. 
“Vergadering sangat ramai hingga 

djaoeh malam beloem habis, karena 
kedoea pihaknja berselisihan pendapa- 
tan. Akan tetapi achirnja dapat djoega 
didamaikan, Comite teroes berdiri. 
Statuten dan huishoudelijk reglement 
dibitjarakan pandjang lebar beloem 
djoega selesai, achirnja diserahkan 
sadja kepada toean2: S. Bratasoedir- 
djo, S. Darma-Prawira dan Moekaral, 
Lain hari akan disjahkan. 

Orang berpendapatan, bahwa mes- 
kipoen perhocatan kapem comite soe-” 
dah selesai dengan baik, tetapi dida- 
lam ledenvergadering jang akan datang 
beloem boleh diharap baiknja, karena 
keadaan R.P. njata sekali tidak at   sendiri oleh Kaliwarang kepala dari 

pa keroesoehan. 
soekar diperbaiknja. 

Kita hanja menanti. 

  

SAWAH BESAR No. 33 

Betawi jang mempoenjai banjak 

jang minta, harga pantas. 
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Comanttegelfabriek Sumatra” 
TELEFOON 1361 WELTEVREDEN 

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah lama berdiri dikota 

langganan di selogroeh Indonesia 

bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer 

satoe dan -bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas An siapa 

j 

DE DIRECTIE 
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soedah terkenal. 
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Harap Hakan (den perhatikan kita poenja KLEER MAKER jang 

DATENGLAH persaksiken sendiri dari potongan di kalp akan 
sampai menjenangken pada toean-toean pemesen harga di reken pantas. 

Menoenggoe dengan hormat 
Pengoeroes 

dimana . 

P.G.I. (Persatoean goeroe Indonesia) 

ledenvergadering bertempat diroemah- 

Darma-Prawira. Manteri goeroe seko- 

b. Tiada setoedjoe dengan adanja. 

b. Voorstellen oentoek congres, di 

penolong djanda goeroe jang diting- 
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1 doesoen2 jang | 
ir. | Menoeroet kabar2 
paling ang maka 
kara 6 Sept. 1933) 

oesan Barat, @gerc- 
ng dalam bagian “Ba- 

3 |pekerdjaan pembetoelan- 
liang diroesak oleh kac 

ilitoe. Baik di Honan, t 
-|Hupeh ada dibikin daerah2 baroe, 
a|boeat meng 
h|pembetoelan itoe. 

al Djalannja kereta api dari Peiping 
n ke Hankow boeat publiek 
(begitoe djaoeh sanga 

| Kereta api Speciaal 

    

  

    
    

         

a dengan me 
elan dari pendoed 

i dari ka 
ngkat beberapa ami 
eras hati dan dikiri 

  
     

  

wang 

  

  
' djahanam 

gampangkan pekerdjaan 

Fi n3 

    

   
    

    

  

menjenangkan. 
pres dari Pei- 

ping djalan saban hari, jang doeloe 
melainkan djalan ampat atau lima kali 
dalam seminggoe, dan - kereta-kereta 
lokaal dari Hankow'sekarang ditambah 
sampai tiga atau ampat saban hari. 
Selama moesim panas beloem satoe 

kali djalanan kereta api itoe dapat 
anggoean dari kaoem bandiet atau 

  

      

    

   

  

   

    

   

   

  

   

  

   
   

   
   

   

   

  

   

    

   
   

   
   
   
   

    

   

    

Ichang boeat bermoe- 
- keadaannja kaoem 

  

tersiar, bahwa ing 
si telah berdaja mengoempo       
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Pemerintah sekarang baroe sedar/| 
Itentang keadaan jang sebenarnja dan) 
Imoelai ambil atoeran2 keras boeat me- 

ndas bahaja merah. Salah satoe 
atderan itoe adalah pembikinan djalan. 
Dalam district sebelah Oetara-Ba 
ari Hankow, dimana doeloe kaoe 

40 €T-|merah bergerak dengan hebat, maka 
“sekarang telah rampoeng dibikin satoe 

an-| djalan besar oentoek auto's dari Aan- | 
al ju dan Changkiangfu dan satoe djalan | 
1|perhoeboengan baroe akan diboeka 

1d dengan oepafjara nanti tanggal 1 Oc- 

"peober Jagidk: Aa Te ok 2 
'Djoega disebelah Selatan Hunan 

  
  

Mean merah. Satoe kereta speciaal 
pada penoetoep minggoe dikasi djalan 

| Oentoek mereka orang jang datang 
hendak dan berani pesiar ke Kikung- 
shan lagi. Dengan baik kembali djalan- 
djalan perhoeboengan, maka pasti akan 
baik kembali keadaan economie dalam 
daerah-daerah poesat perdagangan ini. 

