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besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 
Siapa-siipa jang maoe berlangganan dan tempatken ad- 

lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 
jaran, Advertentie-advertentie jang liwat dari 
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an mangan — NN ALVERTENTIE MESTI DIBAWA LEBIH  DOELOE DARI DJAM DOEWA BELAS PADA HARI KELOEARNYA 8S0ERAT CHABAR INI. — Sa N Keterangan tentang Soekaboemische Snelpers- 
drukkerij. 

Dalam Hindia Olanda hal wetenschap dan 
techniek ada keblakangan dari Amerika dan 
Europa, tapi kita boleh bilang dalam ini djadja- 
han orang maoe toervet kemadjoeannja negeri- 
negeri terseboet apa lagi dalam ha! techniek, 
kendati sekarang kelatanuja belon seberapa. 
Dalam medorne techniek di Hindia soedah Ha- 
njak djoega orang kerdjakan tapi paroesahan 
drukkery belon sampe samporna apa lagi hal 

' tjitakan dengan roepa-rsepa warna, jang mana 
masih banjak boleh dibikin bagoes lagi. 

Drukkerij terseboet diatas ada ambil tindakan 
ka djoervesan jang baik, sehingga ia soedah di 
besarkan dengan menambahkan satoe afdeeling. 
Art-Litho dengan pake masin tjitak dengan ka- 
ret (ini masin bisa tjitak lebih aloes dari pada 
steendruk) Sampe ini waktoe, dalam Hindia 
Olanda dan Straits Settlement, beloi ada lain 
drukkery, particulier jang mempoenjai masin 
tjitak dengan karet. 

Soepaja bisa mendapat liat bagaimana bagoes 
kerdjaannja masin terseboet, baiklah tjoba pe- 
san gambar Khong Tjoe tertjitak dengan roepa- 
rocpa warna. 
Ganebar reproductie sematjam ini blon perna di- 
kelocarkandfin ini ada toeroenan dari gambar 
toclen jang terteeken di atas porcelein oleh sa- 
toe kunstenaar Tionghoa kira 2400 tahon jang 
laloe. Di pinggir gambar kiri kana ada tertoelis 
poedjian atas Khong Tjoe dengan hoerovf Ti- 
onghoa model koenv dan djoega di terangkau 
hari lahir dan hari wafatnja. Di bawahnja ada 
tertambah satoe introductie dalam bahasa Ingg- 
ris, Olanda dan Melajoe. 

Dari itoe gambar bisa mendapat liat jang 
Khong Tjoe poenja tjahaja moeka ada terang 
dan sabar, dengan memgoendjoek jang ia ada 
kenal betoel bagimana djalannja doenia bocat 
manoesia. 
Toean Ernst Dezentje, di Betawi satoe kuns- 

tenaar jang terkenal betoel, ada toelis satoe soe- 
rat pada drukkerij jang terseboet jangmana kita 
salin sebagian seperti di bawah ini: 

»Ini gambar (ambar menoendjookan pada 
saja bagima tinggi adanja bangsa Tionghoa po:- 
nja ilmoe teeken dalam itoe djaman dan jang 
mana di teeken oleh tangan jang pandei, serta 
begitoe bagoes warna-warnanja. Itoe reproductie 
dibikmn bagoes sekali begitoepoen dengan itoe 
aksara-aksara Tionghoa jang terloekis diping:- 
girnja gambac poedjian hal kebaikannjn Coni 
ucius. Betoel betoel ini gambar reproductie ada 
pakerdjnn bagoes dari Soekaboemicche Snelpers: 
drukker !” 

Beroentoeng sekali kita katakan scbab Deka 
boemi sche senel perdrukkerij soedah bisa dapat 
ambi portretnja itoe gambar asal jang toelen 
dan berharga besar, serta bisa kelocarkan deng- 
an harga moerah, soepaja masing-masing jang 
hargakan tinggi peladjaran Khong Tjoe bisa 
mempoenjai gambar terseboct, teroetama pada 
bangsa Tionghoa jang mengarti peiadjaran 
moelia- sebagi satoe poesaka besar jang kekal- 
pada ia- orang toeroen-menoeroen. , 

Oekoeran dari itve gambar reproduciie ada 
50 X65 c.r9. dan harganja tjoema f 5.75 franco 
di roemah dengan verpakking dalam kaleng. 

Banjak pesenan jang mereka soedah terima 
sebeloemnja tertjitak abis, antara mana ada 
banjak dari orang Europa, itoclah ada satoe 
tanda jang publiek hargakan Khong Tjoe poe- 
nja peladjaran. , 

Kita harap toean-toean soeka perhatikan ke- 
terangan kita diatas lantas atoer sesama dengan 
segera kepada ,,Soekaboemische Snelpersdrukke- 
ri). 

  

Dengan hormat. 
Soekaboemische Snelpersdrukkerij. 

DARI HAL MAKANAN. 

Soedahlah toean? pefhbatja mengatahoei dari 
hal faedah makaifan, sebab itoe djika tiada ma 
kanan, maka binatang? dan toemboeh?an poen 
matilah. . 

Djadi makanan itoelah jang menghidoepkan 
Tetapi bagaimanakah hidoep itoe? Dan apakah 
dinamai hidoep? Tentang itoe tiadalah kita keta- 
hoei, melainkan jang kita kctahoei, ialah: ,,toem 
boch” artinja bertambah besar. Tambahan poe- 

Puleg dan batoek, selesma dapat disemboehkad 
olch Woods Pepermunt Great Cure. Harga f 1.25 
#atos botal.   

la karena pelawanan segala prkakas toeboeh, 
akan menolak segala bahaja jang datang dari 
locar, binatang? poen menjatakan dengan tanda 
atau boenyi. 

Tetapi apakah .,hidoep” itoe? Menoeroet 
pendapatan saja si bebal tiada seorang jang da 
pat menerangkannja. Melainkan adalah soecato: 
kekoeatan jang tersemboenji, jaitoe jang menje- 
babkan maka kami hidoep. Kita baik meneraug 
kan djalan akan kehidoepan tetapi apakah 
vbid oep” itoe tiada seseorang hamba Altah 
jang dapat menerangkannja. Inilah agaknja 
jang dinamai orang alim? ,ilmoe Alila h” 
Tiada dapat diketahoei oleh seseorang manoesia 
Adapoen jang menjebabkan hidoep itoe, ja 

itoclah pertoekaran zat, dari pada makanan 
mendjadi darah, gemvek, daging dll. Pada toem 
boch#an mendjadi batang, daoen, akar dil. 

Sebab itoclah maka ilmoe tentang hal maka- 
nan itoe, sangat bergoena bagi kita. Walaupoen 
kita tiada mengetahoei apakah ,hi doep” i- 
toe, tetapi kita soedah ketahoei, bahwa jang 
menjebabkan hidoep itoe, ialah makanan. 

Djadi socpnja hidoep itoe baik dan sempoer- 
na, waijiblah bergoena makauan baik, sebav i 
toclah jang meujebabkan hidoep. Djikalau ma- 
kanan itoe tiada betoei, nistjaja hidoep itoepoeu 
tiada betoel, seoempama reemah jang didirikan 
diatas tanah pasir, apabila alasnja atau fonda - 
metnja tiada koeat, soedah tentoc roemah itos 
pon segerah mendjadi roentoeh. 

Adapoen pekerdjaan badan manoesia dan bi- 
natang itoe, lain tiada, hanja berger.k. Maka 
karena kerak tadi mendjadilah pauas didalam 
toeboeh kita. Panas itoe asalnja dari pada ke- 
bakaran jang terdjadi atas keras perg-rakan ta- 
hadi, maka terbakarlah kootstof Jang padi toe 
boeh kita, dibakar oleh zuurstof jang kita am 
bil bernafas dari oedara. Saja seboctkan terba- 
kar, ma'loemlah tocan? pemvatja, terbakarnja ti- 
ada seperti roewah terbakar, nampak nyalanja, 
tetapi samalah halnja dengan roemah terbakar. 
Maka karena pergisaran itoc daging dan oerat, 

toelang dau gemocknja mendjadi habis. Apabi- 
la seseorang tiada makan dan mimoem, maka se 
gala daging uarah dan toelang itoepoen habis 
velakas orang itoepoen mendjadi koeroes dau la- 
ma' lapoen kembali keuegeri jang baka. Djika 
la socdah mati, maka iapoen tiada hidoep lagi, 
djadi njatalah makanan” itoclah jang men 
djadi tiang hidoep. 
Sevab itoe sebaroesnjalah kita djaga benar? 

hal ,makanan?” kita, istimewa pola hal a- 
toeran ,m a kan” sehari? djangan rakocs, agar 
selamatlah bidoep kita. 

