
   

        

TAK 

  

  

    

  

  

  

    

  

    

      

    

   

   

  

     

       
   

  

Hahan. 

| merentah dengan 

'lorang 

sok edacteur 

redactik 1440 WI. 

D. KOESOEMANING 

  

Tarief advertentie : 

1 regel f 0.25, paling sedikit 10 regel 

Satoe pagina f 50.— sekali moeat 

Lampiran dalam kota “ £ 30.— 

sendiri Contract ada tarief 

Agent: Reciame bureau 

A DE LA MAR Az. 

  

RAT 

(roemah Saeroen 1617 WI) 

Losse nummer 10 “Cat 
  

»ofitiek. 
tes dari 

Sekolah2 
doei n 8, ten- 

mendjadi sebab 
t2 dentoek me- 

mintak advies, lebih I ndjoet dikirim- 
nIkan kepada Procurewu Generaal. 

  
Advies-advies: jang di adjoekan itoe, 

Jada mempoenjai imaksoed demikian : 
Goeroe-Goeroe Besar pada Techni- 

  

a Ische Hoogeschool di Bandoeng, ma- 
Hahan maoe bertindak lebih loeas dari 

- pada apa jang di. voor 
pemerentah, dan dengan gkat sad, 

“studenten oento 

Ikan oleh 

  

dilarang kepada 

  

'tjampoer didalam pergi gerakan politiek 
|dan siapa jang melanggar itoe larangan 
d iantjam akan dilepaskan. dari Seko- 

    'Goeroe-goeroe esar pada Sekolah 
Dokter dan Hakim Tinggi di Betawi, 
ada menentang itoe voorstel dari pe- 

n jang lebar 
| voorstel. per. 

     

       

        

   
   
   

  

        

  

    

  

    
   

     

  

    
   

   

  

    

   

   

  

    

   

  

    
   

  

   

  

      

  

   

  

     
   

    
       

    

    

iksaan, dan hanja pembesar 
ilah jang m npoenjai kemampoean 

ang  fjara 
emeriksaan demikian soepaja berke- 

dengan at 
  

  

( menoeroeti djedjak danang jang ter- 
djadi di loear Sekolahan, dan hilang 
capaciteitnja - Iketjakapannja| oentoek 
penjelidikan jang bisa mendapatkan 

  boekti kesalahan Studenten jang. ter- 
toedoeh. 

Djika Sa ini nanti sa :da- 
pat poela advies dari Procureur Ge- 

kemoedian baroelah Directeur 
vijs akan madjoekan itoe dengan 

ia Nana advies. pada pemerintah. 

  

    

PIA & TER 

Vergadering Indonesia Moeda . 
| 25 . diboebarkan. | 

Oleh nana 

    

hadir diantar itoe 
asih peringatan jang pertama kali 
Cretarisnja, beroemoer 18 tahoen. 

ang kedoea di beri Bada 

pe ingatan ketiga diberi pada se-| 
lid beroemoer 17 tahoen, se- 

jam | moeanja lantaran bitjarakan gerakan 

'itoe 
     

  

sekar ng dirasa perloe 
b2 bangsa kita!” | 

2 6 

politik. Ketika peringatan jang ketiga 
(diberi maka terdjadilah keriboetan da- 
Ham itoe vergadering”jang dikoendjoe- 

. Ingi oleh 'kl. dari 200 orang2, terba- | 
Injaknja anak2 moeda. Berhoeboeng 

Minggoe | dc 
tidak 

engan Nee Ta Lan Aa boe- 

  

  

an Peman   

dalam 

Tanah gojang di Ambon. 

Aneta kawatkan dari Ambon ke Ind, 
Crt: Pada malam antara 19 dan 20 hb 
ini di Ambon adatanah gojang, lama- 
inja beberapa sekonde, tapi oentoeng- 

Di Saparoea tanah gojang itoe soedah 
mendjadi 
melarikan dirinja dan tinggalkan roe- 
mah2nja. Goenoeng api di Nila, jang 
letaknja dilaoetan Banda masih keloe- 
arkan asap dan aboe. Ini memang soe- 
dah bekerdia sedari 1932. 

—9— 

Penangkapan leden Permi. 

Diwaktoe tidoer 
njenjak. 

Dari Padangsidempoean Aneta me- 
ngabarkan : Dikampoeng Hoetapoeng- 
koet Djoeloe di daerah Kotanopan, ada 
tiga orang anggauta2 Permi, jaitoe 
Boejoeng Siregar, Mahidin Nasoetion 
dan Aboetolib, tadi malam dibangoen- 
kan 
tangkap. 

x 

Sebab2nja sehingga perloe diadakan | 
penangkapan tengah malam, diwaktoe 
orang sedang tidoer njenjak itoe, be- 
loem dikabarkan lebih djetas. 

— O—- 

Rubberconferentie, 
Menoeroet kabar jang diterima oleh 

Aneta, berhoeboeng dengan rubber- 
restrictie, bahwa tentang systeem guota 
(tjara pembagian sama rata) ada peng- 
harapan lebih banjak oentoek berla- 

"Ikoenja, djika memandang jang advalo- 
PA tidak mendapat soeara 

persediaan. .oentoek menga- 
dakan Guotosysteem terseboet tentoe 
memakan waktoe persediaan jang lama, 
jang mana ditaksir paling sedikit 6 
boelan lamanja. 

Kapal ,,Sibajak” 
Kedatangannja akan 
terlambat. 

Dari Sabang Aneta kawatkan: Ka- 
pal ,,Sibajak“ dapat ketjelaka'an di 
Roode Zee, ketika schroefnja dibagi- 
an kanan telah kebentoer dengan -se- 
potong kajoe dimoeka laoetan. Ber- 
hoeboeng dengan ini itoe schroef 
bengkok sedikit, sehingga kedatangan- 
nja kapal itoe akan terlambat kl. 17 
djam. 

—09— 

Post oedara. 
Mesin terbang ,,Ysvogel“ soedah 

Maa di Djask dan.,Snip“ di Bagdad. 
—0— 

'Doenia pergerakan kaoem 
istri. 

Roekoen Estri, meh 
dalamilapangansociaai. 

Kalau kita membitjarakan doenia per- 
gerakan perempoean Indonesia, selain 
dari pada perhimpoenan vIsteri Sedar" 
jang antara lain berazas menentang 
imperialisme dan toeroet bergerak 
djoega dalam kalangan pergerakan 
ra'jat jang hendak memerdekakan tanah 
airnja, teroetama poela so'al kaoem 
boeroeh perempoean Indonesia jang 
mendapat perhatiannja paling besar, 
maka. disamping .itoe ada bergerak 
poela ,,Roekoen Isteri“ jang mengoe- 
tamakan. bekerdja didalam lapang. s0-   
Stichting 'Roemah Piatoe R. I. 

lah aa terdjadi ketjilakaan manoesia. 

alasan bagi orang2 boeat! 

dari tempat tidoernja teroes di- | 

AI x 2 

-ciaal. Ini perhimpoenan, dimana kaoem 
perempoean bekerdja giat dan actief 
dalam lapangan sociaal, nampaknja 
dengan tidak Tn propaganda pe- 
ngoemoeman d.I. I. (bekerdja dengan 
diam-diam|, poen sangat memperhati- 
kan so'al nasibnja kaoem perempoean. 

' Seperti orang taoe, perhimpoenan 
isteri Sedar” jang mengadakan com- 
missie so'al talag dan nikah, terogtama 
'boeat “mempertegoehkan hak-hak dari 
'kaoem perempoean suepaja tidak gam" 
pang ditendang atau ditjeraikan oleh 
kaoem Telaki.- Lain- daripada itoe, jang 

“Idiperhatikan. oleh itoe: perkoempoelan, 

  

jalah “so'al Pn Ipelaijoeran|). 
Isteri 'Sedar” hendak menoeloeng itoe 
perempocan2 jang bernasib boeroek, 
boekannja dengan djalan mendirikan 
instellingen (pendirian2 amal), tetapi 
dengan memberikan pengertian “dan 
pendidikan soepaja mereka dapatkan 
kemerdekaan economie. 

Agak berlainaw dengan ,, Roekoen- 
Isteri” jang mengoetamakan bekerdja 
oentoek mendidik geesteliik dan ge- 
zondheidsopvoeding (perikesehatan), 
dengan djalan mengadakan pendirian2 
amal “dan pengadjaran2  keradjinan 
tangan bagi kaoem perempoean, karena 
mereka agaknja berpendapatan meski- 
poen Indonesia soedah merdeka oem- 
pamanja beloem tentoe akan bisa mem- 
bikin naik deradjat atau kesenangan 
hidoep. bagi kaoem kromo (perem- 
poean2) djika mereka tidak disempoer- 
nakan “pendidikan geesteliik (batin) 
peri kesehatan dan keradjinan. Dan, 
meskipoen tidak aoa politiek, 
tetapi disamping ,,Isteri Sedar“ “itoe 
agaknja ,, Roekoen Isteri“ hendak mem- 
perloeas pendirian-pendirian amal jang 
dipandangnja lebih mendatangkan ke- 
badjikan bocat - men NO1PN8 kaoem pe- 
rempoean. 

Selain daripada Stichting Roemah 
Piatoe jang soedah ada di Gang Sen- 
tiong dan akan diadakan poela filiaal- 
nja di Kebajoran, ditempat mana poen 
diberikan pengadjaran keradjinan ta- 
ngan, sekarang ,, Roekoen Isteri” sedang 
memboeat persediaan akan membikin 
organisatie poela ocntoek mendirikan 
satoe ,,Doorgangshuis”, jaitoe roemah 
penginapan (tempat penoempangnjal 
kaoem perempoean jang terlantar tidak 
poenja sanak familie di Djakarta. Di- 
sini “mereka bisa menoempang dan 
mendapat peladjaran jang perloe sam- 
pai mereka mendapat djalan goena 
mentjari nafkahnja. Pendeknja itoe 
stichting bersamaan pendiriannja de- 
ngan jang soedah ada didirikan orang 
di: Soerabaia. 

Kita dengar oentoek oesaha ini, an- 
tara lainnja Njonja Raden Ajoe Soejono, 
Gedelegeerd-Lid Voiksraad jang toe- 
roet bekerdja dengan actief. 

Lain dari pada itoe dipasar malam 
»Penolong Penganggoeran” jang akan 
dimoelai hari Robo 29 November 'ini, 
Roekoen Isteri toeroet mengadakan 
Stand nomor 8, dimana orang bisa 
saksikan dan membeli segala matjam 
hasil keradjinan tangan kaoem perem- 
poean. 

  

Bas ra 

Pensioen. . 

Officieel telah dikabarkan, bahwa 
Opperhoutvester dari Boschwezen,  K, 
Sihler, atas permintaannja sendiri di- 
lepas dengan hormat berdjalan 1g. 20 
December 1933.   
  

  

  

  

Pertoendjoekan koral tangan ,R.L dengar beberapa tamoenja. Jang berdiri nomer doea 
ad joe Soejono, Gedelegeerd- -Lid Volksraad, disebelahnja njonja Prof. Raagsma. 

an DIANA tidoer anak-anak piatoe dari itoe Stichting 

  

    
    

      

   

    
   

      

   
   

   
   
     

  

     
   

   

   
    

  

    

      

   
     

     

     

     

  

   

      

   
    
   
   
   

  

   

     
       

 



       
    

       

    

     

  

  

    

   
   

   

    

  

  

    

      

  

   

      

   
    

  

    

'berkoeasa penoeh boeat. 
negeri 2 “5 
lah pergerakan    

    

   

    

    

   

  

   

   

    
     

    

   
    

   
   
   

  

   

  

      

   

   

    
    

Ie “dianggap sebagai ha 
ng dalam oeroesan dalam 
“Tiongkok. Precies seperti | 

aktoe Kwantung (Canton) 

orang ban 
“asoetan 
dari. nege 

. doeloe, 
kentjeraikan 

— berdirikan satoe pemerentahan Selatan- 
Barat, jang dipimpin oleh gen. Ch 

— 'Tsi Tang, dan pergerakan merdek: 
diri dari Szechuan, Mongolia Da 
Oetara Barat (Kalgan), dalam wakt: 

tahoen' jang laloei 

    kan diri dari Nanking,        
   
     
   

  

   

  

   

    

   

        

      

   

      

    
     

      

   
      ri anggapan de jang 
tetapkan, tapi ada djoega jang sangkal. 

Sedari waktoe gen. Huang Fu, jar 
katanja pro-Japan, bertampil kemoeka 
lagi dan atas titahnja Nanking mem- 

000 berentikan pertjidraan Tionkok-Japan 
20 di Oetara, sedari Nanking memoetar 

smoedi dalam oeroesan politi 
pan, dan p 

    

  

     

1 (hentikan, 

      
  

   eman dan 
tek 

emaren kira2 djam setengah sebe- 
di Pintoe Air (Sluisbrugstraat) 

tram 

    

soedah terdjadi penoebroekan antara 
satoe penoenggang sepeda dengan 

DO TA EN Tak Ia 
penoenggang sepeda seorang 

poean Indonesier Ambon, djatoeh 
an sepedanja masoek dikolong itoe 
eleman. Ini ketjilakaan kebetoelan 

ditengah rail tram listrik. Tidak 
kemoedian datang itoe kenda- 

      

   

    

    
    

  

   

2 an jang hendak pergi ke kota. 
- Ito deeleman dari sebab sepeda jang 

| di kolongnja tidak bisa moendoer 
madjoe. Penoempang2nja semoea 

ang perempoean, tentoe sadja sangat 
djoet melihat tram listrik jang se- 

atang. Dengan moeka poetjat dan 
erteriak teriak niereka lompat dari atas 

e kandaraan, sedang si koesir ber- 
iak poela ,,Stop, stop ”! 

  

   

   | Oentoeng tram listrik dapat diber- 
1 kan, sehingga deeleman dan pe-| 
hnoempang2nja selamat. 

Kalau kendaraan itoe tidak hendak 
rhenti di Pintoe Air, nistjaja ampat 
iwa manoesia akan melajang. Sesoe- 

- djadi ini penoebroekan, maka 

-soeroeh pada itoe koesir soe- 
i-lekas berlaloe dari itoe tempat, 

dan dari kemoerahan hatinja perem- 
poean2 itoe, si koesir dapat bajaran 
ang loemajan djoega. 

ai TN  .0— 

(00 Rectificatie. 
Dalam ,,Pemandangan“ dari Saptoe   

n,|25 Nov, ada dimoeat soeatoe berita 
dari tocan 'Amir Sjarifoedin. Berita 
haroes di rectificeer. 

Di permoelaan boelan December, 

ini 

|tocan Amir Sjarifoedin, maoe membi- 
kin examennja jang paling achir oen- 
toek mendapt titel Mr. (meester in de 
rechten) tetapi boekan, bikin promotie 
'oentoek mendapat titel Dr. (doctor 
in de rechtsgeleerdheid). Dan ia 

tilsoedah mengirimkan scriptie-nja, (ini 
boekan proefschrift) tetapi sampai 
sekarang tocan Amir Sjarifoedin beloem 
menerima chabar apa dari faculteit. 
Kalau scriptienja itoe soedah goed- aa a| gekeurd baroe toean Amir Sjarifoedin 

        

   

— Ibisa memadjoekan permintaannja oen- 
Itoek membikin examen. 
  "Nag 

daerah »pemerentah rakjat” itoe se- 
Imoca bendera Kuo Min Tang disoe- 
roehnja dirobek. 

|- Sikap anti-Kuo Min Tang ini me- 
ra-|noeroet pendapatan kita ada jang pen- 

    

  

   

   

  

   
   
   

   

   
   

   

   

    

      

   

   

  

: erika dan jang 
kedoea pro-Rusland, doega-doea anti- 

“Japan. : . 
— Pergerakan di Fukien itoe djoega 
seperti lain-lain pergerakan melawan 
pemerintah jang djoestroe paling ber- 

. koeasa, katanja bermaksoed democra- 
0... tisch, memberi lebih banjak hak ke- 
25 ara ih dalam pemerintahan ne- 
| geri. Berk i 
«. berdirinja pemerintah rakjat, etc. etc. 

semoea-semoea oentoek dan bersama2 
rakjat. Djoega ini pemerintah di Fukien 
diseboetnja ,,Pemerintah Rakjat.“ 

— Menoeroet telegram2 dalam soerat2 
' kabar Tionghoa, pemerintah di Fukien 
“ itoe telah menetapkan 9 artikel sebagai 
dasar organisatienja : | 

“1. Pemerintah Rakjat Revolutionnair 
(begitoelah pemerintah itoe namakan 
diri) diberikan kekoeasaan oleh Raad 

. perwakilan rakjat boeat lakoekan kewa- 

djibannja jang paling tinggi : 
-2. P.R.R. itoe pegang pimpinan atas 

oekan t, laoet dan oedara, 
R. mempoenjai hak boeat 

ang dan bikin damai de- 

   

    

   
   
   

   

  

       

    

   

      
   

  

     

  

      

            

     

diri dari 11 anggauta, 
ekerdjaan negeri de- 
catan bersama jang 

jara vergadering), 
dakan satoe voorzitter jang 

anggauta2nija : 
an raad-raad econo- 

an itair» dirikan 
dalam negeri, 
em tani, boe- 

li-kali kita dengar tentang 

iting dalam pergerakan pasoekan "ke 
19 itoe. Orang tahoe, bahwa Tiong- 
kok sekarang ini, biarpoen terdjadi 

Ipertjeraian, ada satoe negeri jang ter- 
Iperentah oleh satoe partij, jaitoe partij 
s|Kuo Min Tang, seperti di Toerkie, di 
'Rusland, Duitschland, Itali, dimana 
disampingnja  partij jang berkoe- 
asa dan merentah itoe, tidak di 
idzinkan lain partij toeroet memerentah 
negeri. Demikianlah Tiongkok ini ada 
»negerinja satoe partij“, dan comman- 
dant2 pasoekan ke 19 itoe hendak 
melepas negerinja dari genggeman 
partij itoe. : 

“ Apakah mereka itoe akan berhasil, 
karena .boleh dikata semoea orang 
Tionghoa, didalam dan diloear negeri 
nja, terpentjar diseloeroeh doenia dan 
biarpoen oleh pemerentah kebanjakan 
negeri Kuo Min Tang itoe dipandang 
partij terlarang, ada toeroet partij Kuo 
Min Tang itoe, sehingga kita orang 
boleh kata, bahwa melawan partij Kuo 
Min Tang ada sama dengan melawan 
negeri dan bangsanja sendiri. Djikalau 
sampai Fukien itoe menaloekan Kuo 
Min Tang, maka doenia pergaoelan 
bangsa Tionghoa, diloear dan didalam 
negerinja mesti berobah lagi. 