Bankier2 dari Hankow sekarang te- 
lah mengambil satoe atoeran baroe 

-loentoek kaoem tani, jang -memangnja 
ja paling sering diganggoe2 oleh orang2 

djahat. Ini bakal ada satoe atoeran jg 
baik boeat djalankan wang banjak jang 
disimpan dalam bank2 dan djoega 
jang menoeloeng menambah kekoeatan 
membeli dari kaoem tani seoemoemnja. 
Dibeberapa tempat diberdirikan djoega 
beberapa perkoempoelan credit dan 
cooperatie dari kaoem tani, oentoek 
mendjaga kepentingan mereka itoe 

Lain daja oepaja lagi boeat mem- 
perbaiki keadaan economie dari-dae- 
rah Wu-Han, adalah voorstel dari 

| Conferentie ketiga “dart perserikatan 
kaoem Ingenieurs Tionghoa, jang ber- 

# sidang di Hankow pada boelan jang 
- Hlaloe, 1 

eat | bestuur-bestuur provincie Hupeh boeat 
lian| pekerdjakan lagi peroesahan Besi dan 
in-| Wadja dari Hanyang. dekat Hankow 

:h| di tepi soengai Han. Asalnja itoe ke- 

dalam mana diminta kepada 

moedian peroesahaan didalam tangan- 
nja pemerintah, tapi telah” djatoeh In 
dalam tangan kaoem particulier. Se- 
beloemnja peroesaan itoe ditoetoep, | 
maka lebih. dari lima poetoeh mil- 
Hoen dollar telah amblas dalam per- 

— Poesahaan itoe, 
Djikalau peroesahan itoe diboeka 

kembali, ongkosnja tidak perloe lebih | p 
dari doea millioen dollar-dollars, dan 
bisa memberi keoentoengan dan peker- 
djaan kepada orang banjak dan besi 
dari Teyeh (Hupeh) bisa didapat lagi 
oleh bangsa Tionghoa. Dan bangsa 

ertama dari berdirinja Republiek, telah 
emberi pindjeman wang dengan tang- 

goengen peroesahan ini, moesti dapat 
dipaksa boecatakoei haknja Tiongkok 
atas besi dari Tayeh ini, 

“ Japan, jang doeloe sebeloemnja tahoen 

- Bagaimanakah kita bisa memperbaiki 
masarakat disini menoeroet aliran 
djaman kemadjoean ? Bagaimana kita   

    

   

epada | antara Sinyang dan Kwangchow dan 

MATI di Selatan melintasi watas kedalam 
provincie Hunan telah dipetakan bebe- 

Irapa djalan oentoek auto. Sedari bebe- 

rapa boelan pekerdjaan itoe dimoelai 
dan banjak madjoe. Menoeroet kabar 
dari Kwangchow, maka Generaal Liu 

Chen Hua ada disoeka oleh pendoe- 

   

  

   

        

   

  

   

     

     

     

    

   
   

  

    

   

      

wo. bek, karena ia telah maloemkan hen- 
"Idak melawan kaoem merah sampai 

“Akan tetapi, djoega ini Generaal 

telah mendapat keroegian banjak, dji- 
| wadan alat sendjata, beberapa officier 

'Hoeka. Dalam district2 jang direboet 

" Titos contract 5 A dalam Volksraad, 

ikiran lain dari pada tsb. 
#ntjana contract jang-sekarang 

sn 
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DARI TANGERANG. 
“Pen. toelis pada kita... 

  

|... Akalnja penipoe: 
hari berselang seorang na- 

datang di roemahnja M. 
ja sebagai djoeroetoelis 

eg. B. membawa bebe- 

  
pa roepa gambar dari 

gakoe sebagai agent 
?). Disebabkan M. 