Wassalam dan hormat. 
Corr: — Bonthain 

VOLKSRAAD. 
(Persidangan 14 November) 

Sarmbo.ngan P, M. kelamarin. 

Voorzitter Mr. Dr. Schumann. 
Koeasanja pamerentah: Tvcan Man dan Dr, 

van Lonkhuysen. 
Spr. minta dikasikan lebih banjak onderwijs 

Blanda pada orang Boemipoctra soepaja mari- 
ka bisa dapatkan pengatahoean Barat. 

Spr. tjela sikepnja B. B. pada A. B. C, se- 
dang spr. poenja minta dikasikan pladjaran 
anak dari koeli-koeli di tanah sebrang. 

Spr. koetib bebrapa perakara dari rentjana 
dari Soer. Hdbl., dalam mana njata jang kecada- 
an di perawatan orang sakit Boemipoctra ada 
djelek sekali. Spr. poen so:dah dapat dengar 
perkara jang djeiek sekali tentang roema sakit 
Boemipoetra, lantaran mana spr. minta Sema- 
ranysch Ziekenhuss dibikin rampoeng dengan 
lekas. 

Spr. tjela dengan pedes tempat tinggal dari 
mantri-ma tri 

Toean Moelia merasa moefakat dengan per- 
kataan memoedji jang toean Aergmeyer soedah, 
kasikan pada toean Creutzberg. 

Spr. betjarakan pirkara pemasoekan socrat 
permitaan pada commissie sekula Europa, deng- 
un pake zegel atawa tida. 
Lebih djaoe spr. bitjarakan bebrapa perkara 

tentang pengambilan oewang sekola, pendidikan, 
dan obat jang soedah didapekan oleh Dr. Ham- 
za boeat melawan penjakit lepra. Spr. bilanja 

Penjakit oeloe-ati dan moclas diobat dengan 
Woods Pepermunt Great Cure. Harga f1.25 sr- 
toe botol. 

jjang kaloe satoe thabib Boemipoctra dapatkan 
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satoe obat baroe, pengatahocan officicel dari 
bangsa barat tjoema angkat poendak sadja 
boeat ini. 

Toean Waworoentoe harap pendidikan boeat 
peruitta (pendidikan Minahassa) bisa diadakan 
dengan lekas. 

Toean Dwidjosewojo sebagi lain2 spreker poen 
merasa mocfakat dengan poedjian pada tocan 
Creutzberg. 

Toean Westra merasa moerakat dengan semoea 
poedjian pada directeur van Ondewijs jang soe- 
dah letakan djabatannja. 
Dengan ambil over T.H.S. pamerentah tjoema 

teboes perdjandjiannja. 
Spr. tida maoeikoet akan tjela pada hooger 

onderwijs. 
Sasoedanja ini tocan Bodenhausen djawab sprc- 
kers dalam eerste termijn tempo dibitjarakan 
financien. Spr. bilang jang hapveskan bea pema- 
sockan boeat kawat ada membawa kaberatan. 
telefoon dan telegraat dikenakan bea: djadi 
orang tjoema pocnja doea djala, kenakan djoe- 
gan bea pada kawat atawa haposekan bea 
boeat kawat telefoon dan telegraaf. Easin djalan 
tida ada, tapi dalam pridatonja toean Buffart 
spr. tida dapatkan kanjataan kaberatan ten- 
tang bea kamat. 

Spr. saseedanja ini bitjarakan pamoendoeran 
accijus dari barang2 jang mengandoeng alcohol, 
dan djoega spr. ada bitjarakan hal restitutie 

13. .Sarikat Ambon contra ,,Federatie". : Pembitja- 
ra-pembitjara, ialah: Mej. A. W. Patty, John. 
Tupamahu, C. I. Rieuwpassa dan A.J. Patty. 
Soerat edaran itoe wartakan djoega jang voor- 
loopig bestuur ,,Federatie“ telah dipinta datang 
soepaja melahirkan ,,debat ". 

Pada tanggal 16 November berikoet, maka 
diedarkan poela pemberi tahoean, bahwa ver- 
gadering itoe tiada akan dipegang di Deca-bi- 
oscoop, tetapi di roemah tocan J. M. E. van 
den Broeke, voorzitter Gedelegeerd Bestuur S.A., 
sebab jang poenja bivscoop telah merombak per 
djandjiannja. 

Precies poekoel 1 tengah hari pada hari ter- 
seboet diatas vergadering ini diboeka dengan 
menjanji kidoeng Ina-Toen, demekianlah: 

Bangsa perampoean. Dari Ambon sana sini. 
Djadi kawan kemadjoean. Mari Masoek Ini- 

Toeni. 
Sedardan Sabar 

1. Teroes achir zaman. Tentoe Ini klak menang. 
Koor: 

Karena djasa sekawan Njonja, teman 
Di Meester- Cornelis itoe 
Ina Toeni lahir kedoenja, teman 
Boeat Ambon klak madjoe bertegoeh 
Kita poedji tjinta kasih NJONJA TANGSI, 

bonso s& 
O, kita njanji, kita poedji, bongso, s& 
Lagi harap benar. Nanti hidoep segar 
Ina-Toeni terlaloe manis &!   poelangkan apa jang svedah dibajar kabanjakan. 

Tentang saloeloepkan accijns, spr. bilang ba- 
hoewa toean Dahler socdah tida oendjoek jang 
pimpinan kerdjaan moesti tanggoung perkara 
ini Spr. tida bisa bitjarakan lebih djaoe ini per- 
kara sebab sekarang sedang diadakan paprek- 
saan hakim. 

Pamerentah tida bisa toeroenkan accijus kajoe 
api, sebagimana soecda dikasi voorstel oleh tocan 
Laoh, teroctama lantaran boeat ini belon bisa 
didapatkan pemandangan angka jang tjvekoep, 
kaloe betoel jang sekarang dikasi masoek lebih 
banjak uansekesr',, pamerentah moesti timbang 
akun djatokan accijus atas ini barang, 

Dalam perkara belasting kaoentoengan pe- 
orang moesti adakan perbedaan tentang aansing 
dan penagian. Akan roba ordonanntie dari ini 
ad.. svesa sekali, tetapi sabrapa bisa orang soe- 
dah bantoe pada korban2 dari itoe belasting, 
hingga orang tida oesah merasa takoet jang 
marika nanti digantoen pada int belasting. 

Pada toean Bergmeijer dikasi tave jang per- 
kara pendidikan boeat inspecteur belasting mas- 
ung masi dibitjarakan antara pamerentah Hin- 
dia dan pembesar agoeng (opperbestuur) hingga 
tida bisa dikasikan kateranyan bebih djaoe. 

Betasting dienst tida bergantoeng pada depar- 
temant dan orang rasa perloe, jang di kantoor 
personeel dipakerdjakan satoz orang jang berdiri 
sendiri dengan djabatan administrateur. 

Brangkali di kamoedian hari orang bisa goe- 
nakan satoe referendaris sadja. 

Lebih djave orang harap jang paninggalan 
dari aansiag belasting di Batavia bisa disvesoel 
kira-kira boela Januari. 