Kita orang mesti menanja, apakah 
partii Kuo Min Tang itoe memang 
bertentangan dengan kerakjatan atau 

pemimpin-pemimpinnja berlakoe sewe- 
nang-wenang dan mendjalankan azas 
dan: toedjoean partij itoe menoeroet 
kemaoeannja sendiri ? Kita sendiri ber- 
kejakinan, bahwa partij itoe ada baik 

dan azas serta toedjoeannja tidak bisa 

tertjela dan djoega selajak dengan sifat 
kebangsaan Tionghoa, tapi djikalau 
tidak memberi kebaikan kepada rakijat, 

boekan salah partij itoe, melainkan 
salah pemimpin2nja. 

ada satoe gerakan kaoem nationalist- 
- | militair' seperti di Japan? Ada satoe 
Itiroean dari gerakan gen. Araki, ba- 
rangkali? Doeloe pasoekan ke 19, 

Iteroetama — commandant2nja Chiang | 

inglKwang Nai dan Tsai Ting Kai 

          

|itoe dipoedji-poedji setinggi langit oleh 
bangsanja diseloeroeh doenia, roepanja 
mereka itoe sampai begitoe mabok 
poedjian, sampai sekarang mereka itoe 

al merasa berani menentang Nanking dan 

    

   

      

beron- 

Kuo Min Tang. Bisa djadi poedjian 
bangsanja itoe membawa tjilaka bagi 
dirinja jang merasa dipoedji-poedji. 
Het moeten sterke beenen zijn, die de 

h | weeide kunnen dragen, kata peribahasa | 
19 "Belanda, dan kita kata: tidak semba- 

   
  

1 | rang orang bisa tahan dipoedji!   
  

| Moehammadijah » Kramat, 

mall (rapat anggauta. 
m |. Jang diperbintjangkan selain daripa- 

da so'al2 jang me ndjadi kepentingan 

| goena mentjari kekoeatan roekoen, dan 

Ikoep. 

Apakah pergerakan di Fukien itoe |. 

'res di Gang Sentiong. 

       

  

Rapat Indonesia-Moeda. 
Kemaren hari Minggoe moelai djam' 
pagi dengan bertempat di H. I. S. 

Indonesia 
Moeda kembali soedah mengadakan 

itoe perhimpoenan, poen jang teroeta- 
ma diremboekkan kepentingan congres 
LM. jang akan diadakan di Semarang, 
seperti jang doeloean soedah dioe- 
moemkan. " Ra 

& 

Sedari rapat LM. di Gang Kenari 
pada doea minggve j.l. diboebarkan 
politie, agaknja pemoeda2 dalam per- 
gerakannja tersebcet dapatlah menim- 
bang mana jang baik bagi keselamatan 
pergerakannja. Didalam rintangan jang | 
mereka derita timboellah ke-insjafan 

dengan tenang meremboekkan tjara 
langkahnja soepaja bisa membawa 
kebadjikan dan kemadjoean dengan 
selamat. Mana 

  

Tanah gojang. 
Kemaren, hari Minggoe sore kira-kira 

djam 1 di Betawi soedah dirasakan 
tanah gojang jang tidak begitoe lama. 

HA O-— 
Boekoe jang kita terima. 

»Pertemoean Djodo” 
karangan dari Ab- 
doel Moeis, diter- 
bitkan oleh Balai 
Poestaka, Batavia 
Centrum. 

Toean Abdoel. Moeis itoe tidak gam- 
pang diloepakan orang. Meskipoen 
ia telah keloear' dari doenia pergera- 
kan, akan tetapi lambat laoen ia men- 
dapat nama seorang pengarang, jang 
digemari oleh mereka orang, jang soe- 
ka membatja boekoe dalam bahasanja 
sendiri. Boeah penanja tidak banjak 
bisa ditoeroeti orang, gampang di- 
mengerti, senang dibatjanja. Dan inilah 
ada djalan boeat mendjadi satoe ,,po- 
pulaire romancier”. 

Boekoenja jang kita terima itoe dari 
Balai Poestaka ada satoe boekti lagi 
dari ,,bisanja”- ia mengarang boekoe. 

»Pertemoean Djodo” itoe menggam- 
barkan pergaoelan sehari-hari ditanah 
Priangan, dalam pergaoelan mana se- 
laloe ada berlakoe pertentangan dari 
kaoem menak dan sifat dan tabeat ke- 
menakannja (kebangsawannja| dengan 
kaoem moeda, jang terbawa2 oleh aroes 
kemadjoean sekarang. Kedoea fihak 
itoe dipertontonkan dengan djelas, 
masing-masing. ada poenja baiknja dan 
boeroeknja,“ -conservatisme melawan 
modernisme, jang sajang sering mesti 
dipanggil ,,kaboerisme”, kaboer karena 
gila keberatan, teroetama dalam per- 
gacelan antara gadis-gadis dan pemoe- 
da-pemoeda lelaki. 

Kita boleh seboet besar harganja 
boekoe ini boeat dibatja, baik oleh 
kaoem iboe, maoepoen oleh gadis- 
gadis sekarang. (K.| 

—09— 

Rapat P.O.M,B.I. 
Kemaren telah diadakan rapat dari 

perkoempoelan terseboet di gang Bron- 
beek Meester Cornelis bertempat di- 
roemah sekolah P.R.O.B.I. jang diha- 
diri oleh 30 orang. 
|- Sebagaimana biasa sekarang tiap- 
tiap rapat, politie tidak maoe tinggal, 
begitoelah kemaren djoega politie tjoe- 

Maksoed rapat kemaren akan ber- 
maksoed mengadakan peladjaran ba- 
hasa Belanda, ilmoe boemi, ilmoe 
alam, sedjarah dan berhitoeng. 

Jang boleh “diterima oentoek mem- 
peladjari itoe hanjalah - bangsa Indo- 
nesia jang soedah bersekolah ataupoen 
beloem. 

Lain dari pada bagian jang diatas 
sebagai bagian kedoean (B| akan di- 
oesahakan poela memberi peladjaran 
bahasa Belanda, Inggeris, ilmoe boemi, 
ilmoe alam, sedjarah, ilmoe dagang, il- 
moe negeri dan ilmoe pendidikan. 

Dalam bagian C. adalah bahasa 
Belanda, Inggeris, Djerman, Fransch, 
diantara bagian B. dan C. hanja orang- 
orang jang soedah beladjar pada H.I.S. 
dan klas 2 dan soedah beroemoer 13 
tahoen, boleh diterima. 
Tentang pembajaran sebagai beri- 

koet: 0,50 dalam bagian A bagi orang 
jang djadi anggauta dan f0 25 oentoek 
anggauta. Bagian Bf 1.50 orang loear 
dan f 0,75 oentoek anggautanja, dan 
begitoe poela bagian C. 

Kesoedahan rapat itoe, diterima ada 
20 orang mendjadi moerid. 

ana (jt 

Gara2 berikan nama 
- paisoe. 

Tadi malam pkl. 10 seorang anak lelaki 

mengendarai speda tidak pakai lampoe 
(lentera,) Waktoe ia ditangkap agent 
politie, ia “berikan nama palsoe. Politie 
tjoeriga, dan lantaran itoe anak tidak 
maoe memberikan nama sebenarnja, 

di Folitiehuis. Kira djam 3 malam ia 
mendekam dalam tahanan baroelah ia 
mengakoe teroes terang namanja ad- 

Dan achirnja iapoen dibebaskan, te- 
tapi tidak loepoet ia moesti berhada- 
dan dengan medja hidjau boeat be- 
treskan perhitoenganja dengan Hakim. 

Na Aa Pen Rea 

'Genootschap van Kunsten en Weten- 

| ketempat itoe. 

Batak soedah ditangkap politie karena | 

lantas ia ditahan dalam kamar gelap) 

Pemboekaan Museum. 
Oentoek memenoehi oendangan dari | 

Directie dari Koninklijk Bataviaasch| 

schappen, ini hari kita berikoet djoegaj 
beberapa wakil pers lain telah datang 

Sebagaimana telah diketahoei, mu- 
seum. itoe soedah 6 boelan ditoetoep 
oentoek publiek sebab adanja maksoed 
perobahan pada tempat-tempat itoe. 

Satoe persatoe bagian jang dirobah 
diterangkan, seperti doeloe kalau orang 
maoe masoek teroes ketempat patoeng 
patoeng, sekarang tempat itoe dirombak 
semoea dan diganti dengan baroe, se- 
dang letaknja patoeng-patoeng itoe 
djoega bertambah teratoer sekali dan 
sangat menarik. 

Bagian sebelah kanan kalau kita maoe 
masoek pada zaal tempat segala matjam 
oeang tidak ada perobahan, hanja dioe- 
djoeng zaal itoe terdapat pemandangan 
baroe, jaitoe gambar kepala2 dari se- 
gala bangsa jang ada di Indonesia ini. 
Ditengah2 gambar itoe terletak peta 
boemi Indonesia, dimana disitoe ada 
keterangan jang berhoeboengan dengan 
gambar2 tadi. 8 

Didepan dan letaknja sebelah bawah 

tengah dikerdjakan. 

itoe akan mentjoekoepi apa jang sebe- 
narnja ada seperti soengai2, goenoeng2 
dan berapa tingginja goenoeng itoe 
satoe-persatoe menoeroet hitoengan 
Topografisch Dienst. 

Tetapi pekerdjaan itoe boekan satoe 
pekerdjaan jang moedah, sebab me- 
noeroet taksiran peta itoe nanti sele- 
sai dikerdjakan setjoekoepnja dalam 
tempo 4 tahoen. 

Disitoe betoel ada pemandangan 
baroe dalam museum sekarang. 

Kemoedian kita dibawa kesatoe zaal 
sekoempoelan barang-barang porcelein 
kepoenjazn seorang dari anggauta di- 
sitoe. Dalam ini zaal baroe teratoer 
rapi sekali. Barang-barang porcelein 
itoe kebanjakan barang-barang jing 
sangat toea berasal dari Tiongkok, 
Japan, Siam dan tempat lain. 

Selain dari ini bagian-bagian baroe 
dalam perobahan itoe, ada lagi tempat 
penjimpanan boekoe2 jang dikerdjakan 
oleh orang2 hoekoeman Tjipinang, ada 
bagoes sekali. Keloear dari sitoe kita 
dibawa kezaal pembatjaan. 

Disini diterangkan pandjang lebar 
tentang tempat itoe jang sangat banjak 
lagi orang tidak mengetahoei goenanja. 
Semoea bangsa dan golongan diizin- 
kan masoek kesitoe dengan tidak oesah 
minta permisi kalau maoe batja boe- 
koe2 jang “ada. disana. - Tempatnja 
teratoer rapi sekali, hanja telah men- 
djadi peratoeran, apabila membatja 
disitoe djangan mendatangkan keri- 
boetan jang boleh mengganggoe orang 
lain. Pendeknja diam. : 

Kamarnja ada loeas dan medja pan- 
djang djati jang bertjahaja serta kerosi 
menoeroet potongan jang paling baroe. 

Dari sana kita dibawa ketempat jang 
doeloe ada terletak tempat tidoer koeno. 
'Itoe tempat sekarang disebabkan pero- 
bahan tempat penjimpanan boekoe2, 
djadi diketjilkan. 

Dibagian sebelah atas tempat pe- 
njimpanan barang-barang mas dan 
permata tidak ada perobahan, hanja 
ditempat penjimpanan tembaga didepan 
tempat mas-mas, disitoe sekarang ter- 
boeka. Dari atas ada bagoes sekali 
pemandangan kebawah, ketempat pa- 
toeng-patoeng terletak. 

Dengan - perobahan2 jang didapat 

ada satoe peta dari poelau Djawa jang | 

Maksoed tentang peta poelau Djawa | 

  

KA /- 
   

,     
  

Memang djikalau Barat dibanding- 
kan dengan Timoer, socal kemadjoean 

Perempoean : diatas kakinja 

Barat masih selalee dimoeka, Timoer 
terbelakang, biar lelakinja maoepoen 
perempoeannja. 3 

Ini diterangkan oleh ,,Keng Pos 
pada hari Saptoe jang laloe dalam 
hoofdartikel jang djitoe. ". 

Diterangkan bahwa prempoean Ba- 
rat soedah banjak jang bisa hidoep di 
atas kaki sendiri. Di antara kita da- 
patkan penoetoeran begini : 

actrice-actrice film, jang dap. 
dji-gadji besar. "3 
Tapi tjoba kita lihat dalam ka' 

pekerdjaan jang lebih ernsti' 
pada djadi actrice film atawa 
tooneel, jang djoega bisa bik 
rika kedoek keoentoengan: 
sedikit. : : 

Didalam kalangan djadi p 
perempoean Barat ada poen : 
kil-wakil“ jang besar-besar. 

Ellen Key tersohor sebz 
penoelis dan pendidik. 

Helen-Keller, satoe non: - 
kaan jang toeli dan 
djoega termashoer sebag 
dan malahan djoega set 
spreekster jang pandai. : 

Didalam waktoe paling 
njonja Pearl Buck, itoe 
perempoean bangsa Ameri! : 
djadi mentereng namanj 
ia poenja boekoe ,,The € 
jalah satoe tjerita tentan 
orang tani Tionghoa! 

Mereka semoea tela!: 
diatas kedoea kaki se 
mereka poenja tenag: 
dengan kepandaiz 

Betoel sekali! Ah, tet 
hanja perempoean Bara . 
di atas kaki sendiri, pc 
Timoer tidak koerang, 
poean Japan dan Tio 
mang lebih madjoe, p 
nesierpoen tidak koer. 
telah berdiri di atas 

Njonja Ramlah Ari 
diri di- atas kakinja 
poenja djoealan d' 
Njonja P. mendjadi 
Ardjoeno-school, 
klerke, njonja J. 1 
Gas My, ma” Sari 
po' Salma djadi to 
enz, enz. Pi 

Dengan ketjil, ' t 
soenggoeh hidoep d 
di : 

Jang boleh dike 
doenia internationaa 
loem ada. Hanja 
kalau tidak berdi 
Tio Jr, djoega r 

  

dari partijnja to 
Kebon Sirih. S   sekarang jang memakan onkost sangat 

besar, pemandangan dalam gedong 
Museum fartja) betoel2 bertambah 
indah. Pendeknja tidak pertjoema oeang 
sebegitoe banjak soedah dipergoenakan. 
Dan mendjadi satoe keoentoengan djoe- 
ga disebabkan ketjilakaan jang didapat 
di Parijs tempo ada kebakaran pavil- 
joen Nederland, sebab dengan oeang 
assurantie jang didapat, dapat diper- 
goenakan sekarang oentoek Museum 
itoe. 

Pemboekaan Museum itoe sekarang 
pada tiap2 hari dari moelai djam 8 
pagi sampai djam 1 siang tidak ter- 
ketjoeali hari Minggoe dan. hari besar. 

: Tn 

Pengintipan pada toean 
Mohamad Hatta. 

Orang kampoeng 
bingoeng. 

Hari Sabtoe kira-kira poekoel 9 toean 
Mohamad Hatta pergi keroemah seorang     Dengan politie agaknja soedah beres, 

Nanah £ E Pipi 
  

  

perdjalanan tc 
dengan pendja 
kemaren seso. 
Hatta masoek. 
orang recherc 
sebagiannja 
boeat tanja 
kedatangan t 

Sebab sere 
jang didapa! - 
itoe dengan 
roemah sel: 
kemoedian 
wijkmeester 
bertambah 
moendar 1. 
di sitoe dj: 
ngetahoei 
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Secreta: ,. 

akan perg 
pada bor. 

dengan k   
Goenoeng Mera 

  

   

        

   

                

   

          

Kita tidak oesah seboet ja & 
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ap menghasoet. 
: »e artikel jang dianggap 

itoe (menoeroet pemerik- 
i Cemokat Sa ra 

aa   Dalam pen jBetadan 
Basa boekoe- 
abar, poen copy2 o 
o. 5 dan Zak 
ibeslag oleh 
Adanja soer 

    

      

ouvernement jang 

      

   

      

joega 'mempoenja 
year (boekan : 
Adanja ti 
   

rang soed 
kap Wali ! 
rhadap 
ewasa 
irangan ge 
erhoeboengan In 
ergerakan Seng Par 
“SAI. dan P mi, : 

ini, 

   

   srhadap ini doe 
da kirim soerat 

    

   

    

  

   
   

    

      

   
      
       

  

      
      
      
     

      
    

     
    

    
     

      

  

      

    

      
    
         

   

  

ja| paskannja, adalah oeroesan jang sema- 

3 Ph mengenai so'al mentjaboet hak 

“0entoek menga- 

““baroe., 

ogatan Gouvernement boeat 
r tangan terhadap. goeroe- 

' pada sekolahan jang mendapat 
die dari Gouverment, jang diper- 

ilahkan berboeat actie politiek jang 
membahajakan (tidak di-ingin). 

| Sekarang pemerintah tidak dapa 
mengadakan tindakan terhadap goeroe2 
jang demikian, karena oentoek mele- 

  

|ta-mata hanja mendjadi haknja bes- 
tuur dari sekolahan. jang tersangkoet. 