        

ti, tapi dengan tidak 

onto beras, M, me- 
   

bisa kasih naik standaard penghidoe- 
pan dan menambah kekoeatan akan 
membeli dari pendoedoek kavem tani 
dalam district2 dan kaoem boeroeh 
dalam peroesahan? Begimanakah kita 
bisa djaga keamanan dan ketertiban 
dalam daerah2 ini? Itoe semoea. ada 
soal2 jang paling penting, jang men- 

3 ketarik ak 

"3 Hoeng kasoer ? 

rah, telah di 
tenaar, jang ber-| 

oentoek| 
h2|. Tentoe Ian 

maoepoen di 

(Iberhentikan 4 orang lagi, 

. Sampai se-| 

   
terbitkan soerat kabar, 

Itapi baroe sadja terbit beberapa kali 
| dengan tidak ada kabar tjeriteranja 
| hingga ihi kabar ditoelis tidak kede- 
|ugaran sSocaranja, apakah soedah goe- 

Poerwokerto. : 
Pembantoe kita toelis. 

Den ia Afd. Bank. 
aran penghematan afd. Bank Pa okesto dalam ana 

Augustus telah memberhentikan 3 
orang pegawai dengan masing2? terima 
pesangon gadji 3 boelan. Kemoedian dalam: boelan October ini telah mem- | englepasan 
itoe kami dengar Hanan gak an Pen. 
gan tiba2 tetapi mereka sama sekali 
ta dapat apa2 hingga mereka merasa 
tidak senang mengapa haknja ada ber- 

an dengan 3 orang terseboet di- atas $ Na 

Spaarfonds goeroe Ar- 
djoenaschool. 

Dari pihak jang beroeroesan kami 
dengar kabar bahwa boeat g0eroe2 
Ardjoenaschool kepoenjaan T. W. U. 
ada dibikin spaarfonds, goeroe2 ter- seboet diwadjibkan menolong tiap2 
boelan f1 dan oleh Ardjoenaschool 
mereka diberi tambahan taboengan 
masing2 f2,50 djadi bisa dihitoeng 
tiap2 boelan menaboen -1 3,50 dari 
sakoe sendiri tjoema keloear f 1. Atoe- 
ran ini sebagi pensioen fonds jang 
tentoe diterima dengan goembira. 

Sesoedah Wanita-Oetama berdiri di 
Poerwokerto teroes sadja bisa mendi- ' 
rikan  Huishoudeursus bertempat dii 
Clubhuis W. O. jang djadi pengadjar | 
nona Astoeti gedipl. Deventerschool 
Semarang, moerid ada tjoekoep, ke- 
madjoean boleh diharap. Sekian lama 
sekolah terseboet dalam keadaan aman 
tetapi hari tg. 1-11-33 mendagak ter- 
djadi hal2 jg. sangat mengedjoetkan, ! 
karena waktoe anak akan masoek se- 
kolah, roemah masih ditoetoep, goeroe ta" ada, SAPI 

Achirnja ternjaia goeroe itoe telah 
meninggalkan pekerdjaannja tidak de- 
ngan memberi tahoe kepada Bestuur 
W.O., ia (nona Astoeti) moelai 1-11-33 
mendjabat goeroe di sekolah Ardjoe- 
naschool Maos jang didirikan antaranja 

antara T. Darmo dengan seorang njonja 
engoeroes W.O. ada ramai, dari ra- 

mainja sampai kami ta' bisa menjoen- 
tingkan disini, tjoema conclusie T. 
Darmo menganggap Huishoudcursus 
ada ia jang koeasa, meskipoenia jang 
mendirikan W.6. Achirnja boeat se- 
mentara sekolah itoe ditoetoep, dan 
kedjadian diatas sangat disesalkan oleh 
pendoedoek Poerwokerto jang merasa | 
toeroet menjokong berdirinja Huishoud- 
Cursus itoe, 

Tn 

Mutatie B. B. 

R, Soeeb Soeriamidjaja f.d. Manteri 
Politie di residentie Bantam dibenoemd 
mendjadi Assistent Wedana di residen- 
tie terseboet. 

— R, Wiraatmadja Manteri politie di 
residentte Betawi, dibenoemd mendjadi 
Mantri Politie di residentie Bantam. 

M. Rohana  Prawiradiredja a.i. b. 
di residentie Betawi, dipekerdjakan se- 

Sikapjangtertjela.: 

  

      

Obralan pegawai pegadalan. 
Kabarnja nanti moelai 31 Januari 

1934 diantara Bantam, Batavia, 
Priangan, Cheribon, pegawai 
pada tempat2 terseboet akan dikeloear- 
kan dari pekerdjaannja dengan dapat 
wachtgeld. 