Tentang perkara zeg-l, lebih doeloe orang bi- 
tjarakan socal2 dari motie 's Jacob, Spr. bilang 
jang betoel kaperlocan financieel soedah tida 
dimadjoekan di M.v.T., tapi atoeran2 ini ada 
mendjadi satoe bagatan dari apa jang soedah 
dibitjarakan dalam voorjaar zitting : 

Keada financien belon mendjadi lebih baik. 
Tapi pametentah tida maoe madjoekan voors- 
tel boeat belasting jang bisa bikin banjank per- 
obahan dalam taon 1924, Kalve motite, sebagi- 
mana soedah dikasi voorstel ditrima, orang 
moesti pikir doelve pada boentoct2 financieel. 

Pamerentah soeka, kaloe voorstel2 jaang soe- 
dah dimadjoekan, dipegang. 

Akan disamboeng. 

  

    

Sarikat Ambon dan Ina-Toeni di Amben. 

Pada tanggal 14 November 1923, maka ke- 
pada jang Berwadjib dan kepada publiek telah 
disiarkan soerat edaran, jang menjatakan, bahwa 
pada tanggal 18 November, hari Ahad, akan 
diadakan satoc openbare vergadering oleh per) 
koempoelan Sarikat Ambon dan Ina-Tveni. Po- 
kok pembitjara'an, jaitoe 1. ,,Maksoed dan 
toedjocan Ina Toeni,“ 2. ,, Pemilihan Volksraadj" 

Boeat segala penjakit badan, Ubat Woods 
Pepermunt Great Cure moestadjab Ibenar. Harj 
ga f 125 satoe botol, 

  

  

2. Maksoed Ina-Toeni. Pada tongkat dan mem- 
bantoe, 

Keperloean anak-swami. Dalara hidoep se: 
sewaktoe, 

Tetap dan Tegap, 
Pegang maksoed benar. Satoe kali bergemar. 

3. Mari Ina-Ina serta djoega ama-ama, 
Tjinta bangsa, tjinta tanah. Tolong bantoe 

sama-sama, 
Sedar Sebenar, 

Dari tidoer lelap. Maksoed kia klak genap. 
4. Maksoed jang moelia. Selamanja banjak 

moesueh, 
Iblis dalam manoesia. Pakai daja boesoe?, 

Teman, beriman, 
Meski banjak setroe. Maksoed kita klak tegoeh. 

5. Nanti Ina rasa. Bagaimana moesoeh boeat, 
Agar Ina po-toes asa. Tra sehati dan tra koeat, 

Sabar sebenar, 
Pegang maksoedmoe kras. Mocsoeh moesti 

terlepas. 
6. Nama Ambon sekarang. Jang ternjata ham- 

pir hilang, 
jang ge- 
milang, 

Itoe ada batoe-karang. Lagi intan 

Lekas berkemas, 
Dalam waktoe emas. Datang tjari pelepas. 

7. Mari djadi satoe. Njora, njonja, serta nona, 
Mari tolony dan membantoe, Maksoed ini jang 

bergoena 
Sedar sebenar, 

Dari tidoer lelap. Maksoed kita klak genap. 
8. Soenggoeh goena apa. Kami hidoep tjerai 

diri, 
Anak gandong 

anak tiri, 

Djangan hidoep doea roepa: 

Seroe sobatmoc, 
Datang dan memberi. Perbantoean jang bersih. 

9. Kami Ina-Toeni. Tinggal zabit sampai tamat, 
Harap dengan maksoed ini. Anak tjoetjoe 

klak berslamat, 
. Sabar sebenar, 

Sampai achir zaman. Ini-Toeni klak menang ! 
Beratoes-ratoes Orang perampoean dan lea- 

ki dari roepa-roepa golongan mempenoehkan 
roemuh vergadering sehingga amat sesak. Wakil 
Pemerintah, jaitoe toean D.J. Gaspersz, bestuurs- 

| assistent, sedang pers diwakili djoega oleh redac 
teur dari ,,Pemberita Makassar" jang pada ma- 
sa itoe ada dengan verlof disana, 

Toean v.d. Broeke menjampaikan selamat da- 
tang pada sekalian jang hadir, djoega terima 
kasih dioetjapkan sebab oendangan oentoek ver- 
gadering ini telah dihargakan. Dihadapkannja 
djoega pidato pemboeka'an jang pendek, dalam- 
nja dikatakan sebab-sebab, sehingga vergade- 
ring ini tiada diadakan di Deca-bioscoop, me- lainkan diroemahnja, lagi ia menjesal benar atas kelakoean eigenaar bioscoop itoe jang mengha- 

Bocas sakit demam panas dan medjan boleh pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure H. 
t 1,25 satoc botol. , “9.



langi maksoed pergerakan S.A. dan I.T. Achir 
nja berharaplah ia, soepaja berhasillah soeara- 
soeara jang nanti diperdengarkan. 

Mevrouw Aipassa, pres'dente I.T. afd. Ambvon, 
memboeka openbare vergadnring I.T. dengan 
oetjapan selamat datang, serta berharap dengan 
sangat, soepaja ternjatalah pada Pemerintah, 
bahwa kaoem Ambon djoega sempat bermoes- 
jawarat dengan sopan santoen, laloe serahkan 

pimpinan vergadering IT. kepada toean v.d. 
Broeke itoelah. 

Setelah itoe berdirilah pembitjara jang perta- 
ma, Mej. A.W. Patty dan berpidato tentang 

..Maksoed dan toeijoean I.T.“ (Apakah doer- 

haka?) Dengan pandjang lebar pembitjara ini 

menerangkan ketiga bahagian dalam maksocd 

perbimpoenan I.T. jang terseboet didalam sta- 

tutennja. Dioeraikannja djoega sekalian perla- 

wanan kepada maksoed itoe dan ditjelahnja 
betoel-betoel perboeatan ini jang biasa kedjadian 

sahadja semboeni-semboeni, atau dibelakang-be- 

akang. Diharapnja didalam vergadering sebegini 

perlawanan itoe dinjatakanlah, socpaja sekalian 

loemat menge' ahoci kebenaran maksoed jang moe 

lia itoe. (Applaus). 
Pembitjara jang kedoea, tocan John. Tupa- 

mahu. berpidato dari hal ,. Pemilihan Volksraad'“. 

Ditjeritakannja dari hal kedjadian dan gocna- 

nja volksraad. Diterangkannja djoega bagaima- 

na kepilihan dan keangkatannja anggota-anggo- 

ta volksraad ito». Pada Pemerintah ia sembah- 

kan terima kasih sebab sebelom Ambon beroleh 
djalan-djalan pada memilih anggota Volksraad, 

maka Pemerintah telah memboeka doca tempat 
bagai Ambon. Diambilnja keterangan- keterangan 

dari s.s.ch. jang memocatkan warta vergadering 

volksraad, djoega dari Handelingen volksraad, 
dan pertengkaran pena antara dr. Kayadoe dan 

tocan Soselisa, antara architect Manusama dengan 

tocan de @ueljoe dan debat-dcbat dalam verga- 

dering-vergadering S.A. dan Jong Ambon kea- 
tas perbocatan-perboeatan volksraadsleden Sose- 

lisa dan de @ueljoe. Dihadapkannja candidaat2 
goena Volksraad dari S.A. dan I.T., serta me 
nambahkan keterangan pandjang jang berisi ad- 
Vies poedjian. Ia berharap, soepaja candidaat2 

itoe dipilih oleh leden dari Ambonraad dan Ge- 
meenteraad Ambon dan djikalau tiada terpilih 
sama sekali, S.A. dan I.T. haroes beroesaha soe- 

paja dalam volksraad terdapat wakil jang 

diangkat oleh Pemerintah. Kepertjaja'an pada 

Pemerintah diboektikan dalam volksraad jang 

8oedah2 dimana Pemerintah soedah sedia mem 
berikan tempat pada wakil dari N.I.P., LS.D.P. 
dan S.L, P.K.I. sekalipoen. Achirnja ia berse- 
roe. soepaja vergadering ini behkan kaoem 
Ambon, setoedjoe dengan candidaat candidaat 
itoe. (Applaus). 