.Rentjana jang dimadjoekan terse- 
boet, akan merobah sekeliannja itoe 
dan lain daripada itoe disitoe ada di- 
toedjoekan oentoek menambah pera- 
toeran dalam oendang-oendang IWet|) 

jar pada doenia goeroe. 

neraal-hanja dapat melakoekan 
toetan administratief terhadap goe- 

e-goeroe bangsa Europa jang diper- | 

atau toeroet tjampoer dalam actie 
extremist (merah) tetapi tidak bisa 
ditindakkan terhadap -goeroe-goeroe 
Indonesiers jang ra bersalah demi- 

MS kian. 

    

     
    
   

       

     
   
        

teur O.nE. 
N 1933, ia di- 

E st dari djabatannja, 

Maroioal Tag sara (Wak- 
sing besluit schor- 

  

   

  

ocean G oeroe 

      

    

        

  

      

   

karena diper| 
n soedah menoelis artikel2 di-' 

Rentjana terseboet, masih akan dis 
oeroes oleh Raad van Indie dan ke- 

:Imoedian baroelah diserahkan pada 
Volksraad. 

—G— 

 Fascisten k oegoniuaya adikbting 
Batavia. 

Pada tanggal 26 November, hari 
Minggoe kemaren ini perkoempoelan 
Kaoem: Fascist tjabang Betawi soedah 
memboeka . perajaan adanja mereka 
poenja Clubgebouw baroe. Diroemah 
club itoe mereka mengibarkan bendera 

Idan mengadakan pidato-pidato anta- | 
'#ranja pemimpin tjabang Betawi, tocan 

».|Nypels soedah angkat bitjara. 
Pa 

: Ibiganggoe oleh Belanda Indo. 

Malam Minggoe jang baroe laloe: 
ingan|soedah hampir terdjadi hal jang tidak   

  

2 baik di Tandjoeng-Priok disebabkan 

    

  

                

     

  

i,Itidak koerang dari 8 orang Belanda 
-|Indo soedah datang pada satoe roemah 
Idisitoe dengan mash ea ngintip dari 
djendela. 

Jang poenja task dengar ada 
| ganggoean, laloe pergi keloear. Sesam- 

2 | Ipai diloear ia dikedjar oleh itoe bebe- 

    

    

          

  

rapa orang dengan mengeloearkan sen- 
ajata Tea Saktioem kedjadian jang 
tidak baik, oentoeng disitoe ada djalan 
12 politie jang dapat menghalangi mak- 
ed mereka Hae 

    

  

        

  

  

  

  

  

    

   

: A3 

kara »Indische Sociale Arbeia”. 
: Persakitan Pohan 

bakal di tangkap 
dan dipreventief.     

  

              

   
    

      

hi hari Raad van Justitie disini pe- 
rkaranja persakitan Re ynier 

g ohan, doeloe disini ter- 

Gemeente", pen- 
ari perkoempoe- 

ciale Arbeid“, jang 
. sekolah particu- 

      

   

.S. dengan bahasa 
. dan Mr. Cornelis, 

. tentoe temj er 

    

  

  

  

    

i di Djokja, 
li masih djadi 

| SN n dan 
  
  

   
    

  

| Ka datang, ta- 

  

  

“tidak moentjoel, 

      

  

      

       

    

      

kel Menata 5 

lantaran ada soerata 

tag ditindak Ken 

| dakan peratoeran|: 

     

      

    

  

       

       

, oentoek memperloeas | 

sampai sekarang Gouver- | 2 

   

oleh toean prediker 
f 5000, dan jang paling doeloe me- 
ngadoekan persakitan 
ficier van Justitie. Itoe wang f 5000 

“lia stort sebagai borg setelah dapat 
omongan jang djoesta dari Pohan itoe 

ediker", pemoeka 2 
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Importeurs : 

Isalahkan berkelakocan koerang - baik 

itoe, wangnja 

itoe pada Of- 

Ia baroe sedar telah tertipoe setelah 
dalam beberapa soerat kabar tersiar 
keboesoekan itoe perkoempoelan dan 
dirinja Pohan tadi. 

Dari sebab menoeroet timbangan 
Officier van Justitie, Mr. Nelson, ke- 
salahannja persakitan telah ditetapkan 
oleh saksi ini, meskipoen persakitan 
dalam voorloopig onderzoek memoeng- 
kir, maka Officier minta kepada Raad, 
soepaja peperiksaan ini ditoenda doe- 
loe dan dikeloearkan perintah boeat 
tangkap persakitan sekarang djoega 
dan ditahan dalam preventief. 

Raad loeloeskan permintaan Offieier 
van Justitie itoe, dan keloearkan pe- 
rintah soepaja persakitan R, A. Pohan 
sekarang djoega ditangkap dan dita- 
han preventief sedang peperiksaan 
dimoendoerkan ' sampai hari Senen 
tanggal 5 Maart tahoen 1934. 

- 0— $ 

Boekoe jang kita terima. 
Ini hari kita terima satoe boekoe 

dengan nama ,,Radio-Telegrafie” jang 
dikarang oleh toean M. Abdy S. Soe- 
brata dari P.T.T. dienst. Dalam boe- 
koe itoe tjoekoep keterangan lebih 
djaoeh lihat advertentie ini hari lain 
bagian. 

Oleh sebab boekoe itoe dikarang 
oleh orang jang mengetahoei benar 
tjoekoep mengoentoengkan bagi pem- 
batjanja. 

Atas pengiriman itoe kita- mengoe- 
tjapkan terima kasih. 
  

  

  

NEDERLAND 
Menjetcedjoei Kapan pada 

onderw 
Sikap Knee 
Dem. Bond. 

| Groningen, 26 Nov. (Aneta). 
at oemoem dari Vrijzinnige Dem.   

POTONGANJPALING BAROE 
| HARGA KELIWAT MOERAH 

| PASAR-KLONTONG 
“Hs. Vrs. DJOHAN-DJOHOR 

BATAVIA-CENTRUM 

PN 
soeara boelat oentoek memboeat motie, 
goena memberikan pertimbangannja 
terhadap keadaan oeroesan oeang Ne- 
geri jang moesti mengadakan penghe- 
ma'an oemoem teroetama poela atas 
onderwiis. 

Vergadering itoe mengoeraikan ke- 
pertjajaannja kepada Minister Onder- 
wiis. 

  

EUROPA 
Boeat gantinja premier Prantjis. 
Chautempsterimaitoe 
djabatan. 

Parijs, 26 Nov. (Aneta-Reuter| : 
President dari republiek Prantjis, se- 
bagaimana lebih doeloe soedah didoe- 
ga, ia soedah menawarkan djabatan 
Premier kepada Herriot jang me- 
nolak dengan alasan sebab kesehatan- 
nja. Kemoedian dari itoe lantas Lebrun 
tawarkan itoe djabatan pada Cha u- 
temps, jang sesoedah bermoesjawa- 
rat setengah djam lamanja, lantas me- 
nerima itoe tawaran oentoek memegang 
djabatan seal eh 

AZIA 
Kapal Prantjis disamoen 

badjak Iaoet. 

1000 sterling oeang 
contant dilarikan. 

Hongkong, 27 Nov. (Aneta- 
Reuter). Kapal Prantjis jang dibawah 
pimpinan commandant Henri Riviere, 
didalam pelajaran antara Hongkong 
dengan Haiphong, soedah diserang oleh 
badjak laoet, meskipoen lebih doeloe 
memang soedah diberikan kabar de- 
ngan radio oleh politie bahwa itoe 
perampok dari Biasbay soedah masoek 
meliwati batas daerah Inggris dan 
penjerangan itoe memang soedah di- 
maksoedkan orang lebih doeloe. Se- 
mentara itoe politie ocntoek mengada- 
kan penjelidikan soedah berangkat. 

Stuurman kedoea jang sedang dienst 
mendjaga, Frances Pelloni, waktoe 
kira2 70 mijl dari Hongkong, tiba-tiba 
soedah diantjam dengan revolvers oleh 
beberapa perampok (Ibadjak laoet|. 

Kaoem perampok soedah merampas 
sekalian pimpinan dalam itoe kapal 
dan djalankan itoe kapal menoedjoe 
Chilang, dimana mereka mengantjam 
sekalian saudagar2 akan ditembak dan 
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  jau 
itoe kapal. Perampok2 itoe membawa 
4 orang Tionghoa jang soedah toea 
dan lebih dari 1000 Srling oeang2 
contant. 

ui
 

cw (J ma 

Crisis politiek di Tokyo. 
Marine dan Finan- 
cien bertentangan. 

Tokyo, 27 Nov. (Aneta- -Iwaki| : 
Pada tanggal 26 boelan ini, achli? telah 
bersidang oentoek memoesawaratkan 
post-post penghabisan dari begrooting 
negeri, berhoeboeng dengan crisis po- 
litiek jang mengantjam, lantaran per- 
tentangan . faham antara ministerie2 
oeroesan marine dan  financien, 
akan tetapi tidak didapat kepoetoesan 
jang memoeaskan, 

Masing-masing kepala ministerie 
itoe, minister Takahasi dan Admiraal 
Ohsumi akan bertemoean dan tjoba 
mendapatkan kepoetoesan jang menje- 
nangkan. 
  

  

  

  

Pridani, Laoet, Mar- 
haen toelen dan Ia- 
in-lain pengirim. 
Kita perhatikan persetoedjoean toeart 

pada kita enz, tetapi kiranja ta' oesah 
dimoeat. Kebanjakan pembitjara'an 
tentang ia sadja. Kesian djoega boekan? 2 
  

  

  

Selasa 28 November1933, 
di roemahnja toecan A. v.d. Berg Se- 

rangweg 16 oleh John Pryce. 
WJJ. Jermy Al- 

BN 2 Brokkman 
Soerabajaweg 13 oleh ,Wel- 
tevreden” 

jk “Ed Boeh vid, 
Hoeven Koningin Emmalaan 17 

» » 

ataslaan 8 

»     ah menerima baik dengan   
      dengan paksa dibawanja pergi dari oleh Tian Boen Hay. 

   

         



       

D VERTENTIE N 
SCHOOLVEREENIGING 

"TAMAN PERGOEROKAN-: 
- NEUTRALE HO LLANDSCHE SCHOOL - 
Bekassieweg 16A (sebelali Broodb. Cohen) Mr. Cornelis. 

  

Menerima moerid moerid baroe boeat semoea klas 

Safoe sekotah jang memakai leerplan jang teratoer, Goe 
roe-goeroe jang soedah lama, mendjalanken pratijk. Moe- 
rid-moerid sesoedah tammat dari klas 7 dapat DIPLOMA. 

    

     

  

  Mengadakan roemah penginapan (kosthuis). 

SN 
IT koenosornciLan 

Kita poenja afdeeling 

UITVERKOOP 
Roepa-roepa: barang dengan harga 

moerah sekali 

TOKO TIS TEK HONG 
PASAR .BAROE 
151 

  

      

   

        

Sidang pembatja aa. terhormat ! 
Salam dan bahar, 

  

  
  

akan dead TS permintaan, feroelama dari pihak 
kaoem dagang kefjil, soepaja diadakan cursus populair tentang 
Pengetahoean Dagang, maka jang bertanda tangan dibawah ini, 
Pengoeroes Persediaan Sekolah Dagang menjoesoen cursus 
terseboet. 

Sdr. MOHAMMAD HATTA, jang ahli dalam halini, soedah 
menjanggoepi oenfoek mengadjar boeat satoe fahoen. 

Cursus akan'diboeka pada tg. 15 Nov. '35 boeat sementara 
mencempang di Gg. Missigit 40, paling sedikit 2 djam seminggoe. 

Penerimaan moerid saban hari dari diam 4—6 di Gg. Messigit 49. 

Wang peladjaran f 2.50 seboelan. 

Dengan hormat, 

BACHRI & 
SOLAIMAN BAKAR     E53 2 . "3 

  

  

  

  

Uw Beste Adres Voor BRILLEN 

“The Shanghai Optical Co. 
Gediplomeerde Opticien, 

“ PASAR BAROE 1034 Saga BATAVIA-CENTRUM 

Specialist trima Recept Dr, 

& ONDERZOEK mata VRIJ.- 
@UALITEIT-: jang baek poe- 

njai, bikinan Fabriek German, 
“Amerika &- British. 

Harga direkend pantes, 

reparatie-ketjil Gratis. 

MENANAM MPA MA 
“TOKO SLAMET" 

PASSAR NOORD No. 34 TELEFOON No. 128.M.C. 
Aa PASAR OOST No, 19.— TELEFOON No. 40 M.C. 

: MEESTER- CORNELIS 

  

en 

   

    
    

      

    

  

Handel in Manufacturen, 

Dames- en Heeren-Modeartikelen. 

Kenapa poetra-poctra dan poetri-poetri Indonesia di 

Mt. Cornelis, djikalau poenja keperloean pakaian ka 

s TOKO SLAMET" 
Sebab harganja sangat pantas, barang-barangnja baik 

dan roepa-roepa mafjam sedia. 

| Kita mendjadi moerah, sebab banjak jang “lakoc didjoeal 
# Kita banjak takoe mendjoeal, sebab harga kita moerah sekali 

? Isi 

.. Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek 

T
a
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BATAVIA-CENTRUM Bg 2 

  

  

  

   
  

    

   

Pertoedjoekkan ini malam dan 
malam berikoetnja 

    

  

  John Barrymore 
didalam ia poenja film bitjara jang pereama 

"GENERAL CRACK 
Satoe filim Warner Bros jang loear biasa 

  

  

Djaga tanggal maennja 

Stanley Lupino 

  

Moelai bekerja di: 

BETAWI 

pada tanggal 1 December 

DOKTER 

MOEWARDI 
Oud Tamarindelaan 47 Batavia Centrum 

1933 

  

He abakko 

TAN TJONG PO & Co. 
Senen No. 153. Telf. WI. 194 Bat: Ci 

Broodbakkerij jang pal ing: lama 
dan baek di ini kotta dengan harga 

jang paling rendah 
Sa rBa 

  

  

    EN 

Polly Walker 

SLEEPLESS NIGHTS 
(S'apelooze Nachten) 

  

     

Tan 2 s x 

| KLEERMAKER WAARDI 
Grootepostweg — Tjikakak 66. 

BANDOENG 
  

Ada. adres jang paling baik“dan 

paling moerah boeat bikin pakean 

TFoean toean. 

Naa Ambil Pertjobaan 
188         

  

  

SOEDAH TERBIT "1 
  

  

OFFICIEEL VERSLAG DARI PERDEBATAN 
ANTARA 

AHMADIJAH OLDIAN PEMBELA' ISLAM 
Pada  fanggai 28-20-30 Septembr 1953 

Dikeloearkan oleh” Comite Moenazarah 

Isinja-amat penting Harga... Ff 050 

Boleh dapat pada adres : 

Toean Saleh S.A.“'Pefodjo Zuid Gang 6. Batavia C. 
Drukkerij Moeh.,Thoha Tanah Abang Tel:1256 WI Bat GC. 
Toean R. Hidajaih Kebon 'Djae 8 Buitenzorg 

  

  

  

  
Salah satoe roemah makan 

Langganan dari segala golongan bangsa 

di. DJAKARTA 

PADANGSCHE - 
42-43 

Terkenal 

Bersih 
ami 

Leg.ah 

Lezat 
Moerah 

BUFFET 
Batavia Centrum. 

233 
Kramatplein No. 

Ikenlah pesen, 

WAN LIk 
Kramat no 58B, t/o Station tram 5. V.M. Be-Ct 

en 
Reparatie voorhorlose& grimo, hoon 

Soedah pindah dari Pasar 

Boeroeng no. 44 ke adres 
“diatas. 

Pekerdjaan dilanggoeng 

baik dan ongkos moerah 

Menpeng'goe dengan hormat 

123 
  

  

APAKAH RADIO? 
TELEGRAFIE ITOE' 
Inginkah focan taoe ? Sekarang soedah 

  

Yada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 

Kirimlah postwissel- f #,—, nanti toean 

aken ttima satoe boekoe berisi tentang roe- 

sianja: RADIO-dan bageimana kita haroes “ 

memakeinja. Dihiasi bebra 

difjitak 

Lekaslah pesen ampir abis. 

pa gambar de 

ngen memakei. linta 2 warna. . 

Dioega. mendjoeal hasil tangan Indonesia 

asli, sepesti TOPI PANAMA asli harga 

f(3,—, t 3,75 danf 4,50 TOPI DJAKSI 

alsetet Panama f 1, —: ACTENTASCH 

Djaksi koeat seperti koelit f 2, — HAND- 

TASCH, TOPI anak-anak dan” Njonja 

Njonja, PAJONG dari kain berbatik'dan 
berkembang d. LI. 

tanggoeng baik, 

kan" Djoeal ketengan dan codian. Silah- 

Barang-barang - di 

koeat dan''menjenang- 

sekali tentoe boeat sete- 

roesnja. Mintalah -prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

Fil: Toko Kabinangkitan 
Djalibarang. S. S/WL. 