Laboean 2 orang, schatter 3e dan 
beambte, Pandeglang — 4 orang 
schatter 3e dan beambte, Rangkasbe- 
toeng 3 orang schatter dan beambte, 
Mauk 1 orang beambte, Tangerang 

|2 orang, Glodok 2 orang, Gang Keta- 
pang 2 orang, Pasar Baroe 2 orang, 
Tanah Abang 6 orang schat. beambte, 
Pasar Senen 3 orang schatter beambte, 
Salemba 2 orang schatter beambte, : 
Meester-Cornelis 4 orang 3e schatter 
beambte, Bekasi 2 orang schatter be- 
ambte, Tjirebon 1 orang, Krawang 3 
orang, Djatiwangi 2 orang, Indramajoe 
2 orang, Kadipaten 2 orang, Prapatan 
1 orang, Tjilamaja 1 orang, Koeningan 
1 orang, Djati Wangi 1 orang, Tatalang 
4 orang, Palered 1 orang, Gebang 2 
orang, Djatibarang 1 orang, Soreang 
1 orang, Tjilimoes 1 orang, Ardjawi- 
nangoen 1 orang, Djamblang 2 orang, 
Karangampel 2 orang, Losari 1 orang, 
Madjalengka orang, Swang Laoed 
2 orang, Tjiledoeg 1 orang schatter, 
Palered 2 orang, Bandoeng 2 orang, 
Bandjar 2 orang, Darmaradja 1 orang, 
Tjiamis 2 orang,- Garoet 1 orang, 
Tjimahi 3 orang, Poerwakarta 3orang, 
Tasikmalaja 2 orang, Tjibadak 1 brang, 
Patjet 1 orang, Garoet 1 orang, Ba- 
jongbong 1 orang, Soemedang T orang, 
1 orang, Tjiparaj 3 orang, Tjiandjoer 

2 Ps 

i2 orang, Tjampea 1 orang, Tjikoeda- 
pateuh 1 orang, Rcgor 1 orang, 

Djoemblah 101 orang. 
Dari pangkat schatter ke bawah. 

  

  

  

Voetbal di Lampoeng. 
Pembantoe kita .Tjoet Gwa” toelis : 

Sebagaimana soedah disiarkan dalam 
soerat kabar ini tentang pertandingan 
jang akan diadakan antara beberapa 
club di Lampoeng, maka pertandingan 
itoe soedah diadakan di Tandj. Karang. 

Pertandingan2 itoe kesoedahannja 
sebagai berikoet : 

oleh T. Darmosiswojo, ajah nona ter|  VV.K.V.C—SV.S.B. 4—3. 
jseboet. T. Darmosiswojo ada gedele-| - Mars—J.V.C. 0—1. geerde dari T.W.U. jang diserahi me-| Sparta—KV.C. 2—3, goeroesi sekalian sekolah Ardjoena-| V.V.KV.C.—J.V.C. 0—3. school kepeenjaan T.W.U. PM O—1, Atas kedjadian itoe taloe pada tg.! Tionghoa—T.S.S. 1—0. 4-—11—33 diadakan pertemoean antara, - K.I.M.-—Vios 1—0. Best. W.O. — nona Astuti. T. Darmo-|  Tionghoa—Vios 1—0. Siswojo d.I.I. sebagai adviseur. Debat| Tionghoa—K.I.M. 2—4. 

Djadi oentoek dianggap kampioen 
Lampoeng ini waktoe ada J.V.C. dan 
bagian tweede klas K.I.M. Kedoea per- 
koempoelan itoe mendapat masing2 
Satoe beker sebagai kehormatan. 

« 

SEA NN EA 

5 HOTEL ,,PASOENDAN“ 8 

0 

1. Keberesihannja, 
2. Tempatnja cenirum, 
5. Rawafannja menjenangkan, 
4. Djongos”nja semoea setia, 
5. Perdjalanan fjoema '/. minut 

dari station. 

& . Pembajaran kamar menoeroet 
keadaan djaman. 

HOTEL INDONESIER 

BEHEERDER 

    

    

|soenggoeh ada tanda2 akan datangnja 

“ boleh djadi ia ini mem-|' 

to sebagai soedagar 

im sepeda M. menga- 

. Idisini sangat madjoenja orang merasa 

djadi boeah pikirannja achli2 perda- 
gangan dan pegawai2 negeri. Sekarang 

|waktoe jang lebih beroentoeng oentoek 
Tiongkok dan daon2 jang melajang 

angin. 