Pembitjara jang ketiga, jaitoe toean C. I. 
Rieuwpassa. Ia memberi banjak telandan jang 
menerangkan Ambon sedikit socdah madjoc 
dan haroes madjoe selaloe. Ambon di Makassar 
demikian djoega. Moela-moela disana ada per- 
tjeraian, tetapi achirnja kedekatan, laloe diper- 
dirikan Centrale Ambonsch Bestuursbond (C.A.B.) 
jang sempat bekerdja oentoek kemadjoea: 
Ambon di Makassar sadja. ,,Federatie” di Am- 
bon beleh disamakan dengan C.A.B. di Makas- 
sar itoe dan tjoema bekerdja sadja oentoek se- 
bahagian kaoem Ambon dari .,Passo sampai di 
Allang”. Federatie tiada mengerti kemaoean za- 
man dan kemadjoean kebangsaan. Tiada pa- 
toct Federatie contra S. A., sebab S. A. bertaak- 
soed dan bekerdja oentoek Ambon tjara 'am. 
Kemadjocan tjoema boleh didapat oleh beker- 
dja bersama-sama, soepaja kekoerangan Ambon 
dipenoehkan dan kemoendoerannja dipertiada- 
kan. Pada penghabisan berharaplah ia soepaja 
Ambon haroes sedjedjer dengan lain-lain bang- 
sa Applaus). 

Vovrzitter memberitahoekan bahwa antara 

toean-tosan jang disilahkan datang berdebat, 
maka toean-tocan Loupatty, F. Sopamena dan 
J. A. Nanl hy telah mengirim soerat menjata- 

kan tiada bisa datang sebab halangan. (1) 

Lain-lain toean itoe tiada nampak. (2). 
Toean Patty sekarang berbitjara. Socatoe 

lezing jang amat pandjang ditoendjoekkannja 

pada vergadering dan maksoednja, soepaja le- 

zingini akan djoega didjadikan brochure (kitab 

ketjil). Lezing ini tiada berisi lain dari pada 

critiek (perlawanan pemandangan) pandjang 

lebar dan tadjam atas satoe karangan dalam 

JAVABODE t.t. 25 September j. b. I., jang ber- 

kepala ,,Loyaal Ambon” dan jang dipertanda- 

kan oleh orang-orang sebangsa itoc jang nama- 

kan dirinja ,,voorloopig bestuur dari Federatie” 

(3) jang MENOEROET KATA sendiri dari be- 
nerapa vakvereeningingen di Ambon, Ambonsch 

Studiefonds dan ...... Noesa Ina. 
Pembitjara mocla-moela beralasan katanja 

pada perkataan Nietsche: ,,Jang amat tjelaka 

jaitoe pikiran jang sempit. Soenggoeh lebih ba'k 

sekali perbocatan dengan marah, dari boeah pi- 

kiran jang sempit”. . . 

Sembilan bahagian besar jang dilawaninja 

soenggoeh-soengoch: . 

1. Tentang keadaan karangan di Javabode 

itoe, jang tertoelis dalam bahasa Belanda tinggi 

dan djikalau dibandingkan dengan loeas tepi la- 

ngit pengetahoean (geestelijke horizont) mareka 

itoe, maka pembirjara terpaksa mengingat pada 

pepatah jang demikian ini: »Pronken met an- 

dermans veeren”, artinja ,,menghiasi diri dengan 

boeloe-boeloe orang lain”. , 

2. Tentang azas-azas S. A. jang telah dimoe- 

fakati oleh seisi S. A. Patoetlah dioclangkan, 

bahwa S. A. BERMAKSOED soepaja tanah 

Hindia mempoenjai pemerentah sendiri (zelfbes- 

tuur) dan tentang perhoeboengan dengan Neder- 

derland, maka Hindia BERSAMA-SAMVA DE- 

NGAN Nederland, Suriname dan Curacao ber- 

hoeboenglah mendjadi satoe Perserikatan Nege- 

ri dengan memakai nama: DE STAAT DER 

NEDERLANDEN, keempat bahagian itoe sama 

harganja dan sama merdikanja, 
8, Tentang isi karangan antero dalam JA- 

VABODE itoe, ia menerangkan satoe per satoe, 

bahwa sama sekali bertentangan dengan kebe- 
, 

  

naran. 
4. Perkataan  DELOYAAL. Dikatakannja 

pendakwaan belaka dengan tiada ada bockti. 
Tiada toeloes itoelah orang jang mendjatoehkan 
hoekoeman atas persangkaan sadja, seperti pe- 
noelis karangangan di JAVABODE itoo. 

5. Rek st Pellauw. Dijeriterakannja apa asal- 
nja, dari mana didapat keterangan dan maksoed 
apa dibantoenja orang Pelalauw membocat re- 
kest itoe, tiada lain dari pada sedjalan dengan 

maksoed S. A. (statuten fasal 2):..... 2... »Djoe- 

ga akan mengichtiarkan soepaja segala hal-ih- 

wal jang menghalang-halangi daja oepaja m in- 
perbaiki keadaan pendvedoek boemipoetera di- 
residenan Ambon dihilangkan”. Sebab perkara 
Pellauw itoe perkara terluloe lama sekali dan 

sebetoelnja meroegikan djalan penghidvepnn ra - 

jat disana, 
6. Penghodjatan. Ia menjatakan perlawanan- 

nja dengan boekti boekti jang terang, bahwa ti- 

ada benar perkataan-perkataan itoe, jang menja- 

takan S. A. dan dia mempertiadakan kocasa 
Pemerentah. 

7. Diterangkannja betapa tjelaka perlawanan 

itoe, bahwa propaganda S.A tiada berhasil. 
Banjak sekali orang itoe jang socka S5. A, tcta- 

pi gampang sekali memperdirikan tjabang:tj:- 

bang, socdah soenggoeh bocat memeliharak 

nja sebab koerang pemimpin. Apa lagi asia 

orang jang terlalve takoct, sevab DIPERTA- 

KOETKANNJA. (4) Beberapa perkataan dike- 

locarkannja dari P. K. IL, jang menoeroet kabar 

akan beroesaha memperdirikau djoega sato: af- 

deeling di Ambon. Ia melawan toedjoean com- 

munisme, teroctama djalan-djalannja jang kasar. 

Tagal itoe ia akan bertentangan dengan propa- 

ganda dari pihak itoe, serta harap pertolongan 

dari kaoem sebangsanja dan pemerentah djoca- 

poen. (5) 

8. Keloearan Ged. Bestuur (pertama). Sekalian 

keterangan dalam hal ini diatoerkannja Satoe 

per satoe. Boekan seperti kata JAVABODE hal 

berhenti itoe soedah djadi oleh kelakoean Pattij 

jang tiada toeloes (deloyaal Optreden), tetapi 

oleh sebab koerang pengertiaan ged. bestuur itoc 

kepada toedjoean S. A. Tambahan lagi sebaha- 
gian besar dari G. B. itoe sekarang socdah balik 

poela mendjadi bestuur. setelah soedah mengerti. 

9. Standpunt S. A. dalam perajaan hari mau 

lid B. M. R. Belanda. S. A. ta? maoe beramai- 
ramai, sebab,kaoem Ambon dalam hal ini telah 

ditjelah oleh beberapa pengarang, bahwa ka- 
oem Ambon ta memekir apa-apa lagi melainkan 
»dansi-dansi dan makan patitah” sadja. 

S. A telah mengambil standpunt ini, jaitoc 
menareeh pengharapan kepada Radja segala 

radja, soepaja: Pandjanghidoeplah B. M. R. Pe- 

rempocanan Mesehi jang pertama dan izat. Allah 
jang Maha Moerah keroeniakanlah berlimpah- 
limpah berkat Padanja! 

Tambahan poela tiap-tiap persalahan jang 

kena padanja dan S5. A. didalam karangan JA- 

VABODE itoe, seperti kebentjian bangsa, pena- 
boeran pertjeraian, d. |. J. dikritikkannja soeng- 

goeh-soengoeh. 
Tentang perkataan dalam JAVABODE, bah- 

wa kebangsaan itoe meroesakkan (destructicf 

nationalisme)  ditjelahkannja, seperti sSocatoe 
oetjapan jang terbit dari pada orang-orang jang 

tiada berpemandangan djaoeh, sebab keadaan 
»kebangsaan” ta pernah meroesakkan, melain- 

kan selamanja memperbingoenkan (constructiei). 