M. ABDY SABOER. 
  

  

2 

       HOROCKSES MILLER & co, Na 

    

  

ms up Rd. AMONGWIKOESOEMAH toa 
HOOFDA GENT PATENT MEDICIJNEN ,HAPPY” 

Poengkoerweg 765-A Bandoeng 
  

Sedia Rheumatan jaitoe obat penjakit Rheumatiek (intjok) 

“pendapatan Dr. R. Roem specialist penjakit rheumatiek. 
Djoega sedia roepa-roepa obat patent: jang - terpilih 

masjhoer kemoestadjabannja. : 

amp — Penting ! Penting! Penting ! 

Mendapat potongan ,,50”0” (setengah harga) dari tarief bosat Toean- “Ff 

' Togan Abonnes soerat kabar ,, PEMANDANGAN“ kota Bandoeng (daerahnja). . 

soedah tidoer, gatal badan, rheumatiek d.LI. ff 
dengan" memakai perabot sSULTRA VIOLET: (sinar kesehatan) 

jditoe sesoeafoe perabot pendapatan baharoe jang sangat adjaibnja dan 

mengawloeng kepastian bisa menjemboehkan roepa-roepa penjakit” zonder 

Operatie. Boeat bewijs Yoean“Toean mendjadi abonne s.k ,,PEMAN- 

DANGAN” ini Advertentie. 

kalau berpenjakit lesoe, 

bawalah 

Djam menerima tamoe 

TOM, 

4—6 NM.   
Memoedjikan dengan hormat     

  

Djangan minoem' TAEE semba- 
tangan. 

dingan. 
Djika masih ada jang men- 

Kesehatan djangan. sampe 

kelanggar Apalagi djaman sekarang 
Dari itoe 

Minoemlah 

»PATOEAHWATTEE - TH E.E" 

ATOKAN-     
Warigi dan Nb 
harga per pond: 2 K0. 35 

PETANI-THEE 1/4 pond. , 015 
DODOL 'GAROET 'jang mashoer 

  

baei) Batavia" Centrum: 

pers sik. , Pemandangan",       

Lapis besar per stuk PUS 

»tengahan 03 0 po-ort/, ak 

Ne SNN. » 001773 Akan 

S.M SOE KRAKa hu 

Djoega bisa pesen sama Too Pos 

an (besakang 5 Kaku 1



    

           

    
    
   

    

   

  

   

  

     

          

    
    

    

   
    

  

   
   
   

        

   

    

    

   

  

    
   

  

   
        

   

  

   
        

     

  

     
   
    

  

   
   

   
        
     

  

     

  

    

  

   
         

  

    
    

  

    

   
   
    

  

    

   
     

      

   

  

      

      

  

     
         

         
   

ng ada 
n 592 miljoea 

aik diambil katian 

rena beras, jang soor- 
ada lebih berat, orang 

gewichtnja ada lebih 

arena kenjangnja 

oet beratnja barang 

angkan, dari 

beras jang dilihat 
tapi. matjamnja orang loepa- | 
rti beras Krawang, harganja| 
ng ada lebih moerah biasanja 
s Tjiandjoer. Disini publiek 

kmenanja lagi, apa sebabnja itoe! 
. Itoe, sedikit perihal beratnja masing2 

“"|matjam. beras. Sekarang baik kita liat: 
“berapa banjak seseorang disini mema- 
"kan beras didalam sehari! ana 
al. Menoeroet Economisch weekblad 

no, 14 bladz. 613, ditaksir jang bangsa 
- Indonesia mengeloearkan ongkost dida- 

“Ham sehari, boeat makan, di boelan 
nAugustus 1933, oentoek beras sadja, 

lada 263,7 Ko. per 1000 orang. Sela- 
linnja lagi “boeat djagoeng, singkong, 
oebi, : PER “ena 

   

  

  socat mengenjangkan peroetnja 
a, kita perloe, selainnja 

lain, seperti diatas, 
r 1000 orang 263.7 Ko. | 

   

  

Madoera ada 43 miljoen 
nja. Boeat djoemblah orang 

, misti sedia beras sadja, 
2 hari 

. 11.3 milijoen Ko. Lain lagi, 
oebi, singkong d.I.l.. 
makanan oentoek 1 tahoen 
orang misti sediakan beras 

    

        

  

  

       
    

   

    

    

      

    

  

:Isadja, 36 
   
       

  

koel beras! 
“Seperti kita liat tadi productie beras 

          
     
    

      

     

     
    
      
    
    

  

| orang perloe dengan 67 miljoen pikoel! 
lagi, ini djoemblah persediaan   

     
     

   
      

   

  

   

    

     
    
      
    
     
      
    
     
         

  

   

   

43 miljoen — 989 miljoen 
Sedangkan productie tjoema 

en te ng ! Dus djaoeh lebih 

    

ang bisa lihat, bahwa 

'goedang, sekar 

|. IDjoega orang riboetkan perihal soeal (4, 
“ lexport, sedangkan Indonesia sendiri | 
Imasih menelan beras loearan, seharga 
berpoeloeh miljoen roepiah setahoen !| 

— Iratoeran licentie ! 

- 11933, tentang hal Reidain pasar beras, | memotong dengan djalan dienst goena 

»Jada tertoelis begini: 

| geacht, dat nog in dit jaar de ge- 

ta .ten van uit Java en andere surplus- 

| absoluut ontoereikend.” 

jang poelau Djawa tidak bisa kasih tjoe-|sama sekali. 
koep-beras kepada kepoelauan diloear 
poelau Djawa, karena productienja fidak 

Imenfoekoepi. Meskipoen orang adakan 
- Iberekening, dengan djalan bagaimana 

— “Ipoen! Oleh karena itoe, Buitengewes- | 
2 ta ten tidak bisa ditoetoep sama sekali |kabarkan tentang itoe keboesoekan di 

'boeat masoeknja beras loear negeri ! 

Ibar, kita telah boektikan djoega, bah- | meijer telah melakoekan penggelapan 
|wa baroe-kata boeat Buitengewesten, dan soedah mengakoe teroes terang 

'Iboeat diri sendiri, poen tanah Djawa | poela. 
Da Ibeloem bisa menjoekoepi keperloean- 
S3 nja ! : 

» Itienja padi ! 

makan bangsa kita, oebi atau sing- |sementara (voorloopig onderzoek) itoe 
La ... Ikong meloeloe?! Oleh karena beras, (perkara boleh dikata svedah selesai. 
beras Djawa|jang dari asal padinja, tidak mampoe & 

“ada 11 (dibeli olehnja lagi?! . 

2 miljoen kati|soek beras dari loearan, nanti harga | neijer terseboet, sekarang sedang ber- | 

eras, orang djangan | SOesah diboektikan didalam praktijk, (berhoeboeng dengan oeroesan familie. 

h kenjang, dari beras (naik harga, malahan mendjadi sebalik- | di Kolonisatie Gedong Fataan, jaitoe 

enoeroet takeran, (23 pikoel padi, soepaja productieviteit|barkan fahamnja di Kolonisatie ter- 

as Priangan, nitrophosfaat, 
d..I.? 

.Idibilangan Priangan, 
rijstpellerijen jang masih bekerdja se- 
'fjara koeno, atau techniek koeno, 

“rijstpellerij, jang bokbrok! Soenggoeh-jini mesti kerdja 7 hari. Akan tetapi 

|didalam boekoe! 

, bangsa kita dipoelau 

43000 X 263.7 | 

ja, 365 x 11.3 milijoen Ko. 541245 | ———— 
ljoen Ko., .atawa' k.l. 67 miljoen| .. 

- ditanah Djawa dan Madoera tjoema E 

da 65.12 miljoen -pikoel, sedangkan | | 

tjoekoep, djikalau orang sediakan | mmm 

diakan beras oentoek 1 tahoen lama | 

Eh bol 

  

  

  

    Ia yap, 2 ara 1 Perkara Zeven Provircien. 
eras, akan tetapi Surplusoleh| Soerat kabar Ind. Crt. mengabarkan | 

1... kaoem Saldagar tidak bisa bahwa Fiscaal dari Pu nudailan Marine 
i harga beras locaran! Dus, Se-(gi Soerabaia soedah mintak hooger| 

| dia tahan berasnja didalam | peroep (ditimbang lebih tinggi) atas | 
lang, sekarang dia | Lean jerih mis vonnis dari terdakwa-terdakwa dalam 

rtoeloengan pada pemerintah Nan perkara keroesoehan Zeven Provincieni 
, boeat kesantausainnja ra'jat ?! Jang bagian pertama (Groep Kawilarang 

oeka 

  

' mad — 

Cooperatie S. S. dalam crisis. 
Pemimpin dienst Staatsspoor soedah | 

an mengambil kepoetoesan akan membe- 
Didalam Econ: Weekblad no. 10|rikan pertolongan penghabisan oentoek 

Althans, djikalau tidak diadakan pe- 

meloenasi hoetang-hoetang pada Coo- | 
peratie S.S, jaitoe dipotong pada me- 
reka jang beroetang, diwaktoe mem- 
bajar gadjinja. "al 
Pada penghabisan boelan Januari 1934 

itoe atoeran pemotongan jang meng- 
gampangkan itoe akan ditarik kembali, 
jaitoe sebagai kesoedahan daripada 
keadaan2 sociaal dari itoe Cooperatie, 

s : 73 Sg dimana ternjata toean Oeang dan Bes- 
Maksoednja dengan ini, dinjatakan (tuurnja boleh dikata tidak berkoeasa 

»Het moet uitgesloten worden 

| heele voorziening der Buitengewes- 

.gebieden zou kunnen 'geschieden. 
De productie is daarvoor volgens 
elke betrouwbare -berekening nog 

—0— 

Itoe keboesoekan di Kolonisatie 
gedong Tazaan. 

Sebagaimana kita soedah sering 

Kolonisatie, Gedong Tataan--(Lam- 
Inderdaad! Dengan pandjang le- |poeng) dimana Leidernja toean Bark- 

Mr. Vervloet, Officier Raad van Jus- 
titie jang seminggoe lamanja berada 

Althans minilik taxatie dari produc- |di Tandjoengkarang oentoek. menjeli- | 
| an diki itoe perkara, sekarang soedah 

Apakah barangkali orang maoe kasih |kembali di Fetawi, dan pemeriksaan 

2 2. Pembantoe. kita dari Lampoeng me- 

Theorie model 1933, jaitoe stop Ma- | ngabarkan poela bahwa toean Bark- | 

padi bisa naik! Kita rasa ada lebihjada di Djawa djoega, antara lain 

dari pada theorie, stop beras loearan,| Meskipoen ia dilepas dari djabatan- 
harga beras disini naik ! nja atau sampai dihoekoem lantaran 
Althans ini jang sekarang berboekti. penggelapan jang dilakoekannja itoe, 

Sedangkan2 theorie bahwa padi akan (tetapi ia masih akan bertempat tinggal 

nja! : t di desa ,,Pringsewoe” karena disinilah 

“Djoega theorie meninggikan produc-| poela centrum dari pada gerakan iga- 
tie sawah per bouw,jang sekarang k.I. (ma Roomsch Katholiek jang menje- 

itoe mendjadi lebih tinggi ? seboet. 
Dengan djalan kunstmest, seperti Soedah beberapa hari ini di roemah 

zwavelzure amoniak,|tocan Barkmeijer terseboet diadakan 
Kita rasa lebih soesah, dari pendjoealan perkakas roemah tangga 

da memperbaiki organisatie “dan| kepada siapa sadja jang soeka mem- 
shniek didalam rijstpellerijen sendiri! beli, baik dengan bajar contant atau 
Seperti apa jang kita lihat, althans| dengan menifjil. 

banjak sekali Aa Ae 

Korban rodi di Tapanoeli. 

ditjampoer dengan techniek modern ! Mati sesoedah 

Banjak diantara rijstpellerijen itoe,| bekerdja. 
jang soedah misti diafschrijving, karena| Pendoedoek di Angkola Djae, Pa- 

harganja soedah lama, bertaon-taon, (dang Sidempoean menerima perentah 

eigenaar telah dapat kembali. rodi jang keras, jaitoe dengan boro- 

. Akan tetapi masih sadja dimasoekan (ngan stelsel. Menoeroet atoeran, seo- 
ongkost pelloon, selakoe sewahnja itoe rang anak rodi boeat kwartaal 4, tahoen 

poen, djikalau diboeang atawa didjoeal |pekerdjaan atau borongan jang di be- 

sematjam brandhout dan oudroest, (rikan padanja tak akan soedah 10 hari. 

eigenaar2 tida mendapat roegi, althans | Memikirkan pekerdjaan jang berat itde 
anak2 rodi mendjadi sangat bimbang, 

Orang misti mengarti jang rijstpel-|bila sampai padanja geleran boeat 

lerijen sematjam ini, meninggihkan | mendjalankan rodinja. 

kostprijsnja beras! Ex Demikianlah soedah terdjadi di kp. 
Djoega itoe systeem huller, tida be-| Djandji Manaon, koeria Sigalangan 

gitoe ekonomisch sematjam Systeem |satoe hal jang sedih dan memiloekan. 
'pelmolen, kerna gabah jang dikerdja-| Seorang bernama Dja Mardagoel soe- 

kan didalam hullers, boeat bikin beraS| dah terima perintah boeat mendjalan- 
mendjadi poetih, membikin beras itoe|kan rodinja kwartaal 4 ini. Ia soedah 

Hebih banjak patah. Dus, verkoopprijs- (terima borongannja 100 M kanan kiri 
nja mendjadi lebih rendah! dari djalan raja boeat ditjangkoel dan 
- Boeat menerangkan ini, dilain kali | dibocang bersih roempoet-roempoetnja. 

'kita akan - tjeriterakan:  ,, Bagaimana | Dan menggali serta memperbaiki parit, 

padi mendjadi beras“... merambah 2 M. dari pinggir parit itoe 

hondel dari beras, kita akan terangkan (tempo 7 hari. 

kelak. Soepaja dapat bangsa kita mem- 

soedah ada. ya - 

  

gairaana “perintah 

Kepala  Kampoengnja menerangkan 

  

  

lain2 makanan, seperti djagoeng, 
ng, oebi. d.l.I: Sean 

na, djikalau orang maoce kenjang 
orang mesti sediakan boeat 
1 orang, didalam 1 tahoen, 

beras, althans boeat taksi- 
nan perloe oentoek 1 orang 

hari, '/, batok banjaknja. Dus, 
uu orang maoe kasih makan ra'jat 

Hndc di tanah Djawa dan Madoera 
beras 'sadja, althans tidak oesah me- 

an oebi, djagong, d.I.I. Orang mesti 

Penilikan atas ondewijs 
| anak negeri, 

wijs, maka 
soedah ditetapkan, jangmana oentdek | bekerdja. Ia doedoek termenoeng sadja 

sub-commissie. |Isawah akan tiba, dan 

| Atas pertanjaan bisa atau tidaknja | toetoepan. 
dipersamakan ' dengan Nederlandsch- 

     
  

   pai diterima advies 

roes menoetoep mata boeat sel: 

-rentie-nummer, 

'artikel-artikel 

Djoega tentang hal interinsulairen-| Pekerdjaan itoe moesti siap didalam 

Te 5 Lean Dja Mardagoel doedoek termenoeng | mana 

poenjai penggilingan sendiri, dan tahoe | dipinggir djalan itoe memikirkan pe-| Indonesier 

di tempat2 mana, atau bilangan ia- | kerdjaannja itoe. Dikiranja akan kekoe- poetoesan jang diambil dalam ini si- 

na, penggilingan2 itoe haroes didirikan, |atannja, berapa meter bisa disiapkannja | dang moesti dianggap boekannja poe- 

djangan sampai melanggar gebiednja| didalam satoe hari. Paling lekas bisa |toesan dari 

(daerahnja) masing” penggilingan, jang | siap. didalam tempo 12 hari pikirnja. | meloeloe boeai kepentingannja orang2 

sedang moestinja menoeroet perintah | Tionghoa jang tersangkoet, satoe tje- 
kepala kampoengnja ia tjoema akan jaan jang- tidak dioetarakan sedjelas- 
kerdja 7 hari. Bagaimanakah diper- | nja, jang dirasakan dengan hati tidak 
boeatnja ? Kerdja sadja 7 hari seba-| pocas, karena toch orang soedah da- 

v perintah jang diterimanja ? | pat tahoe lebih doeloe jang oendangan 
pai Ja, kalau tidak siap, bagaimana ? tentoe | dari Tionghoa Tjong Siang Hwee Ka- 

kang mandoer mesti bikin relaas.-Ia tavia “tidak 
dihadapkan ke Magistraat ? Beranikah | tetapi meloeloepadaKepentingan. 

tentang bisa djadinja mengadakan stel-| dari pekerdjaan itoe. Wang ta ada 
sel onderwijs jang lain lagi boeat peneboes dirinja. 

Memandang keadaan volks-onder-| . Menoeroet kabar 

dikerdjakan “akan diserahkan pada Hatinja remoek, membikin lagi kerdja | padi 

  

    
   dengan meninggalkan anak dib 

oemoer. - 
Kematian Dja Mardagoel ini banjak 

diperbintjangkan orang dikampoeng 
terlebih2 diantara orang2 jang berodi. 

aa 

»Perniagaan dan pertanian”. 

Speciaal Conferentie- 
nummer. 