Spedapindjaman 
En digadai. : 
Seorang nama Marsad dari kam- 

poeng Tjoeroeg soedah“kasih rap- 
port pada politie, bahwa sepedanja 
soedah dipindjam oleh seorarg nama 
Salim, belakangan Marsad Gapat de- 
ngar kalau sepedanja soedah digadai 
pada lain orang di bilangan Tangerang. 
Tentoe sadja Salim pada hari Rebo 

|Iteroes ditangkap. Y 

: Pemboenoehan lawas? 
Bestuur di Onderdistrict Tjoeroeg se- 
dang periksa dan selidiki perkara 
pemboenahan atas dirinja seorang 

soedah mati diboenoeh oleh familinnja 
sendiri di kampoeng Doekoeh jang 
soedah bertahoen2 jang liwat. 
. Maskipoen bestuur bikin penjelidi- 
kan dengan keras toch hasilnja sia sia 

beri keterangan bagaimana perkara 
terdjadi sebenarnja. 

| P.O. goeloengkasoer? 
Orang tahoe bahwa di Tangerang 

dengan nama P(ergaoelan) O(emoem), 
roepanja orang melihat ,,Pemandangan” 

tawi. 

memberi tahoe dari mana menioepnja | 

Tionghoa nama L.P.S. jang disangka |M) 

karena tidak satoe orang jang dapat ff 

soedah diterbitkan satoe soerat kabar | 

bagi Mantri Politie di residentie Be- 
#   0 Residentieweg — Bandoeng 

9 
$ jang soedah terkenat 

9 
9 

Memoeajikan dengan hormat. Y 

9 : 
Decor 00 ee oo 

  

  

AWAS! 
RESIAH DOENIA 

. boehkan penjakit Rheumatiek 
. (specialist penjakit Rheumatiek). 

Atas kemandjoerannja in 
“nama Toean Docter terseboet so 

kepada toean-toean pembeli. 
Toca dan moeda (anak- 

disemboehkan. Djangan ajal lagi 
di atas, lekas sekarang mengatoe 

Kirim wang lebih doeloe 
Rembours tida dikirim. Atoeran 

£ 

Rd. A     
  

  —' POENGKOERWEG No. 76A 

    

« 

Perloe pake Agent dimana-mana tempat. 

Jang menoenggoe pesenan 

Hoofd Agent Patent Medicijnen handel 

AWAS Ii 

TERBOEKA OLEH 

Rheumatan - Rheumatan - Rheumatan 

Apa ifoe Rheumatan?????? “2 
Ja-itoe soeatoe obat jang amat maoedjarab akan menjem- 

(infjok), bikinan Toean Docter R. Roem 

i obaf ditanggoeng 100 pCt., dan 
edeh mendjadi soeatoe tanggoengan 

anak), laki dan perampoean sangat 
berfaedah minoem ini obat. Djoega boeat kaoem istri jang lagi doedoek 
peroet, afaupoen lagi menetein baji tidak halangan minoem ini obat, 
sebab sama sekali tiada mengganggoe kesehatan badan. Boekti dan 
njafa soedah ketahoean oleh berafoes-ratoes orang jang soedah 

djika orang kena penjakit terseboet 
r pesenan. 
harga per flesch f 2.50 (onkost vrij) 
pakai berikoet sama fleschnja, 

        

mongwikoesoemah 

»HAPPy” 

“nona mn 

BANDOENG 
: 1651 

  

   

  

      

     

     
       

     
    



  

   

  

  

    

   
    

| Mandailing
 (Sui 

   

   | 

  

  

  

     
      

    

   

        

  

  

    | Obat obat bol 

  

LALOEDIN 
MOEKA FABRIEK GAS 

TER CORNELIS — 

  

   

“djam 7 pagi sargpai djam 9 malam, 

h ikirim dengan rembours kesegala tempat. 

    

     

        

  

   

aa 

    

  

| : 

| 
   

  

    
 djadi persamboengan 

   

  

sepa' babaran dan kembang kem- | 
| bangnja (raginja), tjotjok kepada laki laki 

1 lldan perempoean foea dan moeda. Seantero || 
Li Toko “Toko Batik di Djawa, Sumatra, Borneo, || 

Selebes, Bali 8 Lombok, d.l.l. tempat menda- | 
gangkan Bafik-batik keloearan Pekalongan. | 

| Kita sediakan segala matjam fjorak baroe. || 

model baroe, babaran baroe HALOESAN, | 

Sedangan, dan KASARAN, seperti: Saroeng- | 
Saroeng, Kain Pandjang pakai pinggir, dan jl 

boenton. Kompong - Kompong 
Moelai dari Harga jang paling moerah sampai) 

kepada jang paling mahal. 