Lain dari pada itoe heranlah ia amat sangat. 
bahwa menoeroet keterangan dari toenn J. M. 
M. Hetharia, jang diseboetkan vertegenwoordiger 

darj Federatie, dan jang tertoelis didalam JA 

VABODE dan NIEUW v. d. DAG, njatalah bali- 

wa vertigenwoordiger ini sendiri bertentangan fi- 

kiran dengan voorl, bestuur dari Federatie, sebab 

toean Hetharia memoedji Pattij dan tiadu me: 

lawan S. A., sedang voorl. bestuur melawan kc- 

doea-doeanja. Berhoeboeng dengan ini pada 
achirnja ia memperingatkan perkataan-perka 

taan itoe jang terpetik dari Kitaboe'lkoedoes, ja- 

itoe: ,,Djikalau seboeah roemah bertjidera dengan 

dirinja sendiri, nistjaja roemah itocpoen ta? bo- 

leh tetap”. (Appalus). 

'Tiga kali voorzitter minta debat. Ta' ala seo 

rangpoen jang maoe berdebat. (6) 

Voorzitter meloeloeskan ketambahan bitjara 

Toean Ch. Soparue menerangkan, sclakoe bes: 

tuurslid dari Noesa Ina, bahwa sebenarnja Noc- 
sa Ina tiada ada dalam Federatice. Boleh djadi 

president dan secretaris dari Noesa Ina tjara ok- 
noem soedah memasoekkan dwinja dalam Fedc- 

ratie. Tetapi Noesa Ina tjara verceniging seka- 

I-kali tiada bertjampoer. Hal kemasoekan ini 

soedah dibantah oleh anggota-anggota dalam 

vergadering tt. 10 November jl. 

Tocan A. PIETERZ menambah bitjaranja 
tocan TUPAMAHU. 

Toean PATTIJ mendjawab pembitjaraan-pem- 
bitjaraan dan minta terima kasih pada toean 
Soparue dari Noesa Ina atas keterangannja 

,.Noesa Ina tiada masoek dalam Federatiey be- 

gitoepoen namanja dipakai”. Saksikanlah, vcr 

gadering, kata pembitjara. (7) 

Motie candidaat volksraad dibatja. Dengan 

tepoek tangan jang njaring vergadering tocn- 
djock kesoekaannja kepada motie itoe, jang 
mengandidaat toean A. J. PATIJ dan L. TA- 
MAELA. 

Toean RIEUWPASSA menerangkan lagi jang 
kaoem Ambon di Makassar djoega setocdjoe de- 
ngan kedoea kandidaat itoe. Lagi diberitahovkan 
bahwa houding politie di Ambon pada leden- 
vergadering S. A. dan I. T. tt. 9 September 1923 

di Deca-bioscoop itoe soedah diprotest djocga. 
Toean PATIJ menasehatkan, bahwa S. A. se- 

lamanja taroeh kepertjajaan pada dan maoc 

bekerdja dengan Pemerentah bersama-sama, te- 

pi S. A. tiada lalai dan takoet djoega boecat ke- 

locsarkan soearanja dalam sekalian keberatan 

jang benar dengan adat sopan. 

Kidoeng Ina Toeni diperdengarkan poela. 
Achirnja, sebab taada pembitjaraan lagi, ver- 

gadering dikoentji oleh voorzitter tocan v. d. 

  

  Broeke dengan octjapan selamat djalan pada 
  

sekalian jang hadir, pada poekoel4 tengah ha-, 
ri. dengan senang sentousa. 

MOTIE. 
Jang bertanda tangan dibawah ini, semoea 

pendocdock kepoelauan Ambon, boekan lid 
Sarikat Ambon dan Ina Toeni. 

Telah mendengar pembitjaraan tentang pemi- 

lihan Volksraad jang akan diadakan diboelan 

November jd. 
Menimban g: bahwa haroeslah kaoem Am 

bon dipoelau? Ambon menoendjoek djoega ke- 

soekaanja dalam pemilhhan itoe, soepaja njata- 

lah pada Pemerentah, bahwa pada waktoe se- 

karang ini kaoem Ambon dikepoelauan Ambon 
poen berkehendak berloemba sama? dalam kala- 

ngan mengatoer keperintahan tanah Hindia, soc 

atoe pemberian dari pemerentah jang patoet di- 

indahkan dan ditahan tinggi. 

Bahwa pada hari? jang socdah keperloean ka 

o'm Ambon di Volksraad tiada boleh diakoe 

seperti telah didjalankan oleh jang dinamai wa 1 SCp J jang 
ki? ra'jat Ambon dengan semoestinja, 

Bahwa Volksraad itoc adalah soetoe tempat 

pertandingan pikiran tentang pemandangan, 

jang beralasan politiek, oconomie dan perkara? 

lan jang 'am. 
Bahwa dari seorang wakil ra'jat haroeslah di- 

tuentoet teroetama pengatahocan jang tjoekoep 

dan pemandangan jang locas tentang hal? terse 
boct diatas. 

Bahwa dari doeloe hingga kini terdapatlah 

doea orang sebangsa kami. jang telah memboek 

tikan dengan njata atas pembil jaraan, karangan? 

dan perbosatan, bahwa mereka ada mempoenjai 

pemandangan politik, oconomie dan sociaal, ja- 

itoe dengan perdirikan dan memnlih .rakan 

perkoempoelan? jang beralasan pengatahoean? 1- 

toe, seperti Jong Ambon dan Sarekat 

Ambon, soeatoe boekti jang dengan sebenar 

nja tiada boleh disangkal. 

Bahwa keperlocan kaoem kami dalam haf' itoe 

patoetlah diserahkan kedalam tangan kedoca o 

rang Itoe. 

  

Memoetocskan. 
a. Akan memohon pada Pemerintah Agocng 
dan pada semova Madjalis jang berhak pemilih, 

djocga pada semocapergerakanraijat 
Hindia, agar soepaja berilah kesempatan dan 

perbantocan kepada kedoea oknoem jang terse- 

voet dibawah ini, sehingga mereka diangkat a- 

tau dipihh mendjadi wakil kavcem Ambon di 

Volksraad, jaitoe: 
1 ALEXANDER, JACOB PATTY, oprichter 

dan leider Sa rekat Am bon, sekarang ting 

gal di Saparoca (Am.on), goena Europeesche 
groep. 
2 LODEWYK TAMAELA, oprichter dan lei- 

der JUNG AMBON almarhoew. Indische Arts 

di Kujoe Agoeng (Palembang) goena Inheemsche 
grvep, Candidaat? 

m. 8000 anggota. 
b 

c 

djib. 
AMBON, November 1923. 

(1) Betoel? sebab beralangan atau karena takoet? 
S.A. dan LT. tida makan orang saudara' S.A- 
dan IT. tida adjar saudara? pada pockoel, ma 
ki bentji dan lain? akan sama manoesia kita, pen 
deknja S.A. dan IT. tida menanam bibit kedja- 
hatan dalam hati saudara?. Kepada sahabat dan 
handai taulan kita sendiri S.A. dan I.T. soedah 
tida berbocat itoe apa lagi kepada pemerentah 

kita, sebagai doegaan banjak orang!! 
2 Ini namanja berani oedang: apabila melihat 

terang datang, terkedjoetlah dan moendoer de- 

ngan segera laloc tjahari tempat semboeni diba 
wah? daoen atau dibalik akar pohon dan terka 
dang? dalam loempoer jang tebal. Saudara? jang 

terhormat. Djikalau henlak menoendjoekkan ke 

selahan orang, baiklah dihadapan, dimoeka ma- 

ta dan dipinggir telinga banjak orang, soepaja 
kesaksian kamoe ditegoehkan.. Djanganlah b:rka 
ta? kosong dibelakang sa'jas kalau betoel? ,,dja 
90”, toeudjocklah. 
(3) Kita? boleh kira2 sahadja, bahwa saudara? 
ini tjoema bisa berkata ,loyal” tetapi mercka i- 
toe tida sempat menoendjoek dengan perboeatan 
kalau2 mercka itoc svenggoech2 loyal”. Ingat 
saudara?, bahwa nama atau pangkat jang tida 
bersepadan dengan pekerdjaan, selamanja meng 
hentar kita kepada kesoesahan. 
(4) Ja, ditakoetkan oleh mereka itoe jang mera- 

