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Vergadering Rijstbond di
Semarang
| Aneta mengabarkan dari Semarang,
Vergadering Rijstbond jang diadakan:
antaranja

MEN EN

M

K

ENA

TEMRARAT

Blokhuis, Schimmel, Hoofd dari Prov.

A TA

auto di Soerabaja.

Landvoorlichting, — oetoesan-oetoesan

dari

dan
Penoempang
:
“Dchauffeurloekapa-

N.LS.

dan doenia per-

Rijstbond. Sebagai Bestuur

Algemeene

kabarkan dari Soerabaja, bah-

sementara

Schalkwijk,

L.C

K.P.M.,

niagaan, soedah mengambil kepoetoeoentoek mendirikan
dasarnja
san,

selain

'autonja toean

oleh toean-toean:

dihadiri

diangkat Mr:

soedah

Phoa

a
Marine-etablisse- Liong Gie sebagai voorzitter,Tekanggaut
leider dari
Peng,
Tan
toean2
ialah
lainnja,
ada hari Sapto sore telah me-

Kiet Khing, Thio Thiam Tjong,
Pek Som, Liem Gwan Hwie,
Tjong
|
stuur
jang
Toean Schalkwijk,
pol.
Tan
Piat
Teng, Tjan Kok Tie, Mr.
iri, mendapat loeka berat dimana
seorang lagi jang akan
dan
Krijger
jang patah sama
Ohon dipinggir djalan dekat: Tan

a oleh stuur,

“mendapat

banj

ampingnja, dapat loeka berat djoega
dikaki karena diterdjang motor, jang
ringsek dan masoek kedalam. Toean
Schalkwijk

di

ke kliniek

itoe dibawa

andaan.

:

—Oo—

:

2

..|Toean R.P. Atmomargo ke Boven
Laboratorium,

bekerdja oentoek

perboeatan
jang
meroegikan . atau
memperkoedakan mereka itoe.
L,
—

denda
menghoekvem
toean H. J. de Jong,

tan.

Persidangan dimoelai djam 9 pagi.
Kedatangan anggauta koerang sedikit
lengkap, tetapi persidangan berlaloe
terlaloe menjenangkan hati (geanimeerd
en vruchtdragend).
Agenda:
Pemboekaan
dan mengePunt 1:
sahkan notulen algemeene'
vergadering jang laloe:
2 a) Keterangan azas, toedjoean
dan dasar P. B. LL:

nalam soedah diadakan pertemoean Directeur Handel Mij. Holland-Batavia,
dengan sanak dan saudaranja begitoe karena dipersalahkan Kapan 30 kali

temannja kira-kira 60

'poeja dengan

lorang diroemahnja
'Meester Cornelis.

Gang

toe jang moestinja.
Ke na

| Seprapat lot dari lima poeloeh |.ON
riboe.
.

toel Raden Toe menggoeng Abas
ta Atmadja ada com
B.B., dan dalam Pra

tidak dengan

boemi

perantaraannja Makelaar dan tidak
memberikan soerat pendjoealan diwak-

a

i

hasil

mendjoeal

Bronbeek

Seprapat lot No. 23530
4#50000.— djatoeh dil
”
.sTjitjalengka.
21
4 Orang jang beroentoeng itoe ber-|
nama Nji Entjih istrinja besteller Ah-|
a di hulppost-kantoor disana.
“Merika berdoea ada familie miskin|
jang hidoep dengan gadjih f 15.—

Kapal motor Dempo, jang membawa
mail dari negeri Belanda, kepoenjaan-|

nja Rotterdamsche Lloyd, sampai disini |

Banjaknja

“Ijaitoe
'?lenz. sehingga mendjadi 4roepiah dan koet :

2

“Laki

:

pocan

:
17188 orang dan

laki

doedoek

provincie,

dan| Mereka.

soedah

perem-

erti di Djawa

perhatian

Dalam punt rondvraag banjak pertanjain dan fikiran2 anggauta jang di
kemoekakan.
Kira2 djam setengah satoe sijan
persidangan di toetoep dengan selamaj

—09—

ng.

(Entjih) hendak mohon pertoeloengan- | Tandjoeng

jang telah memban-

dapat

raktijkkan)., selainnja jang telah djadi
(telah dilakoekan).