Silakan Toean-toean- saudagar Batik atoer 
pesenan sebagai perfjontoan, kita harap men- 

Inoeroet pasaran. Kiriman jang tidak tjofjok 
I boleh saja ganti dengan jang lani, asal djangan 

roesak, Langganan dari Sumatra, banjak jang 
teroes afoer pesanan soedah bertahoen-toean. 

PENGIRIMAN 

dengan Rembours atau Wang lebih dahoeloe. 
Pesanan sedikit atau banjak kita oeroes 

dengan rapi. 

”' 

      

sa ende semaba 

  

| CI Monaman pyar BR 
Ik tera) Batikhandel & Agent Commissie, j8 

AAT No. 69. PEKALONGAN. 

   

    

fjelana. 

jang kekal. Harga me- 

177 

    
     

          

   Ci se: 

     
    

    

     

   

       
        

   

  

      

    
         

          

    

     

    
        

  

Sl Apakah sebabnja hot 
'semangkin lama  semangh 

Oh, tentoe sadja kita tidak: 

Sebab: 3 
Ialah seboeah hotel Indonesierja 
paling lama dan paling terkenal. 
Tempatnja ditengah-tengah kotta. 
Pemandangan loeas. 

Te: 

2. 

3e. 

te. Rawatannja menjenangkan. 
Pembajaran menoeroet keadaan za- 
man. 

Silahkanlah 
183 BEHEERDER, 

  

SE 

1 . Ss . 3 

 Ditjari 
Seorang: Indonesisr atau Indone- 

sische boeat mengoeroes administratie 
(Perloe tahoe bah. Belanda dan ada- 

kan borg f150.— Soerat lamaran di- 
adreskan kepada : 

  

Directie 

Inf- en Incassokantoor 

»VICTORIE" 
. Mr. Cornelis   

  

    
    

  

  

  

| Ini hotel terletak di pangkalan paling rame, roemanja 
: besar di rawatin rapi dan resik, kamar? 

ng, bell dan djongos radjin, harga 
:p Toean? dan Njonja? bole saksikan, 

— disaniboet -dengen segala hormat 

tinggi dan bes: 
— sedia waterleidi 

Pembajaran 3 hari sekali, tetamoe blon 
barang, pembaiaran di moeka, dan djikaloe maoe 

L.... abonnement bole berdami. 

  

   

   
      
   
        

   
   
    

   

   

    

   

      

     L AMERIKA 
TELEFOON No. 673 Bt. ”— 

ndjang 1 orang f 1.75 
Na AS edan LA 
2 Il hot. 
Dlagg : 4 2 3x 4,00 4 

Shin 1 3 » 1,50 : 

. "2 ” ” 2,50. 

1 randjang 1 orang f 1,25 . 
Pe 2 2 ” 71 2,00 

L randjang 1 orang f 1,00 
5 25 2 . 1 1,50. 

ada bawa 

— Menoenggoe dengen hormat, 

D IRECTIE 

BATAVIA 

    

      
   
   

   

PEK TJOK YOK TJENG 
TJAP IKAN MAS. 

Radja obat boeat sakit kentjing-nana (Pektjok, twetjeng, keklim) 

  

        

    

    
   

   

    

   

    

   

    

  1 botol 'isinja 50 bidji harga f 1.50, antero tempat 
roemah obat Tionghoa ada djoeal. Pelatoeran makan 

“Il hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama aer. 

    

Terbikin oleh TAY AN HO 
Tanahlapang Glodok No. 10, Telefoon No. 1620, 

      

    
  

  

Penjakit kentjing-nana (Pektjok, 

twetjeng, keklim,) paling djahat 
sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 

diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia menjipta laen 

laen penjakit, kamtjeng sowaja, 

(klapoer) yaungmoei thianpouw, 

siphilis-radjasinga) djika dapet 
ini sakit tentoe bahaja sekali 

dan badan kita aken mendjadi 

roesak. Kaloe Toean dapet itoe 

penjakit moesti lekas makan obat 
PEK TJOK YOK TJENG merk 

tiap ikan mas, sigra djadi baek, 

en tanggoeng lain-lain penjakit 

tida bisa dateng, harep Togan- 

Toean mendjadi taoe. 