sa dirinja besar Kebanjakan dari antara mere 
ka Itoe atau boleh dibilang sama sekali, rata2 
bersifat puundis” bertentangan dengan saudara2 

lain jang disangka hina dan kerjil. Mereka me- 

negahkan S.A. dan I.T. jang bekerdja dengan 
loeroes Lati dan dengan menoentoet keadilan 
sekocat2nja sebab dengan ada S.A. dan I.T, di 
Awbon, sifat2 ”penindis” itoe tida sempat berpe 
ngaroeh lebih lama, sehingga kesenangan dan ke 
oentoengan mereka itoc oleh karena berdopeng 
”penindis” makin hari makin koerang dan lama 
kelamaan lenjap sama sekali. D ngan ini ten 
toe mur ka merasa reegi benar. Mereka bersenang 
sekali menindis orang ketjil goena kesenangan di 
ri sendiri. Inikah ”loya?”?? Pemerintah toch tida 
adjar begitoe, boekan saudara2?? Mendjadi apa 

bila kamoc, terlebih pengawai pemerentah be- 
kerdja (melawan oendang2 pemerertah, boleh 
kah kamoe diseboet ”loyal?? 
(5) Kalau demikian, beloemlah lagi pemerentah 

kita mengarti akan maksoced dan toedjoean S.A. 
jang benar. Pegawai2 pemerentah baik jang bc 
sar, baik jang ketjil djanganlah soeka menoe- 

doeh S.A. dan I.T. kita boeta toeli sahadja, scbe 
icem melihat dengan bidji mata jang terang dan 
mendengar dengan telinga jang tida separoch 

toeli, perbocatan dan perkataan S.A. 
dan IT. jang menghencar kaoem kepada kedja 
hatan. Menoedoelah apabila kita benar bersalah, 

akan tetapi d,ikalau kita tida melanggar wet nc 
geri, apa sebab kamo: soeka melarang dan me- 

ngantjam kita dengan wet kamoe sendiri jang 
baroe diperbocat itoe.?? 

    

dari Sarekat Ambon, 
dan Ina Toeni jang sekarang mempoenjai pl. 

Menjarkan motie ini dalam soerat? chabar, 

Membcri kocasa pada Sare kat Ambon 
menjarupaikan motie im dihadapan javg berwa 

Ini hal tiada terdjadi di Hindia didalam tem- 
|pat2 jang socdah djaoeh dari mata wet, Pega- 
wai2 pemerintah soeka sekali membocat kitab 
wetnja sendiri2, laloe menitahkan rajat berboeat 
itoe dan ini jang melawan kitab wet pemerintah 
dan jang tidak sekali lajak diperboeatnja serta 
melarang berbocat segala sesoeatoe jang boeku.2. 
Boekankah ini ada menindis dan  menganiaja 
kaoem sehingga dengannja maka kepertjajaan 
rajat tentang pemerintah, kita, mendjadi koe- 
rang??? Kita mohon dengau sangat soepaja pe? 
merintah tinggi soeka rgenyelidiki perkara sema- 
tjam ini, perkara mana dipandang sebagai soca- 
toe perkara menipoc dengan pakai nama dan 
kekoeatan pemerintah. S, A. sampai mengerti 
dan mengenal kaoem Ambom di Ambon dengan 
kepala-kepalanja, bahwa marika 1toe djaoeh 
benar dari pada kemadjocan tentang segala se- 
socatoe. Apakah sebab maka ada orang jang 
berkata, dari pihak pemerintah (pegawai2 ren- 
dah) djoega dari pihak kaoem sendiri, bahwa 
S.A. Dan LT. mengadjar kasem pada maclawan 
pemerentah??? . 

Ini pembitjaraan tcntoe keloear dari orang 
jang boleh dibilang, tida berpikiran. Ambon 
kalau baharoe begttoc matjam sahadja, kita 
bisa katakan bahwa walaupoen sehinga scra- 
toes tahoen kemocdian kampong-kampong Dan 
negeri-negeri disana beloem bisa sentousa diba- 
wa penghemtaran mereka itoc sendiri. Begitoe- 
kah maoe hidoep diloear didikan kandjeng 
pemerentah sepcrti itoe si pentjari mocka bcr- 
kata ??? 

(6) Inilah tanda bahwa segala 
jang Dikatakan Voowitter, sekali. 

(7) Demikianlah S.A. dan I.T. soedah diboe- 
soekkan atas tjara jang doesta, asal sadja bisa 
berkata, bahwa kaoem Ambon tida soeka me- 
ngakoe S.A. dan I.T, saudara-saudara kaoem 
Ambon, berilah diri kamoe dalam S.A. dan Ina- 
Toeni, sebab vereeniging kita itoe bekerdja djoe- 
ga menoentoct mentjahari keadilan dan kese- 
nangan kamoe dengan meminta pertolongan 
pemerintah kita atas djalan jang sopan. socpa- 
ja kamoc djangan diboeat semena-mena oleh ke- 
pala-kepala bangsa kita sendiri maoce diloear, 
djoega didalam agama. Djanganlah mendengar 
tvesoekan mereka itoe, melainkan pikirlah sen- 
diri, baik djahatnja. Mereka itoe berboeat jang 
demikian, sebab 'djikalau S.A. dan Ina Toeni 
soeboer di Ambon, tentoe lajar mereka itoe tida 
bisa makan angin lagi. Kalau kita ada tempo, 
kita hendak memboeat kritik sedikit tentang 
hal itoe insja Allah, berfaedah kelak bagi oemat- 
nja djoega. 

sesocatoe 

. Wd. Red. 
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Orang jang koera berhati-hati mendja badan 

serta pakaian, itoe bodoh sekali. Karena di oe- 
dara itoc ada pelbagai matjam koctoe-koetoe 
jang djabat dan jang baik artinja tidik mecrocs 
sakkan' Kkan tetapi terlebih banjaklah didapat. 
Karena ia banjak dioedara. tentoe akan banjak 
pvela ia lekat pada tocbseh kita Dari itoe kita 
haroes mandi beberapa kali satoe atau mentjoe- 
tji tangan dan moeka dengan saboen. Koetoe 
itoclah jang mendatangkan gatal dan segala 
penjakit koelit. Obat 

Ibat Pepermunt 
memboenoch koetoc-koetoe itoc serta member- 
sihkan koelit. Boleh dapat dimana-mana dengan 
harga f 1— satoe blik. 

Agent : W. B. Ledeboer & Co. 

Yessco..cooo9o#9oo 
KABAR MAKASSB4 DAN LAIN-LAIN NKGRI 

Auto bus Reo. 
Pada hari Sabtoe firma Ledeboer soedah dja 

lankan empat autobus merk Reo. 
Ini auto, perboeatan di Amirika, ada bagoes 

sekali, tetapi ada satoc hal jang kita soeka me 
nerangkan lebih djaoch. Sebetoeinja motor de- 
ngan bawanja auto sahadja jang datang dari 
Amirika, dan lain?, seperti tempat doedoek dibi 
kin oleh tockang kajoe Tjina disini, dan perboe- 
tan ini seperti Kuropah poenja. Autbus poenja 
perdjalan ada amat baik, dan orang jang kemoe 
dian hari naik auto ini haroes tida soeka doe- 
doek dilain auto lagi. 

Kita harap jang firma Ledeboer, jang begitoc 
radjin, nanti terima lagi auto Reo, sebab ada 
bergoena besar boeat orang Makassar dan diloe- 
arnja. 

   

  

Penjakit Chewan. 
Dengan besluit M. 24 Nov. jb. No 1836/E? da 

ri Hoofd v. Plauts Bestuur di Boeloecoemba kam 
pong? Dipa, Pao dan Loka dari bendar Boe- 
loemcomba, afdeeling Bos thain tel8h dinjatakan 
melampar Surra. Masokkan atau kelocarka che- 
wan dilarang keras. 