Kita telah terima no. 10 dari soerat 
'kabar terseboet diatas, Orgaan dari 
Riispellerijen Bond Oost Java, jang 
mana diterbitkan sebagai satoe Confe- 

berhoeboeng dengan 
conferentie besar tentang beras Djawa, 
jang diboeka di Djakarta ini, gedong 
Hotel des Indes, tanggal 1 October jbl. 

Soerat kabar ini moeat beberapa 
jang mengenai soal 

beras, verslag conferentie dan djoega 
antaranja satoe pemandangan setelah 
boebar conferentie itoe dari tangannja 
toean Tan Tek Peng, directeur 
N.V. Handel Mij. Kian Gwan, jang 
kita toeroen dibawah ini: T 

Itoe conferentie beras jang dibikin 
pada tanggal 1 October 1933 di Ba- 
tavia-Centrum, melihat koendjoengan 
jang memoeaskan dan menandakan 
jang itoe Conferentis telah dibikin 
pada waktoenja jang betoel, sekarang 
soedah liwat. 

Tetapi tidak liwat itoe tempo boeat 
Comite van Voorbereiding bekerdja 
lebih keras, agar bisa mentjapaikan 
tertipnja Al gemeene Rijstbond, 
djoega -beloem liwat kewadjiban dari 
antero Indonesia boeat mendapatkan 
|harga beras jang lebih baik. 

Teroetama terhadap kewadjiban 
jang paling blakang, maka perloe se- 
|kali tiga golongan disini bisa bekerdja 
| sama-sama, 
(Bangsa Tionghoa jang berke- 
Ipentingan dan kaoem Tani Indo- 

jaitoe Pemerintah 

nesier, terpimpin oleh mereka poe- 
nja voormannen. : 

Djikalau pada itoe Conferentie soea- 
toe so'al tidak boleh - tidak moesti 
diadakan, jaitoe keperloeannja peme- 
rentah tjampoer tangan dalam so'al 
beras. Boekantah dalam lain-lain cul- 
tuur jang penting, tanaman ada dioe- 
roes dan ditetapkan oleh itoe orang- 
orang djoega jang mempoenjai hak 
socara dalam so'al fabricatie dan 
pendjoealan. Sebaliknja ini ada dalam 
cultuur padi. Meloeloe pemerentah bisa 
dekatin ini golongan, dan meloeloe 
Pemerentah jang bisa taroeh pengaroeh 
atas mereka tentang baik tidaknja 
tanaman. 

Terlebih lagi sekarang keperloeannja 
ada dirasakan sekali soepaja dalam 
soal pendjoealan bisa diadakan per- 
toeloengan, maka tjampoer tangannja 
Pemerintah tidak boleh tidak, moesti ' 
diadakan. 

Ada penting sekali jang ini penjam- 
poeran tangan moesti didjoeroeskan ke 
djalanan jang benar dan boeat bisa 
mentjapaikan ini soal, maka perloe se- 
kali pemerintah bekerdja sama2 dengan 
satoe badan jang mampoe boeat kasih 
satoe dan lain keterangan pada Peme- 
tintah. : 

Maka sabab itoe, pada mareka jang 
berkepentingan dengan Soal beras 
adanja itoe kewadjiban sekarang boeat 
bangoenkan ini badan, soepaja bisa - 
kasih pengaroeh jang baik pada djala- 
nan jang akan diambil oleh Pemeren- 
tah. Boleh diharap jang kaoem peller 
dan saudagar beras Tionghoa bakal 
bisa kasih “itoe dilligentie, soepaja 
kemoedian ' bisa memboektikan dan 
mengoendjoek djelas pada seoemoem- 
nja, jang didalam ini soal djoega ber- 
lakoe itoe pepatah: de cost gaet voor 
de-baet vit. 

Bocat fihak jang ketiga seperti di 
seboetkan diatas, toean Abdurrach- 
man, Regent Meester Cornelis-sebagai 
partikoelier sadja, telah kasih dengar 
ia poenja soeara. 

Di dalam satoe persidangan dalam 
ia doedoek sebagai satoe2nja 

ia oetarakan jang segala 

dari kaoem tani, tetapi 

melihat pada bangsa, 

»| Tetapi biarpoen dengan adanja ini 
bahasa jang diperintahkannja tjoema | tjelaan kita ada insjaf jangkemoedian 
'bocat bekerdja 7. hari? Apakah itoe| kepala-kepala pergerakan Indonesier 
kepala- kampoeng lebih sajang kepada| bakal melihat, jang itoe motie' jang di 
Dja Mardagoel dari besluitnja ? Kalau | ambil dalam ini sidang meloeloe ada - 

en ia dihoekoem doea hari, pekerdjaannja | boeat' kepentingannja kaoem tani. Dji 
Onderwijs-commissie soedah mem-|iang beloem siap itoe mesti disiapkan toe sekali Voorzitter dari Rijstpellerijen 

perbintjangkan tentang volks-onderwijs.| lagi. Apakah akal soepaja ia terbebas| Bond Oost-Java ada djawab' ini tjela- 
an, jang sebetoelnja “dalam fabriecatie " 
beras, kaoem peller Tionghoa me!oeloe 

: »Pewarta Deli“ ada sebagai tussehenhandelaar. Harga- 
toedjoean ' oemoemnja | sehari itoe Dja Mardagoel hampirtidak (harga beras jang lebih baik dengan 

.|direct ada mengenakan kenaikan harga 
dan pada achirnja kaoem tani 

akan masoek| jang mendapat boeahnja. 
Maka dari itoe penting sekali dida- 

| Sore poekoel lima ia berangkat poe-| lam ini soal kita adakan pengharapan, 
oniderwijs, ada berarti oentoek diper- | lang kekampoengnja. Sampai dimoeka jang boecat petjahkan ini probleem jg. 
timbangkan, dan” mengoeroes tentang |roemahnja, Dja Mardagoel terteloeng- |soelit diantara tiga fihak diadakan be- 

eh djadi atau tidaknja diadakan| koep dihalaman roemahnja. Isterinja | kerdja sarna2, jaitoe Pemerentah, bang- 

erwijs stelsel- jang lain itoe di- datang berlari2- menolongnja. Satoe|sa Tionghoa jang berkepentingan dan 
do r patah kata poen Dja Mardagoel tidak| kaoem tani Indonesier dengan mereka     noero     

      
kaoem pellers 

  

“bisa bilang apa2 pada isterinja, 

  

late- ' poenja voormannen, : 
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—.Ilmoe Ipengetahoean itoe jal 
Dincg: penjoener) Maba Alla 

2 haja itoe- dijadikan 

  

  

— melihat—jan, 
      

bocatmata 
BengPtahocat” Hoe 

    

    

    

    

  

     

  

3 

h pe-| boemi dengan matahari dan boelannja 

'Allah, Tja-|sekali. : : 
aja ito can Allah oentoek| Tebie lezat lagi rasanja dari harta 
kemboeka penerangan bocat mata jang |hesar jang didapat oleh seorang mis- 

engvadak » dengan tiba-tiba (oempama seorang 
“(miskin dapat menarik prijs f 100.000 

anja | dari satoe LoterijI. 
k dan| Sebab itoelah maka ilmoe penge-| 

  

   

   
“Itahoean itoe mereboet hidoep dalam 

WA | diri manoesia menjaingi rohnja. 
   

  

    
   
   

     

    

  

   

     
    
   
   

   
    
    
    

    
     

    
      
    

    
   

    
    

  

   
   
       

     
   

  

    

    
    
   

  

   
    

  

   

     
   
    
     
     

   
   
     

   
   

  

   

  

    
     

    

   
    
   
    
   
   

          

    

    
   
   
   
    

   
   

    

    
    

    

   
   
     
    

  

    

    
   

  

     

  

   
   
   

  

   

   

  

    

lik penerang 
'a tjot moe pengetahoean 
ng dapat mengadjar manoesia 

2.  oentoek. mengetahoei: kemoeliaan dan | 
— harga dirinja — mengenal kehormatan 

    

   milik kepoenjaannja—mengetahoei ba- 
gaimana .mistinja memelihara hak milik 
itoe—mengetahoei bagaimana kedali- 

Sa mengetahoei bagaimana dilakoekan soe- 
paja taoe artinja kemanoesiaan dan apa 

—.. kewadjibannja — mengetahoei. rahman 
(dan rahim — berkasih-kasihan — ber- 

tjin 
ngetahoei kebaikan dan faedah jang| 
didapat dari berkasih-kasihan itoe — 
dan, mengetahoei bagaimana senangnja | 

. hidoep dalam persatoean. jang benar. 
“Sebab itoe maka sekalian manoesia 
wadjib menoeroet ilmoe pengetahoean. 
Diantara manoesia-manoesia jang ber- 
“hati tjoerang, ada jang melakoekan 
pekerdjaan sangat kedjam jang mak- 
soednja akan mematikan (memadami| 
tjahaja Allah terseboet. Beberapa lama 

. dia beroesaha dan beberapa banjak 

    
tjahaja itoe tetapi pekerdjaannja sia2. 

. Allah tidik meloeloeskan kehendaknja, 
'karena kehendak Allah tetap akan 

. menjempoernakan tjahajanja —x jang 
mana. tjahaja itoe mendjadi matahari 

.ilmoe dan perbendaharaan pengeta- 
“hocan jang tidak boleh .diraba oleh 

. tangan jang djahat.jang ingin matinja 
tjahaja itoe. : 

' (Tetapi heran, diantara kaoem Pen- 
didik. ada jang ingin matinja tjahaja 

TE Henna Las an on TA oa 
'Manoesia jang tjoerang itoe sangat 

takoet, karena dalam tjahaja itoelah 

3 

.hoean,.seperti : | 2 Uh 
... moe meloeaskan pemandangan — 
— Ilmoe memboeka akal—Ilmoe menge- 

1 .manoesia pada art. apakah 

keroegiannja dalam hak itoe ? — 
bagaimana djalannja dapat menoentoet 
hak-hak itoe ? — bagaimana djalannja 

—. #lau-soedah dapat, bagaimana mendja- 
. ganja? dan bagaimana memagarnja? 
.. Bagaimana bentjinja orang-orang 

— jang tjoerang kepada orang-orang jang 
akan menoeroet ilmoe-ilmoe terseboet 

- karena boeahnja ilmoe-ilmoe itoe nanti 
barangkali membahajakan baginja, be: 

. gitoe djoega bentjinja pada dsat jang 
—.... mendjadikan ilmoe pengetahoean itoe. 
—.. Karena ilmoe pengetahocan itoe ada 

. mempoenjai kekoeatan jang sangat 
—. besar dan kekoeasaan jang koeasanja 

melebihi kekoeasaan satoe keradjaan. 

» berasal dari perboeatan alam jang 
moelia, sebab itoe tiap-tiap manoesia 

— wadjib sekali menoentoet dia. Dana 
. Tidak ada seorang. djoega, meski 

—— Nabi-Nabi atau Oelama-Oelama seka- 

— mengendahkan) ilmoe pengetahoean— 
Tidak ada seorang poen jang boleh 
mengatakan pada dirinja, bahwa diri- 
nja tidak boleh mendapat ilmoe pe- 
ngetahoean—djoega, tidak, seorang 
poen jang boleh mengatakan kepada 
orang lain, bahwa orang lain itoe tidak 

| Pendidik sendiri ada bermaksoed akan 

bangsanja) akan  menoentoet ilmoe 
pengetahoean, inilah boekan main-main 

“ besar bahajanja. SAE yet 
Seorang jang mendapat ilmoe penge- 

—. 'tahoean, jalah mendapat satoe pendi- 
— rian jang terhormat dan moelia dalam 

' hati orang banjak sesama hidoep. 
—. Ilmoe pengetahocan  itoe mengan- 

.. doeng keselamatan rohani jang rasa- 
.nja hampir sama dengan kelazatan se- 
Orang jang berboeat ibadat kepada 

|. seorang jang menjelami betoel-betoel 
(An pengertkn "Tere an ne en 

Sama lezatnja dengan satoe'ilmoe 
engetahoean jang didapat oleh seorang 

fikir—jang soedah lama dan ba- 
mengorbankan tenaga dan harta- 

ja akan mendapat ilmoe itoe (sebagai : 
na Mareott dak 2 

Y lezat rasanja dari seorang Ra- 
. jang” dapat memilih Na 

   
   

      

   

   

  

       

    
      

    

ahli 

memboeang tenaga boeat mematikan | 

tersimpannja matjam2 ilmoe pengeta-| 

e?—apa haknja manoesia itoe?| 

'soepaja hak itoe dapat ditjapai ? — Ka-| 

Dari sebab ilmoe pengetahoean itoej - 

lipoem jang maoe mengabaikan (tidak| 

berhak-menoentoetilmoe pengetahocan. | 
Lebih tjelaka, kalau diantara kaoem| 

mengalangi manoesia (kaoemnja, atau ft 

|. Soedah- lama ahli-ahli penjefidik 
| NO Hinggal dalam keragoean, lantaran be- 
JudU Ifoem dapat meimetjahkan sotal antara 

'doea matjam tjinta kasih sajang, jaitoe : 
(mana lebih koeat tjinta kapada hidoep, 
atau tjirta kepada ilmoe pengetahoean ? 

- Penetapan jang didapat oleh ahli- 
ilmoe dalam zaman jang achir 

| dan kebesaran dirinja—mengenal hak |ini jalah: Bagi kaoeri merdeka, maka 
- 

'ilmoe pengetahoean itoe lebih oetama 
(dari pada hidoep, sedang jang tjinta 

2 C1 pagamnana K “kepada rhidoep lebih dari ilmoe penge- 
man. jang menindis hak milik itoe —|tahoean, jalah orang-orang jang otak- 

nja dan 
sesogatoe tindisan. 

hatinja soedah mati karena 
Sebabnja maka 

“ahli-ahli itoe berpendapatan demikian, 
Wa) karena mereka mengetahoean 

-tjintaan antara sesamanja — me-f: 
sifat- 

sifat kesoetjian-kenal artinja kemerde- 
kaan-dan, mereka mengerti membeda- 
kan bahwa mati dalam kerhormatan 
itoe lebih berharga dari pada hidoep 
dalam kehinaan dan kepalsoean. 

Manoesia jang tidak menaroeh barang 
sedikit ilmoe pengetahoean dikatakan 
bodoh. n 

— “Bagaimana hal keadaan manoesia 
jang dikatakan bodoh itoe akan ditoe- 
toerkan sedikit dibawah ini: 

le Kalau mereka si Bodoh itoe dibi- 
arkan sadja tinggal dalam kebo- 
dohannja, mereka itoe djadi pe- 
nakoet, mereka menjerah sadja apa 
jang orang soeka lakoekan padanja. 
Si Bodoh biasanja makanan si 
Pintar. Si Bodoh didjadikan per- 
kakas oleh si Pintar #boeat mem- 
“pengaroehi dan memakan si Bo- 
-doh jang lain. sa 
Si Bodoh ditawan oleh si Pintar, 
sedang si Bodoh bertampik sorak 

. dengan girang memoedji-moedji 
kepandaiannja si Pintar. 
Si Pintar meroegikan si Bodoh, 
sedang si Bodoh fjang diroegikan| 
memoedji-mcedji si Pintar, katanja 
bahwa keroegian itoe memang 
dari kesalahannja. . : 

Si Pintar menghinakan si Bodoh, 
sedang si Bodoh (jang dihinakan) 
memoedji-moedji ketinggian dera- 
djat si Pintar. 

Si Pintar mengadoe si Bodoh sa- 
ma si Bodoh, sehingga mereka 
berbentji-bentjian —tjela-mentje- 
la— hina-menghinakan satoe sama 

“0 lain. " Ta 

Habis apa jang kedjadian ? 

Sesoedah si Pintar mengadoe si 
Bodoh, sehingga terdjadi bentji- 
membentji hina-menghinakan, la- 
'loe si Pintar menjombongkan di- 

— rinja, katanja: bahwa dia jang 
bisa memimpin manoesia. 

Si Pintar soedah meroegikan si 
 Bedoh, sedang jang -diroegikan 
itoe memoedji-moedji katanja : si- 
Pintar orang pemoerah dan der- 
mawan. 

ra 

2e 
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Je. 
jang 

ia bergerak menoentoet haknja, 

si Pintar mengadoe mereka de 

sadar itoelah. : 

tidak sekali-kali |diketahoei 'si 
Bodoh, karena memang dia bodoh 

|. sebab ta'ada mendapat ilmoe pe- 
ngetahocan. 

| Pendeknja: tidak dapat dibantah 
lagi, bahwa ilmoe pengetahoearr itoe 
akan tinggal tetap  selama-lamanja 

km 

- Imendjadi ketjeredasan bagi manoesia. 
Dialah jang dikenang — ditjinta Oleh 

diboeroe oleh segala nafsoe — dan, 
jang ditjari dimana sadja dia ada. 

- POELOET-POELOET. 

  

Noot redactie 
Ini penoetoeran Poeloet Poeloet, se- 

orang achli pendidikan dan kasoesan- 
tran, ada goenanja dapat perhatian 
berhoeboeng dengan kedjadian di Ta- 
man Siswa jang banjak telah dibitja- 
rakan dalam ini koran. 

  

    

  

         

         

  

Dibenoemd sebagai taalonderwijser 
' di sekolah Mulo-Goebernement No. I 
dan No.2 di Batavia-Centrum, Hadji 
Ismail, particulier di Medan. 