       
   

         
     

    

   
    

   
    
   

     

    

   
    

   

  

     

  

    
    
   

  

  

BATAVIA 

  

  

    
     

     

          

jita-tjita jan     
   

    
— MENDADAK, 

     

   
   

   
   

        

    

   
   

        

    

   

    
    
    

    

   

      

  

  

   

        

marah waktoe “ka 
“bisa datang di Ban- 

oe ha 

      

  

Janet Gaynor. 

koel ia. 

socami?, 
vb'langin dan, kalau kau 

ti ketemoe ia," | 
Saja akan bilangin pada kau .. 

if Bilang dan bagaimanap“ 

ah |rempoean jang telah bersoeami 

  

sekolah. Tapi dari 
bisa terlepas dari pengaroehnja non) 
Djoeliah, poen sekarang» Selain itoe, 

| Mternjata itoe pertanjahan ada “kelogar 
dari perasaan  sympathie sebagai 

rkat: 'soedara. Lama ia pikir haroes bila- 
r- Ingin atau tidak. Tapi scoepama ia ti- 

dak toetoerkan tentoe orang lain toe- 
au |toerkan. Penoetoeran orang lain bisa 

|menjimpang atau kebanjakan boemboe 

     » kendati dengan. perasaan pe- 

»En sekarang dimana kau poenja 
— #Charles Farrel?“ mengganggoe nona 

. #Djoeliah tatkala dapat Iih:t moeka se- 
dih dari njonja Soebardjo jang mirip 

. Dapat pertanjahan djengekan ten- 
tang soeaminja begitoe Esnden Soeti- 

jani merasa sedih. Ia tidak bisa kasi 
djawaban, melainkan keloear air ma- 
ta jang tadinja maose disemboenikan 
dengan lebih toenggoelkan kepalanja, 
tetapi ini perboeatan sia-sia sebab itoe 
air-mata malah menetes di tangannja 
nona Djoeliah jang merangkoel-rang- 

Ada apa kau dengan kau poenja 
tanja nona Djoeliah lagi, 

tidak 
maoe bilangin saja akan tanja sendiri 
sama engkang kalau saja sendiri nan- 

sembari tjari. Djikalau ada pendoe- 
doeknja dimana, saja akan soesoel ia, 
biar tengah malam dan djaoeh moesti 
djalan kaki saja akan soesoel ia...“ 

Barangkali ada djoega goenanja dji 
kalau kau lihat saban soemoer barang 
kali ia ketjemploeng atawa didjoerang- 
djoerang, siapa tahoe ia ket:eboer ti- 
d:k bisa naik ke atas.“ 

| Enden Soetiani sedikit ragoe-ragoe. 
“liapoenja perasaan sebagai satoe pe- 

ter- 
sat |tjampoer dengan hati jang soenggoeh 

Ipedih membawa keberatan boeat tje- 
ritakan itoe hal pada anak jang masi 

doeloe ia tidak 

saja tahoe ia poenja djiwa dalam ba 
ha'a saja maoe toeroet datang kemari? 
Tidak, saja t:ihoe ia tidak dalam baha 
ia, tjoema pergi meloeloe." 

hawa oeang seba ainja. 

sebab mana ia djadi ambil poetoesan |sadja ia pergi ke 
BT SAR sadja apa jang ter- | misi pada kau, sebab ada oeroesan ia 

ih dalam hatinja. Ia toetoerkan soea- 
minja jang sangat menjinta pada ia 

menjinta pada 
pada 
seka- 

dan ia jang sangat 
soeaminja. Lantas itoe soeami 
soeatoe hari pergi dan sampai 
rang belbem poelang. Diboentoetnja 
itoe fjerita jang tidak disertakan hal 
soerat, njonja Soebardjo samboengkan 
pertanjaan: ,,Kau beloem kenal ia, 
ja?" 