Rechtshoogeschool. 
Bahocwa Rcchtshoogesehool bakal tetap di- 

adakan di Hindia, itoelah soedah boleh diang- 
gep sebagi sutoe hal jang pasti. Sedang dilakoe- 
kan aembitjara'an dengan sarang jang terke- 
nal dalama kal ngan pengadilan di Nederlang. 
siapa jang bisa diwadjibkan akan ocroes pendi- 
riannja itoe mjdrasa di sini. Itee pembitjara'an 
socdah berdjalan sampe begitoe djaoe, hingga 
bisa diharap di permoclaan taon 1925 nanti soc- 
dah bisa dimoelai kasi perladjaran, akan tetapi, 
kaloe semoca perkare@ berdjalan beres, di achir- 
po 1924 itoe perladjarans soedah bisa dikasi- 

an. 
Socdah diambil poetoesan tetep akan berdiri- 

kan itoe mdrasa di Betawi. 
Di permoela'an orang tiada nanti pakcerdjakan 

satoe hoogleraar tetap bocat semoea vak dan 
akan diangkat bebrapa buitengewoon hooglee- 
raren jang salaenja membri peladjaran bocat 
bebrapa djam dalam saminggoe, djvega bisa 
melakoekan lain pakerdjaan. 

Orang saedah batalkan betoel2 niatan bocat 
berdirikan itoe midrasa di Bandoeng, malah da- 

 



lam halangan onderwijs orang soedah merasa 
menjesel, mengapa Techische Haogescbool diber- 
rikan di sitoe. Tapi inilah ada kainginannja 
orang2 jang berdirikan 1toe pergoeran. 

Manakala orang tida itocng djoega keada'an 
ia poenja hawa ocdara, Bandoeng sabenarnja 
tida begitoe bagoes boeat Technische Hoogesc 
hool, apalagi boca- sakola hakim. Orang tida 
harep Technisehe Hovgeschool di Bandoeng 
bisa djadi satoe Universiteit Hindia jang sam- 
poerna, sedeng djocga boeat s toe midrasa goe- 
na mendidik thabib-thabib, Bandoeng boekan 
ada tempatnja. . 

Inilah bockan maoe mengoendjoek, antara 
Technisehe Hovgeschool di Bandoeng dan Rec- 
htshoogeschool di Betawi jang hendak diberdiri- 
kan tiada ad mempoenjai perhoeboengan satoc 
sama lan, hanja sekaliapoen letaknja itoe mid- 
rasa? ada berbeda'an, toch marika akan dibi- 
kin soepaja terhoeboeng satoe sama lain. 
Lebi djave bisa dikabarkan, rantjana bocat 

adakan midrasa perobatan bocat semantara 
wiktoe telgh dibatalkan dan sekaliapoen benar 
sabagian dari itoe rantjana soeda diselesekan, 
tapi keada'an woewang tida mengidzinkan akan 
akan orang kerdjakan itoe. Djoega ini midrasa 
kamoedian akan diberdirikan di Betawi. 

Telah dibitjarakan niatan bocat adakan lan- 
dbouw onderwijs tinggi di Hindia dan satoe 
hoogleeraar di Bandoeng akan bitjarakan itoe 
dalam Inlandsche Landbouwcongres jang akan 
dibikin, Akan tetapi landbouwonderwijs itoc 
masi lama diadakan, hal mana boekan ada 
tersebab lantaran cultures tida begitoc perloe pa 
ke orang? jang tjakep (Loc.( 

0600.0.006r60.rO04010 
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Perkara Charics Mejjer. 
S@erabaja, 3 Nov. (Aneta), Officier van Jus- 

titte mintakan Charies Meijer. berhoeboe.g de- 
ngan ia poenja brocbure antibelasting controleeur 
van den Akker, lantasran didakwa boesoekin 
namanja orang jang diseboetkan blakangan, 
hoekoeman anem boelan pendjara. 

Bakalbrenti? 
Soer. Hadbl. bilang moelai December toean 

Salomonson bakal mendjadi hoofdredecteur dari 
Japa Bode. 

De Vries iinggal tetap mendjadi hoofdredac- 
teur bersama-sama Salomonson. 

Tapi Mr. Thomas akan brenti. 

ABDOEL MOEIS KA NEDERLAND. 
# Corr. Loc. di Bandoeng kawatkan pada 

ia poenja soerat-kabar bahwa ampir bisa di- 
tentoekan jang Abdoel Mocis bakal diborang 
ka Nederland. 

Djika pamerentah boleh prentah, kenapatah 
ia tida soeroe Abdoel Moeis pergi ka Tomboek- 
toe atawa Reykjavic atawa Kontschanskoye? 

Atawa apatah tida lebih baik bocang ia ka 
koetoecb Selatan? 

ALMANAK SO 
TAHOEN 

IT Korrengzal mentengkan sakit tersebab oleh | aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. | 
Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab | 

rip koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng- ' 
zal f 1— | 

Lelang Commissie. 
pada hari Djoemaat 30 November 1923 

pagi djam seteugah sepoeloeh 
di 

4e Renggangweg 

Avond - Vendatie 
op Dinsdag den 27en November 1923 

ten huize van den WelEdelG. Heer 

F. Eyzendoorn 
RENWEG No. 42. 

Van een keurig goed onderhouden inboedet 
! W. O. djatiehouten en rottan zitjes, hocdenkapstok 
| met spiegel, bloemenstandaards met Jap. potten, 
| tonnen met palmen, vloerkleedjes, portieres, muur- 
sup 5 | dl- dari barang? seperti: 1 tempat ridoer besi com- | Pa Naba “piano” Be ny plect, klok gantoeng besar, lampoe gantoeng be- | hang- leg-, medicijn- en dispenkasten, ijskist, sar: zitje dari kajoe djati pake tegel kembang: | sehilderijen fietsen met standaard, partij prachtige 

  

medja Enelig en krosi poetar: rak bockoes zitje romans, etenstafel en stoelen, buffet met marmer rotan, rosi rotan pandjang, medja en kerosi «,, splegels, waschtafels, perfection fornuis met makanz lemari makan, lemari pakaian: lemari Oven, sampirangs, spiegels, borden, goedangrakken, Obat: medja tembok pakai latjis medja sedang, 
panah boeatan Papoca: tandoek djonga: pinng 
tembok dan pot boenga sama roos rocpa2 dan 
lain2 pot boenga: lagi banjak barang2 lain: bo- 
leh datang lihat lebih docloe dari lelang. 

De Venduhouders 
S. SAKOEL. 

keukengerei, emmers teilen, aarden potten met 
prachtige chevelures en bintangmas, 1 hert, enz. 
en wat verder te voorschijn zal worden gebracht. 

Te bezichtigen op den dag der vendutie van 
af 5 uur N.M. 

| De Venduhouder, 
G. WIELAND & Zn. 

Lelang Comissie. — '(ommissie- Yendutie Pada hari Kemis naa 29 November 1923. ' Op Donderdag 49 November 1923 
1 in het Muurstraat No. 19 | tt 

Lelang kerna brentie dagang, segala Barang2 lo k a al 
toko dan perkakasnja lemarie toko, goedang geegn aan de 
rak, lampoe Astallatie, glas roepa2, Stopflesch | Muurstraat No. 19. besar dan ketjil, Topie helm, dan topie  Roeni- Van toko en huisartikelen zooals : poet, Slimoet, Medja makan en korsie, dan ko tokokasten, goedangrekken, gasolinelamp. n. ver- 

3169 
0S17 
  

  

  

rosie gojang dan lain2 medja, vaas Tjina, Toem- |schillende glazen, stopflesschen groot en klcin, ba, dan lain3 perkakas bessie2, Petie Tjina jang | helmhoeden, stroohoeden, sarongs, etenstafels, Toea, Anggocr Port, Sampanje, Pot japan roe- |stoelen, Chinecsche vazen, oude kisten, Port pa2, dan lain2 Barang. Champagne, Japansche potten enz. 
De Venduhouder, 

NIO HOAT LIONG. 