Diberhentikan, karena luhamelijke   
   

hiktheid, Raden. Momon alias 
Ni, 

  

Barangkali diantara si Bodoh ada 
tersadar karena soedah mem- 

poenjai ilmoe pengetahoean, laloe 

maka boekannja mereka itoe berla- 
wan dengan si Pintar, melainkan 

ngan saudaranja si Bodoh, sehingga 
si Bodoh itoe pertjaja, bahwa jang 
meroegikan dia atau merampas 
haknja boekannja si Pintar, mela- 
inkan saudaranja jang soedah ter- 

Semoea jang terseboet diatas ini- 

segala hati jang merdeka—jang selaloe 

“ Ng 

Diploma Mr. harganja moerah. 

Departement O en E soedah beri 
'pekerdjain kepada jurist Indonesitr de- | 
|ngan wang belandjanja f 75,— seboe- 
lan: dan di kantoor Centraal voor de 

| statistiek soedah-bekerdja seorang juris) 
perempoean koelit poetih dengan 185.— 

Kedoea orang itoe tidak mendapat 
kedoedoekan jang tetap hanja dibe- 
noemd sadja sebagai maandgelder.— 

Rubberconferentie. 
Poetoesannja tidak 
akan dioemoemkan. 

Directeur Landbouw dan B. B., se- 
bagai kesoedahan dari dasarnja pem- 
bitjaraan2 tentang rubber kemaren, 
soedah mengambil kepoetoesan soe- 
|paja semata2 hal itoe akan disimpan 
roesia dan tidak akan mengeloearkan 
pengoemoeman. 

Saga 

Keadaan di Banten oetara. 
Moesinpatjeklik men- 
datangi. : 

Menoeroet kabar dari Serang, di 
kaboepaten Serang, teroetama dalam 
bagian Oetara-Barat pendoedoeknja 
akan menghadapi moesim patjeklik lagi 
seperti doeloe dan keadaan jang meng- 
watirkan itoe telah diperiksa oleh satoe | 
commissie,-jang diangkat oleh resident 
Banten, antaranja Patih Serang, 5 

Dari soember jang boleh dipertjaja, 
maka B.B. Indonesia telah dari doeloe 
memeriksa keadaan jang djelek itoe, 
akan tetapi menoeroet pemeriksaan 
commissie itoe, bahaja kelaparan be- 
loem begitoe mengantjam. Moesim 
patjeklik seperti sekarang memang te- 
lah dirasakan oleh pendoedoek Tiji- 
kandi Ilir, Pontang dan Tjiroeas. Me- 
reka itoe saban tahoen kekoerangan 
padi dan beras, tapi biasanja dalam 
moesim begitoe mereka itoe pergi 
berpentjaharian Betawi dan Lam- 
poeng, dan perempoean2nja pergi ke 
kota2 boeat djadi boedjang atawa koe- 
lian jang enteng. 

Dari sebab sekarang pekerdjaan ada 
soekar djoega ditempat-tempat jang 
doeloe didatangi oleh pendoedoek da- 
erah2 itoe, maka kesoekaran tidak bi- 

sa dihindarkan. Pertoeloengan "negeri 
mesti ada lagi, dan sekarang telah ada 
soeara akan adakan djalan derma oen- 
toek menoeloeng mereka itoe. Djika- 
lau pengalaman doeloe diperingatkan, 

maka derma2 itoe roepanja akan gagal 

djoega. Lebih baik oleh pemerentah 
diadakan pekerdjaan, boeat pendoe- 
doek sekedar dapat -pertoeloengan 
dalan penghidoepan sehari-hari. 

—0— 

MARTAPOERA. 
(Kalimantan). 

Pembantoe kita toelis : 
Beloem insjaf? 

Martapotra kalau dibanding dengan 
negeri lain, baik tentang pergerakan 

naoe poen tentang bersoerat kabar, 

adalah seboeah negeri jang djaoeh 

tertjetjer terkebelakang. 1 

Tentang pergerakan kebanjakan me- 

reka itoe tidak menjetoedjoei (?). dan 
tentang pers djoega tidak begitoe 

memperhatikan. Tapi hal itoe ta'lah 

oesah kita herankan, karena-roepanja 

mereka itoe (jang anti) beloem lagi 

insjaf akan kedoedoekannja. 

Sawah paktani. 

“ Oleh sebab adanja air bandjir jang 
baroe-baroe ini terdjadi, maka banjak- 
'lah diantara padi-padi pak tani jang 

beloem masak benar boeahnja dan 
beloem dipotong, tenggelam oleh air 

sehingga terpaksa mentah-mentah di- 

petik. Hal ini tentoe sadja sangat 

meroegikan kepada pak tani. Tapi 

kepada mereka jang telah memotong 
padinja tentoe mereka akan bersenjoem 
karena melihat padinja telah selamat 
'masoek ke loemboeng. Menoeroet pe- 

'njelidikan kita hasih-hasil sawah pak 
tani ini tahoen ada menjenangkan. 

Itoetjabang V.O.B. 
Pemboekaan pelantikan tjabang V.O.B. 

Martapoera, jang akan dilangsoengkan 
nanti ig. 10 December 1933, sebagai 
pernah kita kabarkan, berhoeboeng 
dengan beberapa hal, dioeroengkan 
boeat sementara waktoe. 

Itoe anak 
 djadi orangtoea. 

— Itoe anak jang mendjadi orang toea.. 
Menoeroet kabar telah meninggalkan 

doenia itoe anak jang djadi orang toea 
sebagaimana baroe ini kita kabarkan. 

AN 

PEMALANG. 

Pembantoe kita toelis. 1 
Godaan djin? 

Sekarang dalam roemah sakit disini 
dipiara seorang Volksonderwiizeres 
Ampelgading (Tjomal), Menoeroet ia 
poenja keterangan asal moelanja men- 
dapat sakit, seperti dibawah ini. 

Pada waktoe ia memberi pengadja- 
ran, tiba2 seorang moerid perempoean 
soedah menjerang padanja. Penjerang 
|mana dikira akan menjakiti padanja, 
hingga itoe V.O. akan melarikan diri. 
Serta didengarnja itoe moerid berteriak) 

| minta tolong, dengan segera itoe moex 
'rid disikapnja, hingga kedoea-doeanja | 

toeh ditanah, $ mereka $ 

    

  
  

'Haloe, kita telah kabarkan tentang ke- 

dari pinsan soedah dapat menerangkan, 
jang mereka itoe ditampari oleh seo- 
rang tinggal benar (djin ?). 

'disitoe, memang di itoe desa ada 
berada djin jang senantiasa menggang- 
goe manoesia. Sebeloem terdjadi gara- 
gara didalam roemah sekolah, - itoe 
djin soedah mengganggoe : isi roemah 
t.A.W., kemoedian pindah keroemah 
seorang Agentpolitie, dan achirnja ting- 
gal didalam roemah sekolah terseboet. 

Sesoedah didalam roemah sekolah 
diadakan selamatan oentoek mengoesir 
itoe djin, pada malamnja djoega dida- 
lam roemah toekang djaga malam 
Igredoe| terdjadi ganggoean kepada 
salah satoe djaga malam. Barang kali 
itoe ganggoean djoega dari perboea- 
tannja djin jang pindah dari roemah 
sekolah lerseboet. 

Pemalsoean tanda 
tangan. 

Dalam ,,Pemandangan” jang soedah | 

3 

tjoerangan seorang A.W. bersama 
Kepala desa Kelang, soedah melakoe- 
kan ketjoerangannja terhadap oeang 
begrooting oentoek mendirikan mesdjid 
Kebandaran. 

Dengan landjoet kita mendapat ka- 
bar, jang pada ini waktoe politie di 
sini sedang iboek mentjari keterangan 
pemalsoean tanda tangan. Ini penjeli- 

tetapi pintoenja di Terlangoe beloem 
bisa ditoetoep, djadi air misih bisa 
merendam djalan dan kampoeng-kam- 

Menoeroet keterangan pendoedoek|poeng di kota Brebes. Hoedjan lebat 
sedari djam 5 sorenja, pagi djam 3 . 
bandjir soedah mengamoek di Brebes. 

Didesa Kedoeng abad onderdistrict 
Larangan, district Bandjarhardjo, itoe 
bandjir soedah mengamoek sampe 2 
hari, djalan2 desa terrendam, dan orang 
pada tidak bisa pergi dari roemah. 
Dalamnja air sampe 60 c.m. di djalan 
desa. : 

Angin tofan. 
Di Songgom onderdistr. Larangan distr. 
Bandjarhardjo ada angin tofan lamanja 
sampai doea djam.  Pohon-pohonan 
dipnggir djalan pada rebah ke sawah, 
merobahi tanaman padi. Djadi pa'tani 
pada menangoeng keroegian atas itoe 
kedjadian. Oentoeng ketjelakaan djiwa 
ta'ada. 

Korban ho etang pada 
bank. 

Baroe-baroe ini roemah dan peka- 
rangannja orang bernama Hadji Oes- 
man beroemah dikota Brebes, didjoeat 
semoea, wang dari itoe pendjoealan 
perloe dibajarkan kepada bank semoea 
habis. 

Anaknja hadji Oesman bernama H. 
Sanoesi jang tadinja berdiam bersama- 
sama orang toeanja djadi bingoeng, 

Ischrijver Raad agama memang perin- 

jang men-j 

dikan soedah tidak dapat dipoengkiri 
lagi oleh itoe A. W. bersama Kepala 
desa terseboet. Oleh jang wadjib, se- 
moea chegue2 dari pengambilan oeang 
kas desa haroes dikoempoelkannja. 

Diantara chegue2 terseboet, keda- 
patan lagi doea chegue jang boekan 
boeatannja A. W. atau Kepala desa, 
tetapi ternjata itoe chegue bikinannja 
Hulpschrijver dari A. W. 
| Masing2 chegue harga f 9,50. Djadi 
itoe Hulpschrijver soedah toeroet djoe- 
ga melakoekan ketjocrangan sedjoem- 
blah f 17.—, Tentoe sadja ini pegawai 
mendapat naSib seperti Chefnja ber- 
sama Kepala desa Kelang, jaitoe di 
schorsch. N 

Djatoeh dari pohon 
| karet hingga mati. 

Tentang pendjagaan pasar malam 
baroe2 'ini amat kerasnja, sehingga 
tidak ada seorangpoen jang berani me- 
ngintip dari loear pagar. 

Seorang anak Indonesier sekira oe- 
moer 14 tahoen, karena tidak bisa 
mengintip, pada malam Minggoe j.|. 
soedah naik diatas pohon karet diloear 
aloon-aloon. Barangkali karena me- 
ngantoek, itoe anak soedah djatoeh 
dan pada waktoe itoe djoega menarik 
napasnja jang penghabisan. 

—0-— 

BREBES. 
Pembantoe kita toelis : 

Certificaat van onver- 
mogen tidak dihargai. 

Orang bernama Kirsem beroemah 
di desa Jamansari onderdistrict Lebak- 
sSioe district Slawi (Tegal) soedah me- 
noentoet waris kepada Raad agama 
Tegal dan kedoea fihak soedah dipe- 
riksa, dan fihak Kirsem c.s. dapat ke- 
menangan, tinggal menoenggoe vonnis 
sadja. Pada temponja ia minta itoe 
vonnis, didfawab beloem djadi, per- 
mintaannja sampai dioelangi tiga kali 
poen sia-sia sadja. 

Baroe ini iaterima printah via As- 
sistenan Lebaksioe, soeroeh datang di- 
kantoor Raad agama dan haroes bawa 
wang f 3.— boeat beli vonnis. Tapi 
ia tidak maoe bajar, lantaran tidak 
poenja wang. Pada hari Selasa jang 
laloe- seorang familianja datang kekan- 
toor Raad agama menanjakan itoe 
oeroesan. Disitoe dapat djawaban dari 

2 

tah dari Pengoeloe begitoe, walau- 
poen pake soerat miskin,  vonnis 
moesti di bajar. Biasanja poen be- 
gitoe. 

Apa certificaat van onvermogen jang 
.soedah ditandai oleh wakil pemerintah 
tidak di hargai ? 

Bandjir di Brebes. 

Pada hari Djoem'ah dalam Minggoe 
jl. Brebes moelai bandjir lagi seperti 
biasa, regentschapsweg ke Djatibarang 
poen terrendam air sampai 50 c.m. 
dalamnja. Tanggoel poen-soedah djadi 

maoe tinggal dimana tetangganja ada 
jang belas kasihan melihat itoe kedja- 
dian, laloe diberikan kepadanja sebi- 
dang tanah tjoekoep seboecah roemah. 
Bisanja ia mendirikan roemah disitoe, 
djoega dapat pertoeloengannja orang 
banjak dengan mengelilingkan lijst, 

Serta ia kedatangan mantri wooning, 
laloe ia disoeroeh membajar bea fon- 
dament. H. Sanoesi mendjawab : tidak 
bisa bajar sebab miskin, dan memberi 
keterangan djoega bisanja ia membi- 
kin roemah seketjil itoe. Djika perloe 

“ 

pada membajar oeang, sebab tidak 
poenja, walaupoen hoekoeman itoe 
lama oempamanja. 

Laloe orang terseboet dirapportkan 
kepada kepala desa disitoe. Kepala 
desa menerangkan betoel-betoel orang 
terseboet itoe miskin. | 

Kemoedian dibawa ke Assistenan 
kota. Disitoe toean A.W. menanjakan: 
sebab apakah dia seorang miskin, 
tetapi bisa mendirikan roemah ? 

Bekl. mendjawab: sebab dengan 

antaraan lijst derma. 

bajar fondament. 
naas 

Dea 

Penghematan dokter-dokter. 
Kira-kira 30 Indische Artsen akan 

kena pisau penghematan. Bagaimana 
nasib mereka beloem 
,hanja menoeroet doega'an ,,Javabode” 
akan di wachtgeld. 

Bagaimana. itoe penghematan akan 
dilakoekan beloem diketahoei dengan 
pasti. 

Lg -— 

Memperingati 25 tahoen djadi 
Regeni. | 

Dari Magelang Aneta mengabarkan : 
Padatanggal 16 December j.a.d. Re- 
gent Magelang akan memperingati 
tjoekoep 25 tahoennja mendjabat itoe 
pangkat dan akan diadakan perajaan 
lambstjubileum). 5 : 

Padatanggal 6 December 1908 regent 
terseboet, sebagai Ass. Wedono di 
Koetoardjo, diangkat djadi Regent dan 
16 December 1908 ia dilantik dalam 
djabatan regent. 

Soedah didirikan comite pentoek 
mengatoerkan selamat, jang terdiri dari 

dan Burgemeester Magelang sebagai 
voorzitternja. : 

—O— 

Akan ada lagi Klooster baroe, 
“ Soerat kabar Ind.-Crt. ada menga- 
barkan bahwa Architect van Oyen 
akan memboeat (mendirikan) seboeah 
Klooster jang besar di daerah dekat 
Tjitjoeroeg oentoek Zusters Clarissen 
jangmana diwaktoe jang baik akan ber- 
tempat di Indonesia.   selesai di sebelah wetan kali Pamali, en 

  

     

        

      

       

     

    

       

BATOETOELIS No, 50 : 

Inggris. . 

Klas-klas rendah: ,,El 

Goeroe-Goeroe semoea berdiplo 

    
           | THE 

AMERICAN EDUCATIONAL. ENGLISH SCHooL 

Sekolah ini terboeka oentoek segala bangsa. Peladjaran menoeroet 
leerplan American, Filippina dan segala bangsa jang berbahasa 

Peladjaran: Klas-klas tinggi ,,Junier High School'' 
Commercial English School" 

Lain-lain Cursus: ,,Special Bahasa Inggris" 
»Privaat Bahasa Inggris" 
»Sehrijfmachine-Blind-Systeem"' 

' Pergerakan badan ada segala matjam 

bajaran pantas menoeroet djaman sekarang. 

  

   

      

   
    

  

     

  

    
  

BaATAVIA-CENTRUM 

ementary" dan :,Frobel Inggris" 

ma dan sanggoep mengadjar, Pem- 
... 

Directeur, 

Ir. E. ESTRADA. |   

lebih baik mendajalani hoekoeman dari : 

pertolongan orang banjak dengan per-: : 

A.W. melandjoetkan bitjara. Kalau - 
begitoe, bikinlah lijst lagi goena mem- 

ditentoekan, . 

     

  

ser Ten 4 

4 

Resident Kedoe sebagai Eere-voorzitter 2



           

  

   

      

  

     
   

betoel), 
sekar 

    

    
   

     toean. Rasanja a lain hoofdredacteur 

pada Kampret. 
| Kasi tangan sana-sini. Kete 

ga Dr. Amir, ,,Betoel Dr. maoe pindali 
Ka Medan? Sajang!" Djawabnja: ,Ja 
“ niemand is onmisbaar in de wereld, 
| dan . . . dan dimana sadja djika 
- bisa berboeat kebaikan bagi Ind 
Accgord: “aman nan 

— Dr. Pyper adjak liat leeszaal. Bagoes 
sekali, Mrnbobaja dibikin ilangkan 
soeara (geluiddempend) seperti gedong 
' bioscope sekarang sesoedah ada talkie. 
“Lantai dibawah soeara sepatoe tidak 

      

   

      

nesia". 

    

“Pyper dioendjoekkan ingenieur jang 

    

    

    

  

    
   

    

   

      

  

soedang boekoe museum. : 
Astaga ! Banjak amat boekoe-boekoe: 

antas tempat-tempat bundel koran, 
lari moelai di ini negri ada koran. 

Kerapi Delete ee akan 
Teroes keliling. Kepergok toean Go- 

| adviseur Inlandsche Zaken. Kasi 
gan. ,ini jang“sampai bisa menga- 
kan perobahan iin staat stellen) itoe: 

kebakaran tentoonstelling di Parijs. 