»Beloem.  Tadinja vacantie saja 
akan ke Bandoeng.“ 

maka dari itoe saja rada koeroes dan 
selaloe soesah.“ H3 

Nona Djoeliah dapatkan perasa'an 

| »Apa kau tidak soeroeh tjari ia P“ 
'»Tentoe sadja. 'Poen saja sedang 

Tidak, tidak. Apa kau kira djikalau 

.Zo01? Apa dengan pakaian dan 
Barangkali 

jokja zonder per- 

    

          

»Nou begitoe doedoeknja perkara, 

kasihan, tetapi dasar masih anak-anak, 
lelakom begitoe ia pandang sebagai 
satoe hal jang ada loetjoenja. Ia me- 
nahan ketawanja sendiri dan tanja: 

bawa oleh-oleh boeat kau." 

dih, ,Saja mengetahoei ceroesan fam 

ingin bisa dikirim dengan bestelgoed," 

dari kau.“ 

merah moekanja. 
liah jang dirangkoelkan, ia pegang 

ri mana kau berani 

ja. Ini perloe kau dengar!" 
Onzin. ,Tidak bisa djadi. 

fang beitoe lama bertjampoer 

lau sendirian sepoeloeh menit 
lantas merasa bosen pada diri 
sendiri dan ingin tjari teman, 

India LA 

omongkan." 4 

pisahan, tinggalkan pergi atawa diting 
galkan pergi. Na, riboet, airmata. Ta 
pi tidak antara lama koempoel lagi 

dengan saling asih seperti. boeroeng 
djapati. Ini djoega tidak boeat selama 
nja, sebab sebentar lagi tjektjok ber- 
p'sahan boeat mendidik perasaan me- 
njinta seperti djapsti Igi. 

»Dioe, saia rasa kau beloem ada 
hak boeat bitjarakan soeal perkawinan.     'poenja familie dan akan lekas poelang 

    

»Tidak“, kata Neng Titi dengan se 

lainja jang tidak kekoerangan. Poen 
(tidak perloe ia akan bawakan oleh-oleh 
dsri itoe tempat sebab apa jang saja 

Nou, kalau begitoe bagaimana lagi? 
Barangkali ia soedah bosen sama kau 
dan menjingkirkan diri soepaja djaoeh 

- Sekarang njonja Soebardjo kelihatan 
Tangan nona Djoe 

lempar ke samping sembari kata: ,,Da 
bilang begitoe 

matjam!? Ii sangat menjinta pada sa- 

Orang 
tentoe 

ada pengrasa'an bosen seperti saja ka 
sadja 
saja | 
Saja 

moesti Janlas tjari Gartiah atawa Koe 

»Djoe, kau tidak tahoe apa jang kau 

Tentoe sad'a tahoe. Memang orang 
laki-rabi biasa begitoe, sebentar ber- 

»Ja, tapi betoel begitoe atawa tidak? 

Sebentar kelihatan ' rentang-rentang 
ke bioscoop, zonder orang tahoe hari 
besoknja jang gerempoean  soedah 
verlof, verlof pandjang, tapi tidak be- 
berapa hari datang lagi lantas verlof 

. Hagi, kalau lama tibak datang socami- 
uja jang menjoesoel, poelang berdoea 
boeat kelihatan seperti boeroeng mer- 
pati sebentaran, lantas tetirah lagi,“ 

»Apa jang kau seboet hania orang 
hidoep beasoeami-istri dalam keada- 
an abnormaal. Jang baik tentoe ti: 
dak -begitot, ,..... 

»| Juist, jang baik ada seperti kau, sa 
ma-sama menjinfa tapi sang Ardjoena 
pergi lelana akan mendjadi Tjiptaning 
Mintaraga:, , ...“ 

»Tapi ia akan kembali 
Ini soedah tentoe.“ 

»Och tentang ia akan balik 
tidak pada kau barangkali 
ada hak boeat bitjarakan.“ 

»Apa jang kau maksoedkan ?" 
«Apa jang saja maksnedkan, seperti 

iboe Dirdja sering nasehati pada kita, 
djangan terlaloe pertjaja pad: omongan 
lelaki. | Oempama ini hari bersoempah 
menjintai kau sampai mati,  kelogar 
roemah mefeng sedikit soedah ' bero- 
bah pikirannja," : 

»Tapi saja prenja soeami tidak: 
soempah pada saja." 
« #Nah apa lagi begitoe . ... , 
Barangkali hanja doea antara sSepoe- 
loeh ada orang jang daprtcan senang, 
betoel beroentoeng dalam perkawinan, 
Dari itoe saja tidak “mengerti orang: 
banjak begitoe bodoh mz:0e kawin, 

i 

pada saja, 

atau 
saja tidak 

(Akan  disamboeng)   
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