Venduhouder. 
NIO HOAT LIONG. 

Koninklijke Pakeivaart 

3164 9840 

  

AANKOMSTEN VERTREK 

Palopo. Dinsdag 27 Nov. naar Berouw. 
Donderdag 22 Nov. van Berouw. 5 uur N.M. 

Benoa. Woensdag 28 Nov. ! naar 
Zondag 25 Nov. van Boelecomba, 12 uurM. 

Saleier en Maoemeri. 

PijnackerHordijk. 
Maandag 26 Nov. van Wangi-Wangi, 

Ambon, Ternate,Halmaheira en Noord- 
Nieuw Guinea. 

De Haan. 
Dinsdag 27 Nov. van Berouw. 

Woensdag 28 Nov. 
5 uur N.M. 

naar 

Vrijda»: 39 Nov. 
8 uur V.M. 

Vrijdag 30 Nov. 
5 uur N.M. 

Vrijdag 30 Nov. 
6 uur N.M. 

naar 

Loudon. naar 
Donderdag 29 Nov. van Soera zj . 

Tasman. naar 
Vrijdag 30 Nov. van Australis, 

Van Spilbergen. Zondag 2 Dec. naar 
Maandag 26 Nov. yan Boeton, Raha, S uur V.M. Banggaai en Gorontalo. 

en Oostkust, Celebes. 

Sloet v/d Beele. 
Vrijdag 30 Nov. van Socmbawa, 
Lombok, Bali, Java, Tg.-Pandan, 

Riouw en Singapore. 

Maandag 8 Dec. naar 
8 uur V.M. 

Tepa, Tehoroe en Amahei. 

Koemai. Maandag 2 Dec. naar 
Zondag 2 Dec. van Pasir, Kota- 12 uur M. 
Baroe, Stagen en Bandjermasin. 

Brouwer. Maandag 3 Dec. naar 
10 uur V.M.   Vrijdag 30 Nov. van Pare-Par€, 

Polewali, en Madjene.     
  

  

Morgen Vendutie 
op Woensdag 28 November 1923. 
ten huize van den WelEdelG, Heer 

P. M. J. POELMANN 
HOSPITAALWEG 18. 

Planten en palmen in tonnen en (7) ijzerhouten 
bakken, rozen, chevelures, orchidietn, ijzeren tuin- 
tafel, nachtstolp, djatihouten en rottanzitjes, ko- 
peren schemerlampen met moderne kappen, tapijt- 
en gordijnen, Soembawa kains, oud chineesch 
porselein, w. o. muurborden. pullen en versieringen, 
Schilderijen en sehilderstukken, lecren rustbank en 
fauteuils. koperwerk, w. o. blo-menstandaards, 
potten, anticke lampjes enz. zilverkast, theekast, 
uitgesneden tafeltjes, en etageres, 2 persoons bed- 
den met nicuwe tulle klamboc's, groote spiegel- 
kast, hang- en Jegkasten, nachtkastje, stilletje, 2 
en 1 persuons waschtafel met marmer, «en spiegel 

| waschstellen, toiletemmer, kristallen waterkarafien, 
| 4r.-ctenstafel en stoclen, kl. en gr. tafels, luierstoe 
|len, schrijftafel, dressoir, buffet met marmer 
| kapstokken met kleed, dispenkast met geslepen ruit- 
'jes, westminsterklok, gasolineinstallatie met mo- 
derne kappen, filter, kristal w. o. wijnkaraften, 
kaasstolp, hors d'ocuvrestcl, ijsbakjes, gebakschaal 
compote schalen, olie en azynstellen, zuurstellen, 
restant glaswerk en servis, nikkelen broodseh. al 
en bonbonnieres, Phaff naaim.chinc, modepop 
44-46, ijskisten, presenteerbladen, keukengerci, pan- 
nen, potten, emmers. teilen, petroleumbtellen. goes 
dangrakken en tafcls, stoptlesschen enz. praten le 

|lorresen kaka fluitende perkoekoet, raskippen, 
| Dames en Heeren Fongerticts, met — electrische 
|lamp enz. enz. Zoo goed als nieuwe lambrisee 
ring, tocht deuren en raamborrctjes, Autogarage, 
afdak met Sirappen gedekt foliere gaas enz. enz, 
te veel om te sp: cificeeren. 

| Te bezichtigen 'savonds te voren van 6 —8 uur 
Len 's morgens voor de vendutie van af 8 uur. 
| Aanvang 9 uur precies. 

WIELAND & Zn. 
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Maatschappij 

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND NOVEMBER 1923. 

Boeloekoemba, Salcier, Padang, Toemboelongan, Djampea, Lab. Marege, Bone- 
rate, Maoemeri, Kajoeadi, Radjoeni, Padang, Saleier en Boeloekoemba. 

Boeleleng, Soerabaja, Semarang, Pekalongan, Te al, Cheribon, Batavia, Tg.- 
Pandan, Riouw en Singapore. 

Bima, Waingapoe, Aimere, Endch, Savoe, Rotti, Koepang, Atapoepoe, Timor- 
Dilly, Kolabahi, Waiwerang, Larentocka, Maoemeri, Reo en Lab-Badjo. 
Soerabaja, met overscheping aldaar voor Passagiers alleen naar Semaran:, 
Batavia, Singapore en Bel.-Deli. 

Soerabaja, Semarang, Batavia en Singapore. 

Kaboena, Boeton, Raha, Kendari, Salabangka, Boengkoc, Kolonedale, Loewoek 

Wangi-Wangi, Leksoela, Ambon, Saparoea, Banda, Geser, Boelabaai, Kokas, 
Fak-Fak, Kaimana, Toval, Elat, Dobo, Merauke, Larat, Saumlakki, Adaset, 

Pasir, Kota-Baroe en Bandjermasin. 

Part-Par€, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 

EKAN 
1924 

Pakai behasa Tionghoa, Melajoe dan Dja- 
wa dengan gambar jang bagoes ! 

Ada sedia sedikit sadja. 
Boleh dapat beli dengan harga f 1 pada: 

Drukkerij ,CELEBES"



Z AK- AGENDA |TOEKANG  MENDJAHIT.. ! 
boeat Hindia-Nederland | Mark D0, komen 

Ph oem ita ee en on te TN Djoeal Loterij ocang betoel Harga sebosah ! 1.40. — tambah franco f 1.50 | Pekerdjaan bagaes dan tjepat! 
Oepah dan herga moerah! dari 

  

Bale hn dangan kehabisan, Boleh 1 di h! a eli pada: il diroemah ! . & m3 

Stoamdr. ,,CELEBES” | Bisa bikin roepa-oepa pakaian ! sInlandsche Ziekenvereeviging” 
Passerstraat — Makassar Bisa bikin betoel pakaian roesak! WELTEVREDEN 
  

  

Hoofdprijs f 100.000.—, 2de prils f. 50.000.— 
sPAKAILAH | 3e prijs f 25.000— . 

Tariknja paling laat 22 Januari 1924 
isa dimadjoekan 

Harga satoe lot f 12—. 
AA STHMADOR” 1 atau 

Ini obat jang paling baik boeat ASTHMA, | Aangeteekend tambah f 0.35 — Rembours tida bisa diterima. 

SESEK NAPAS. . 

    

  

  

    

    

| PERINGATAN: Segala Lot-toewa dari Premieleening TIDA BISA DITOEKAR- 

3oleh dapat beli di : | KAN aa" djangan toenggoe sampe harganja naik ting- 

IMPORTEURS: pesan sekarang pada: 

CHEMICALIENHANDEL ,,CELEBES' 
SEBROEDERS MAJOAN LIEM P0O TJONG SOERABAIA. 

Telet: 379. Tempelstraat 76. ! PASER BESAR WETAN 36, TEL: 2017 ZUID. 

Sa 2——. MAN KANAN Sl 

anders seemann @€N 60 SKANUEI MI). 
Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar — Meonado — Gorontala — Amboina. 
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