— Bataviasche Genootschap dapat ba- 
jan assurantie satoe ton. Dan lantaran 
barang-barang jang terbakar banjak: 

tidak bisa diganti baroe, djadi oewang- 
'nja digoenakan boeat betoelkan ini 

museum katanja. ,Een aardig idee! 

Djam sebelas lebih poelang. ,,Ke- 
     

  

   

   

    

    
      

       
    
    
     
           

   

    

       
    

          

      
    

       

istuur djawab:” Liat Pasar Malam 
dja tocan.” O' ja, beloem boeka te- 

tapi liat persedia'annja. 
'Toean Massihono dari djaoeh soe- 

kelihatan katja-matanja dan topi- 
| panama. ,,E, beloem ada boeah 

yan, Kampretnja soedah datang ! 

      

    

  

     

  

Or jang baroe sampai 

hiboek mengatoet stand. 
aadja hijasi stand oentoek 
wa Toemboe jang terke 

  

   

Lantaran panas. tidak lama poelang.fdi Tangki Petjah Koelit Jacatra wijk, 
h lima ke Laan Trivelli, 

ra Financien. Mr. Koesoe- 

  

      

    
   

    

       yadoe, That 

ke Kernolongweg 

    

   
ak  boeat 

  

    

             

     

  

      

  

     
    

     
    

    

    

           

  

        

  
     
  

    

n |satoe Madjallah boelanan bernama 

pers tocan.... (nama| dan 
ekarang hanja boeat oenda-| | 

ngan, ampir loepa boeat oendang sama) W 
asanja adi 

lorndarg djoega,“ kata Prof. Van Kan| 

moe djoe-| 
   

edengaran. Pada Kampret oleh Dr.) 

bikin itoe perobahan. Diadjak. meliat| 

ma ini bang Doel ?”, jang doedoek | 

stand Djohan Dio- 

a nant tang- | 

Ibatoe telah diambil over oleh Hijpoth. 

batja sam- |“ 

.6 pagil 

31 2 Harga rata-rata barang 

: 5 Harga-harga jang di bawah ini seba- 

L be 

Isebagian ketjil oleh Centraal Kantoor 
.."Ivoor de Stafistiek. | 

a soerat2 dan 
“akan ditjitak telah di | 

          

   
   

   
   

h kita bisa kabarkan, 
madjallah terseboet, | 

rroes meletakkan dja- | 
sluit dari De- 

sen Eeredienst. | 
loem bisa pastikan apa 

pai disitoe sadja. 

— Madjat 

    

   

    

            

    

  

    

  

Tante 2 

lah »Semangat 

   'pengabisan boelan November | 
ini di Mr. Cornelis akan diterbitkan 

  

   
     

  

   
    

    

    

   

  

|disetorkan kepada Comite terseboet 
idi Kemajoran 28. Bt 

Comite itoe terdiri dari perhim- 
|poenan? pemoeda, na 

1 Roekoen Anak Marhaen Indonsia. 
2. Indonesia Moeda. 
3. Jong Islamieten Bond. 
4. Pemoeda Pergoeroean Ra'jat. 

“5. Pemoeda Taman Siswa. 

Roekoen Anak Marhaen Indonesia. 
- Boeat pendoedoek di Djatinegara 

himpoenan terseboet diatas (Ramil, 
'soenggoehpoen beloem berapa lama 

lebih baroe beroesia tiga boelan, dan 
sekarang telah mempoenjai 5 persiapan 
|tjabang2, jaitoe : : 

1. Djatinegara (Mr. cornelis). 
'2. Djakarta. Dg 
3. Tanah Abang. 
4. Bekasie. " 2 

| 5. Bandoeng. TA Pe 
Menoercoet keterangan dari Pengoe-| 

roes, tjabang2 itoe akan dilantik dida- 
lam boelan December atau Januari j.a.d. 

| Makanja begitoe lambat adalah disebab- 
kan karena kesoekaran didalam hal 
ocang. 

OS 5 

Lelang perceel ! 
| Satoe perceel — verponding No. 11324. 
di Angkee 76, atas nama V.V. Handel 
Mij Tjoan Hok Sien, didjoeal f 3300 
dan pembelinja Hijpotn. Hauber. 

Satoe perceel verponding No. 2960 

Idibeli oleh toean Lie Tjeng Tjoan 
dengan harga f 16.500. 

- sk 

dan Kali Kroekoet jang ada 38 roemah 

Hauber dengan harga f 16.000. 

  

- 

makanan &' Betawi, 

   
n besar dikoempoelkan oleh pasar- 
Irijf. dari. Gemeente Betawi, dan 

19-25 Nov. '33, 
Harga etjeren 

  

Harga   

| panggang 

dja, moelai ddo. 271 - 

Pa 7 

tentoe tidak asing lagi kepada per-|g 

berdirinja. Sehingga ini waktoe koerang | - 

Verponding No. 1620 di Toasebio ' 

        

   

   

   

PAD 
toelang sop 

. rawon (tetelan) - 

Pc. Babi: 

'a. Ikan laoet : 

ekor koening dan lain? 61 
jang diijs . : 
kemboeng besar 
kakap 
teri 

Ikan rawa : 

No. NAMA BARANG? 
"Ba 

6. BERAS: 
Tjiandjoer kepala - 

Krawang 3 
Beras merah & 

. KENTANG BELANDA: 
kentang (poetih) 1 

». (koening) 617, 

. SAJOERAN BELANDA: 
biet 
katjang djogo. 

»” boentfjis 
kool (poetih) 

ramboetan (matjan) 
1 1 (ajonja) kt 

617,6, 0.60 
- 0.35 

0.30 

  

Sebagaimana diatas soedah dite- 
0.15|rangkan, bahwa pertandingan itoe ber- 
0.15 

tidak pake gemoek 1 kati 0.50 
pakai gemoek 617.6g 0.40 
kaki d.LI. ca 0.25 

pan -d. Kambing (dengan toelang) 0.30 
|2. BANGSA BOEROENG : 

-bebek 2 ekor. UN 
gangsa 0 mtk 
ajam s 5 » ” 

ajam kebiri Pa et 
kalkoen sn USU 
boeroeng dara an 020 

3 TELOER: an 
' teloer bebek “10 bidji ,,0.225 

ASIN Ae An 

y Ajam na 0.30 
4. IKAN. : Tere 

m— 

bawal, tengiri, tongkol d.LI. 
s Hn kati: ,,: 0.25 

1.6g 
2 0.20 

“1 ekor » 0.07 
| kati ,, 050 
617.68 », 0.15 

eperti jang terseboet diatas. Madjallah| — gaboes (besar) 1 ekor, 0.20 
itoe diterbitkan oleh Padoman Besar ». Keetji)) » 006 
Jeugd-Vereeniging ,Rami“ (Roekoen| — leleh (besar) » » 0.10 

An rhaen Indonesia|. Pemimpin 2s AKeNn ak Ten K3 
'Redac c. Ikan aer tawar: 
| Rahajo goerami "1 kati , 0.30 

“ikan emas EB17 02 0.30 
Pa : 

madjallah terseboet dapatlah memberi Sena See kati 5 0.50 
'sesoeloeh kepada Pemoeda Indonesia" Aa og OA Sesgkioen “Kep - imoe oedang 617.6g ,, 0.40 

'Rami Djatinegara dan kebakaran |5- IKAN KERING (GEREH), 
sa Gg—Betet. : djambal ' 1 kati ',: 0.40 

| Berhoeboeng dengan kebakaran dil gaboes 617,6g ,, 0.35 
g. Betet, ,Rami“ candidaat tjabang| Peda (poetih 1 bidji , 0.01” 

IDjatinegara telah maseek mendjadil — » (merah) 2 2 € KO 
anggauta dari ,,Comite Penolong ke- .Selar 5 1 kati , 0.18 
bakaran di Gg. Petet" jang didirikan| tjoemi'(besar)  - 617,62 .l.— 

:loleh moerid2 Taman .Dewasa Ra'ya » (ketjil) » » 075 
IA.M.S. Taman Siswa) di Djakarta. teri. »» 0.18 

“ »Rami“ telah dapat memberi der-| rasi oedang » » 
ma banjaknja f 26,50 wang itoe telah| - » ikan ..» » 

: troeboek 2 »— 

— Harga etjeran 

njak Harga 

1 gant, f 0.75 
8,51,, 0.60 

» 0.50 
» 0.40 

kah DOS: 
62... 0.06 

1 bidji ,, 0.025 
1 iket 
1 kati 

» 0.04 
» Oke 

1 bidji ,, 0.128 

| kat 55 
» 
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soedah dislangsoengkan k     50|di Andalas baan Taman 

  

       Lan 

Pertandingan tennis dari P.T. I. D. 
Pertandingan pengabisan (inale) dari 

Persatoean Tennis Indonesia Djakarta 
sebagai perajaan tjoekoep— berdirinja 
satoe tahoen dari perkoempoelan itoe 

emaren pagi 
Sari. 

ertandingan itoe 

soerat kabar| . 

hoeboeng hari perajaan berdirinja satoe 
tahoen dari perkoempoelan itoe, soeng- 
goehpoen dalam hal ini kita boleh 
Sesalkan, sebagaimana kita ketahoei da- 
lam kalangan bangsa kita jang toeroet 
|jakinkan permainan 'itoe boekan baroe 
Satoe tahoen ini, kalau kita tidak salah 
soedah lebih dari 10 tahoen Tamanja. 

Roepanja oleh bangsa kita tadinja 
0.45 |koerang sangat perhatian pada per- 

mainan itoe, hanjalah jang teroetama 
dimadjoekan dalam kalangan voetbal 
jang boleh kita akoei sekarang soedah 
boleh- dimadjoekan. Tetapi tidak apa 
oentoek memadjoekan satoe-satoc oe- 
saha tidak ada tempo jang telaat ! 

Pertandinga kemarin dimoelai djam 
7.30 pagi dengan partij-heeren double, 
toean-toean Roesli-Moehamad contra 
Maengkom-Kuhuwael. Dalam pertan- 
dingan ini bagian pertama kelihatan 
partij Roesli-Moehamad dipihak jang 
lebih koeat, tetapi perlawanan Maeng- 
kom, Kuhuwael padat mengedjar se- 
soedah ketinggalan beberapa punten, 
hingga serie dan kesoedahannja mem- 
bawa kemenangan bagi partii kedoes 
dengan stand 8-10. 5 
(Dalam bagian kedoea dan ketiga, 

njatalah tocan2 Roesti dan Moehamad 
keloearkan semoea tenaganja hingga 
kedoea bagain itoe mereka mendapat 
kemenangan dengan stand 6-3, 6-3. 

Pertandingan finale antara toean2 
Samboedjo, itoe tennisser sekarang ba 
roe satoe2nja patoet djadi perhatian 
bangsa kita disebabkan soedah terke- 
nal dan telah poela toeroet dalam 
pertandingan international, dengan ti- 
dak bersoesah pajah dapat mengalah- 
kan moesoehnja toean Djamihardja. 

Dalam pertandingan ini kelihatan 
sekali tocan Djamihardja maoe men- 
tjoba dengan segala tenaga melawan 
Samboedjo, tetapi. roepanja  djaoeh 
tertinggal, ialah kemenangan oentoek 
tocan Samboedjo dengan stand 6—2 
dan 6—1. : en 

Pertandingan Mixed-double antara 

jang menarik. Peak 

Moela2 partij Mej. Soesilo dapat 
beberapa punten lebih doeloe, tetapi 
kemoedian itoe kemenangan lebih doe- 
loe djadi tidak berhasil, hingga dalam 
bagian pertama stand 5—7 oentoek 
partij Mej. Adam. 

Dalam bagian kedoea partij Mej. 
Soesilo bekerdja keras sekali, dengan 
ini mereka dapat kalahkan partij Mej. 
Adam dengan stand 6—3. 

Pada bagian ketiga, disini kelihatan 
katjaunja permainan partij Mej. Soesilo. 
Toean Iljas selaloe kelihatan maoe 
bekerdja lebih tjepat dengan mainkan 
bal jang boekan bagiannja (satoe tin- 
dakan jang disalahkan dalam atoeran 
“permainan tennis). Dengan keadaan ini 

ketimoen 1 O01|kedoeanja - hampir sama-sama tidak 
katjang kapri Ikati , 0.20 mempertjajai, hingga mereka dapat 

| postelein (krokot) tiket ,, 0.01 dikalahkan oleh partii Mej. Adam jang 

bawang koetjaj », O04|berkesoedahan stand 6—2. : 

seladah SE 1 bidji ,, 0.01|  Sesoedahnja pertandingan ini dima- 
bajem L iket ., 0.01 | djoekan poela pertandingan pengabisan 

tomat 3 1 bidfi ,, 0.03/2e kl. dari club Andalas antara toean- 
.bortol 1 iket ,, 0.04|tocan Machmozd contra M. Aroeff. 

SAJOERAN KAMPOENG: Dalam pertandingan itoe dari moela- 
djagoeng moeda 1 iket . 0.01 Jaja telah kelihatan, bahwa toean Mach- 

s3 toewa 1 batang ,, 0.01 moed ada mempoenjai kekoeatan jang 
katjang pandjang 1 iket » 0.02 lebih baik dari moesoehnja hingga stand 
laboe 1 bidji ,, 0.04 bagian petama 6—2 oentoek toean 
Icdak: 1 ikat , 0:02|Machmoeed. Pada bagian kedoea stand 
peter 10 papan , 0.15 pertandingan sama dengan stand per- 
pare 4 bidji 0.015 tama jaitoe 6—2.- : 

terong - ke » 0.01). Pertandingan heeren-double jang pe- 
tjabe 4 1 kati » 0.15|ngabisan antara tocan2 Samboedjo- 
 tjabe rawit & » 0.15|Soedarmadji contra Roesli-Moehamad 

9. Boeah-boeahan : ada pertandingan jang sangat menarik 
ananas (Bogor) 1 bidji ',, 0.04|sekali. Kelihatan hampir semoca pe- 

»—. (Bahten) ».» 0.03Inonton toeroetkan gerak2nja permainan, 
«..» (Palembang) »» 0.10lapalagi dengan permainan toean Moe- 
djeroek (Garoet) 10 » 0.35 |hamad jang boleh dikagoemkan dalam 

5 Bali. TO » 0.80|segala taktiek. Disebabkan pertandi- 
PA MAe Ad TO » 0.20|ngan itge ada pertandingan jang sangat 

doekoeh L0OF3 — IJhebat, terpaksa kita tjatet satoe per- 

mangga (aromanis) “1, ,0.07”|satoe standnja sampai habis. Dalam 
so (eolek 3: ha ”0.01' Ibagian pertama partij Roesli, Moeha- 

—,» (Indramajoe) 1 ,,  ,, 0:03|mad mengadakan penjerangan jang se- 
pisang radja 1 sisir ',, 0.201roe hingga mendapat mengalahkan 

- ambon 2 bidji ,, 0.03 partij Samboedjo dengan stand sebagai 

»  tandoek - i “.. 002/berikoet: O-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5 
dan 1-6. & 

- Dalam bagian kedoea oentoek ke- 

A2, 5-2, 53, 554, 5—5, 6—5, 
6—6, 7—6, 7—1T, 8—7, 8—8, 8—9, 
9—9, 10—9 dan 11—9. 

Melihat perlawanan dalam pertan- 

dingan ini, partij Roesli, Moehammad 
ada satoe saingan jang paling keras 
dari partij Samboedjo, Soedarmadji. 
Toean-toean Roesli dan Moehamad 
ada berasal dari Atjeh. 

Kk 

Kita sangat bergirang hati melihat 
dalam kalangan ini pemoeda-pemoeda 
kita soedah jakinkan Poela hendak 
madjoe kemoeka, moedah-moedahan 
berhasil. |   

mengirimkan oetoesannja kegitan, ben V. IL J. elftal — V. inanci Ta 
oIrikoet djoega dari soerat kabar ini. | J Yr Kana 

   

Sebagaimana kita soedah kabarkan 
hari Sabtoe, bahwa pertandingan itoe 
akan dilangsoengkan dilapangan Laan 
Trivellie, begitoelah kemaren terdjadi 

djoega, tetapi sajang. bahwa V. V. Fi- 
nancien ada koerarg menghargakan 
tempo dan meroegikan pada penonton 
disebabkan liwat poekoel 5 mereka 
beloem. ada di tempat pertandingan, 
hingga pertandingan dimoelai djam 5.15 
dengan pimpinan tocan Salikin. 
Kita soedah peringatkan, bahwa per- 

tandingan jang diadakan kemaren itoe 
ada satoe training dari V.I. J. elftal 
oentoek perlawanan mereka itoe nanti 
dengan bond Bandoeng jang sedikit 
hari lagi akan bemain disini. Tentang 
kekoeatan V. V. Financien, itoe ang- 
gauta dari Kantoor Voetbalbond tjotjok 
dengan keterangan kita, bahwa mereka 
djoega terhitoeng koeat. 

Opstelling kedoea elftal itoe sebagai 
bexikoet : 

VJ. 
ba 

Sarim Rahim 
Machmoed - Affandi Idroes 

Enoch Soeharna Soemantri Soenarto 
. Boengboeng 

8 
Langras Miharta Besoes Bosuh Lion 

Rohajoe Salam Said 
Juh Aspas 

Entong. 
V.V. Financien, 

Djadi menoeroet opstelling V.V. Fi- 
nancien jang main kemaren ada seba- 
gian kesar spolersnja tidak datang 
menoerset jang sebetoelnja. 

Hampir pauze benteng Financien di- 
serang teroes teroesan dari terkoeroeng, 
tetapi V.LJ. tidak ada itoe nasir moesti 
menang scbab semoea tembakan keras, 
oleh keeper Financien ditolak dan: 
tidak sadja ditolak oleh keeper Finan- 

dimasoekkan oleh voorhoede V.LJ. ke 
....oOedara atau samping. 

Satoe penjerangan dengan bantoears 
0.25 |Mej. L. Soesilo-lljas contra Mej. Adam | Mahmoed, Boengboeng teroeskan ke- 
0.09 | dan Maengkom, memberi pemandangan | doel. Kedoeanja back Financien dapat 

diperdajakannja, dan dengan pintoe 
terboeka Boengboeng tendang kesam- 
ping. Kemoedian Soenarno dapat bola 
sesoedah -bola dipermainkan antara 
Soemantri, Soeharna, oleh Soeharno 
ditendang sekoeat-koeatnja. Penonton 
soedah sangka tidak boleh tidak lagi 
itoe bola moesti masoek, tetapi keeper 
Entong lihatkan permainannja jang 
sangat bagoes, hingga bahaja bagi 
clubnja dapat dihindarkan. 

Penjerangan dari voorhoede Finan- 
cien jang dipimpin oleh Besoes dapat 
ditolak oleh Idroes. Kembali Soemantri 
dapat bola dan sampai kedepan doel, 
disini kembali Entong pertahankan 
jang mengherankan. Tidak lama pe- 
njerangan voorhoede V.I.J. jang dipim- 
pin oleh Soerarna sampai kedepan 
doel, djoega tidak berhasil disebabkan 
Aspas. 

Seperampat djam main, sebab dari 
-Imoela main elftat Financien koerang, 
Bosuh datang mentoekoepkan. ' 

Masoeknja speler ini baroe kelihatan 
permainan sedikit berimbang, tetapi 
seperti diatas telah diterangkan, penje- 
rangan banjak dilakoekan oleh V.I.J. 
teroes-teroesan, begitoelah orang sang- 
ka V.LJ. akan mendapat kemenangan 
jang pertama disebabkan Sc . antri 
jang hanja berdiri berhadapan dengar 
Entong, tetapi bola itoe meliwati tiang 
oal. 

: Sekembalinja bola ketengah Bosuh 
mendapat hasil dengan berhadapan 
satoe dengan satoe pada keeper V.IJ. 
jang didapatnja dari pertoeloengan 
sajap kiri, 1—0 oentoek Financien. 

Begitoelah pertandingan standnja 
sampai pauze. 

Sesoedah pauze kelihatan permainan 
sama koeat. 

Dengan samenspel jang rapi antara 
trio Financien, Besoes tambah keme- 
nangan perkoempoelannja djadi 2—0. 
Itoe bola tadinja soedah dapat ditang- 
kap oleh keeper V.LJ., tetapi terlepas: 
BA an goal. 

Sesoedah 'ini V.LJ. bekerdja keras 
sekali, pekerdjaan mana tidak lama 

Enoch dan ini-serahkan pada Soenarto 
sesoedah halfback dapat diliwati. 

Sedikit waktoe hampir habis per- 
tandingan 2 orang spelers V.LJ. kaki- 

nja dapat ketjilakaan, hingga perloe 
digendong keloear veld. Ketjilakaan 
itoe boleh djadi disebabkan koerang 
baiknja veld. 

mw Ya 

V.LJ. 

Setiaki— Kwitang 3—0. 
Pertandingan competitie antara ke- 

doea perkoempoelan itoe hari Saptoe,   

cien, banjak poela diantaranja itoe bola: : 

|disitoe. Perhatian dari penonton baik - 

kemoedian, Affandi berikan bola pada 

sawoh 10 bidji ,,0.075| menangan partij Samboedjo jalah 1—0, | Soenarto fmis, tetapi Soemantri soedah: 

zuurzak (nangka 11, 2—1, 3-1, 4—1, 4—2, 5—2,|bersedia, dengan pintoe terboeka 

blanda 9 » 0.1015—3 dan 6—3. — 3 Na panai La San aa 

10.. LAIN-LAIN BARANG Dalam bagian ketiga, disinilah njata|2—1. Dapat tegenpunt ini voornoeae 

at aa Ba o.09| benar PemmYatah kedoea partij itoe|lebih giat main dan tidak lama dari 
tahde 10 ” o125|sama-sama koeat dan sama memper- haliback Soenarto tendangan De manan 
taoge . 1 kati ” “G0altahankan. Pertandingan baroz selesai | keras ke doel hingga Na Hn 

arang 1 boengkoes ” Nop Isesoedah 20 kali dan standnja sebagai | diadi 2—2. Sampai disini stand tidal 
: 5. 10 0E Y erikoet: 10, 2—0, 3—0, 3—1, 4—1,| berobah lagi. : 

“8.
 

ada bekesoedahan kemenangan oentoek 
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KLErR MAKER 

INDONESIA" 
OOSTTOEGANG PASAR BALI MBESTER 6 TELEFOON 331 MR.-C. 

da can “-perhatiken kita poenja KLEER MAKER jang 

    

    
     
     

   
Kanan EN KAN ONE .? 

Drukkerij 

Moehamad Thoha 
Tanah Abangheuvel 14, Telefoon 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, 
Rubber en koperen stempel, lijstenmakerij en 
naamborden, : 

   

   
    

       

     

  

    

DATEN AH persaksiken sendiri dari potongan di tanggoeng 
ngken pada toean-foean pemesen harga di reken pantas. 

    Menoenggoe dengan hormat 
Pengoeroes 

      
     

  

   

    

  

     

        
       

   

   

  

   
   

     

           

      

        

      

   

  

   

   
   

  

     

    

   
   
   

  

           

    

seloeroeh Indonesia 
el kwaliteit nummer   

Kate keran petketpatinkotkatja kotattatoteite re) 
  Kebondjatiweg ca NI 

Dekat sekali ke station 1'/» mn. djalan 

Bandoeng 
  

BESAR 
Pena | St. Carolus Vereeniging c.s. 

Satoe hotel jang terkenal ba- || 4 ” £100 2g 9 

$ njak poedjian dari tetamoe se- 2 Pn . Ban 
gala bangsa. Erf loeas, rawatan | Pan, 
bersih, djongos setia. | 

-Selaloe atas penilikan Dokter. 

Ditanggoeng menjenangkan ! 

DJAMAN MALAISE 
Tjioba adoe peroentoengan 

Geldloterij 

.F 100.000 

  

  

    

     Ilotafil— 1, lot f5.75 $$ 
Ye -3.— tamba porto f 0:35 

hp 
ALOEDIN       en bab rembours tida dikirim berhoe- IA lot PA 

Set autogarages. boeng dengan lekas ditariknja. $ 179 5.65 
( Tarief harian. : 1/4 15 : 2.85 

- KI.I 1 orang f2. 2 orang f 3.— BeeNgenan open Aangeteekend tambah — f 0.35 
3 s t . «4 
s8 KLT Ly 1150 2, £250 Ledikantenhandel ,,Allerbest Rembours Na A0 

s3 KEMEl tt gd 5 “115 Bandoeng. 
  TREKKINGLIJST GRATIS 

Schoenenmagazijn NEW YORK CO. 
| Molenvliet Oost 61 — Batavia-C, 

Pagi dapat koffie soesoe sore 

epa penjakit zonder bajar apa-apa. Soe- Dioega djocal batoe graniet 
boeat tembok roepa2 kleur per 

blik f1.10, tjoekoep 2 m. S 

monster gratis. 1 
     

hat ditempat kita. 23 
Na Anas Memoedikan dengan: hormat. 

BEHEERDER 133 
leh panggil diroemah sembarang waktoe, 

   

    

  poelang pergi atau boleh datang ditempat saja. 
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PEK TJOK YOK TJENG 
TJAP IKAN MAS.    

  

EL AMERIKA 
3 — TELEFOON No. 673 Bi. '—  BATAVIA 

     
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, 
Syphilis-radjasinga) djika dapet 

ini sakit. tentoe- bahaja: sekali 

dan badan kita aken mendjadi 

roesak. Kaloe Toean dapet itoe 

     
    
    
        

  

   

      

    

  

   

terlet angkalan paling rame, roemanja 
n besar di rawatin rapi dan resik, kamar? 

, bell dan djongos radjin, harga 
ocan? dan Njonja? bole saksikan, . 

t dengen segala hormat 

    

      

   
   

  

    
     

    
   

      

   
   

  

   
   ba

ll
 

a
r
e
a
 

a
a
 |
 

Tarief dari sewahan kamar 8 
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Rape 3 

San ar . z penjakit moesti lekas makan obat 
Ne Saga Itam 1 3 PEK TJOK YOK TJENG merk 

. Sa : “3 - & - 3.50 .tjap ikan mas, sigra djadi baek, 
au ap nat » 400 en tanggoeng lain-lain penjakit 

Tn EN » 1,50 tida bisa dateng, harep Toean- 
ae aa Pra Tg 2,50 Toecan mendjadi taoe. 

» B: I randjang 1 orang f 1,25 
gn .» PAS 2 Ae ” 7 2,00 

Be Suk €: 1 randjang 1 orang f 1,00 
5 Sp 2 pt 3 » 1,50 

      

   
   

1 Pembajaran 3 hari sekali, tetamoe blon ada bawa 
“barang, pembaiaran di moeka, dan djikaloe maoe 

2 TAS abonnement bole berdami. 

D0 Menoenggoe dengen hormat, 

2 DIRECTIE : 2 

5 botol isinja 50 bidji harga f£ 1.50, antero tempat 

roemah obat Tionghoa ada djoeal. Pelatoeran makan 

Tari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama aer. 

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

BATAVIA 
   
      

         

   

   

  

   
   

   

  

   

  

sampai bisa beli goeboek sendiri. Be-jia tidoer di njonja poenja tempat ti- 

loem lama ini ia dilepas dari peker-|doer dan lempar boeat beberapa sa'at 

—. Idjaannja lantaran penghematan, djadi |semoea boekoe-boekoe dari nona-nona 

»Maoe apa malam-malam hoedjan | boekan iapoenja salah. " — Isoenakan tempo boeat bikinkan pakai 

begiri kemari?“ tanja nona Djoeliah| Lantas limabelss hari jang laloe,jan ini. doea anak kefjil jang terlan- 

liang seperti kaget tapi tertjampoer| waktoe ada inspecteur ceroesan roe- djang dan kedinginar. Orang miskin 

s girang melihat berhadapan “dengan| mah dari Mintrat japoenja roemeh |soedah lama bikin senangnja orang 

baik hati sematjam 'ini njonja tidak 
akan goesar, malahan akan merasa 
hangga kalau bisa toeloeng sesama 
hidoep jang sengsara seperti kau. F: 
Kau tidak ganggoe apa-apa, malah 
kasih koetika kceat  njonja bisa oen- 
djoek iapoenja baik boedi," 

” »Saja nona, bang Kampret. Saja 
Iharap td-k mengganggoe pada nona- 
nona dan njonja." 2 

  

   

  

   

  

   

    

   
   

     
   

  

   

      

   

    

    
   

    

   

    

   
   
    
   

    

     

      

1 to! arg berkel 
Tn esoemadir 

#| saja poenja bini : 
'ketjil, lantas politie mengoesir or ng 

|. Kampret 
“ Injonja v 
1| Njonja, ini orang tidoer diemper 
Itoko soedah tiga malam," 

Kampretf. . 
. Samentara itoe njonja Koesoemadir- 
dja djoega datang, Ia poenja kebaja 

doea pinggiran kebajanj?, sebab tidak 
'pakai peniti lagi. 

| Apa toch ini?“ ia tanja. 
Itoe orang lelaki jang b'bawa oleh 

j Kampret kata lebih doeloe: ,,Djangan 
goesar, njonj:, s:ja 'joema dibawa 
ini oleh orang moeda jang katanja 

| maoe toeloeng pada saia. Ja njonja 
Isaja sedarg tdoer di Kramat dekat) 
fabriek  pitji Idris Halim dengan ini 

dan doea anak 

tidak boleh tidoer di pinggir djalan. 
Dan, ini abarg-raden tahoe, lantas 
Isaja diadjak. maoe  ditjarikan tempat 
|dimana saja bisa tidoer dengan biui 

Ih-|dan anak-anak, : 
g| Kenapa k:u lantas ke mari?“ 

»Saja tidak tahoe n'onj2,“ djawab 
inglitoc orang dengan memandang Kam- 
@-|pret dengan pengharapan soepaja ia- 

ini bitjara. Sa 
djoega lantas bitjara pada 

oesoemadirdja : 

Apa ia tid k poenja roemah ?" 
' pertanja'an memang saja has 

    

adi   ta Kampret. ,Ini orang tadinja 
iG asi, lamz 

di sebelah bawah ketcetoepan saroeng 
Idjekek boeat tidoer, sedang tangannja 

  

'kedapatan moesti dirombak atau di- 

benarkan,. karena soedah berbahaja 

(bouwvallig).. Mana boeat benarkan 
roemah, kalau boeai makan sadja tidak 

ada? Ia pikir, rou, ja, roemah-roemah 

nja sendiri. Roeboeh djoega biar. Ta- 

pi waktoe diperiksa lagi oleh or:ng 

gemeente beloem dibikin betoel, ia 

moesti menghadap di landrechter ka- 

rena tidak toeroetkan peratoeran ge- 
meente,. 

boleh ngomong, bajar boete sekian 

atau masoek boei 1 hari, dan roemah 

moesti di -gaet (dibongkar), 
Hoekoeman ia dj:lankan, sebab ti- 

dak bisa bajar derda'an dan pada 

satoe hari datang orang-orang ge- 

meente gaet itoe roemah sampai roe- 

boeh, Djadi hati bingoeng dan telan- 

tar dengan bini dan anaknja". 

“Bini diri itoe orang tidak kata apa 
apa, tjoema keloear a'r mata sebsb 
ingat roemahnja jang soedah hantjoer 

inaknja jang besaran oemoer 7 ta- 

'hoen tarik-tarik keba'a mamamja, se- 

dang jang ketjil nangis dari kedingi- 

nan. 
"Apa jang saja haroes berboeat !" 

|kata nona Koesoemadirdji sekarang 

dengan kesian  djoega. 
| Toeloeng-pada mereka!“ kata Kam 
pret, Kerdjakan apa jang njonja poe- 

nja hati kata, Kasihlah ini orang ma- 

ikan, kasihlah njonja poenja pakaian 
p-da itoe orang perempoean. Soeroeh     

Di landrechter ia seolah olah tidak 

  
  

kaja dan kacem prijaji, sekarang g'li- 
KAN oa ob" 
sa»Ah tidak begitoe, boekan begitoe 

ja poerja maksoed,” kata itoe orang 
boeat bikin soepaja njonia Koesoema 
dirdja tidak marah pada ia. saja 
pvenja bini dan anak-anak ini malam 
tidoer di sini. Saja besok “akan tijari 
tempat penginapan di bekas saja poe 
nja teman kerdja. Hanja sampai besok, 
njonja." Te 

Njonja Koesoemadirdja lihat Kam- 
pret dengan masgosel hatinja tapi 
toch ia lantas kata terhadap itoe o- 
rang lelaki: 

»Kau poenja bini boleh ini malam 
tinggal di sini. Djoega kau poenja 
anak-anak!" : 

»Hcera! 'erima kasih banjak njonja", 
kata Kampret. Lantas pada itoe orang 
jang ia bawa ia kata: ,,Nah, betoel 
tidak saja kata tadi bang, bahoea djoe 
ragan istri di sini hatinja seperti emas, 
soeka toeloeng orang miskin jang 
Sengsara ?“ , 

,Ja, ja. soedahlah, lantaran  njonja 
soedah soeka toeloeng, djangan banjak 
banjak tjerita lagi,” kata itoe orang 
takoet Kampret dapat semprotan dari 
njonja Koesoemadirdja. ,Njonja jang 
b'ik boedi saja hsrap njonja tidak 
akan mendjadi goesar bahoea saja te 
lah ganggoe. pada njonja |“ 
Goesar bagaimana dan ganggoe apa?" 
kata Kampret sembari ambil 
marsh pada itoe orang, 

       

sikap| 
»Orang jang 

oetjapan, tapi ia poera-poera tidak 
deng:r. Ia perintahkan pada boedjang 
boeat ambil tikar soepaija itoe orarg 
lelaki dan Kamprej toenggoe berhen: - 
tinja hoedjan doedoex doeloe. Semen 
tara itoe ia sendiri masoek ke dalam, 
dan keloearnja membawa saroeng ha- ' 
rian din kebaja dikasihkan itoe orang ' 
perempoean j ng. bawa . doea anak 
dengan kedinginan. 

»Salin doelue,. mari. masoek. sadja, 
itoe ada kamar salin di sitoe &» 3 
.Itoe perempoein lihat pada soeami 

nja, sang soeami. seperti akan me- 
njembah kata: ,O, njonja hanja Toe 
han jang akan balas boedi njonjajang 
begitoe baik.“ : 
Sement. ra itoe nona Djoeliah keloe 

ar bawa doea tjangkir kopi jang ma- 
sih panas boeat 'itoe dcea orang lela- 
ki, perempoeanrja akan dikasih mi- 
Cg angat-angat djoega, tapi di da 
am. 

. Waktoe itoe perempoecan masoek ke . 
dalim, toentoen dan gendong anak- : 
nja. J'ng ditoentoen menangis sebab 
tidak biasa masoek roemah gedoer 
bagoes begitoe, poea tidak mao 
pisah aengan bapanja, 

3 

(Akan d'   

Njonja Koesoemadirdia dengar itoe h 

 