Kegemparan di Lampoe
soendan itoe dengan 6 lain lot jang baroe akan keloear tang1goeasai raad. Bagaimana| gal 8 ini boelan. (O, hawa doceit)!
Berhoeboeng dengan pengadoeannja
erkan selamat kepada Boeat mendjaga kerapihan, Nji Itjih| tocan Soejadi, deurwaarder Landraad
riajian-nja Provinciale

lain-lain:

Pertanjain

lezingken

baik.
kepoetoesan2 jang
Berbagai-bagai
penting telah di ambil. Sebagai tjitatjita akan lekas di-kerdjakan (di pe-

ada 27418 dan 16223. Djadi koerangnja

Karang,

an

Me

an

5.

16089, sedang boelan September

hendak ikoet bersero.
moefakat boeat beli

kan azas P.B.L:

Semoea

Boekan itoe sadja. Sesoedah oewang
364 orang.
dibelikan, magjih ada djoega lain orang djoemlah itoe ada

Djawa Barat akan
agi antara wakil2 kampoeng jang

mestinja

perkaranja

pereksa

Administrateur

onderneming

seorang

di Pria-

ngan, van Polanen Petel namanja, jang
kira2 ampat tahoen jang laloe, waxioe
ia masih kerdja mendjadi administra-

teur satoe onderneming di Madja (Ban-

ten), telah ditoentoef, karena telah melanggar kesopanan dengan anak2 koeli
dari onderneming itoe.
:
Telah lebih dari anam kali perkara
ini dimoendoerkan, lantaran persakitan
sakit, dioperatie, saksi2 tidak bisa dipanggil, d.I-.
——

Pengadilan

)—

Balatentara.

Aneta beritakan dari Bandoeng:
Pengadilan
balatentara,
bersidang
di Tjimahi, telah. mintakan hoekoeman :

5

atas dirinja seorang sergeant dari
Magelang lantaran memoengkiri perentah dari officier 6 boelan pendjara
militair dan ditoeroenkan pangkatnja.
dirinja seorang fuselier dari
'-Atas
Semarang, jang telah kata pada kapitein de Visser:
»Kaoe,

pengetjoet,

awaslah,

kalau

tidak nanti dapat poekoelan dengan
senapan pada kepala moe“, 8 boelan,
atas dirinja seorang fuselier, oemoer
20 tahoen, dari Semarang, jang telah
antjam seorang onderluitenant
akan
petjahkan
kepalanja, 6 boelan pendjara militair.
—0—

toekang daging
ditangkap.
b) lezing tentang hal berkoem- - Di kota Magelang politie soedah
poel dan bersidang: —
beroentoeng tangkap toekang2 daging
Pembitjaraan mempractijk- jang telah djoeal barangnja jang tidak
3.

"

orang Europa di

san boelan October ada sebagai beri-

10 sen, 12", sen, 25 sen

Soerabaja.

:

'

Batania.
Menoeroet hitoengan dari Bevolkingskantoor bangsa Europa padapenghabi-

'Isero dengan orang2 kampoeng lainnja,

dibelikan "4 lot di toko- Tjoa Kim Djin

j.a.d.

Ta

:

“Iseboelan dan telah mengadoe peroen'Itoengannja dengan modal f0,50. Berada jang

Kapal Mail.

hari kemis, tanggal 9 November
pagi.

P. B.I.

tjabang Djakarta.
Sebagaimana
soedah
dikabarkan,
tjabang P.B.I. disini akan mengadakan
rapat pertemoean, dan pada hari Minggoe kemaren poen ini rapat soedah
dilangsoengkan, dengan bertempat di
Roemah Piatoe Moeslimin di Perapa-

Lepas

Landrechter
f 3.— kepada

0—

Ledenvergadering

dihoekoem.,

tadi

Kembali dimoendoerkan.
Perkaranja seorang
Admipistrateur.
Raad van Justitie disini hari ini

orang djoemblahnja, daripada sekalian

Directeur Handel Mi.

5
Digoel.
SN
terseboet
an
toean
ndah
| Sebab kepi

itoe dengan njata dapat diketa-

hoei oleh pemerintah, sehingga Ass.
Wedono dilepas dan Leider Kolonisatie
Begitue djoega
digantoeng
pangkat.
Hoofddjaksa diperiksa.
Memang barang jang boesoek itoe
lambat laoen akan berbaoe djoega.
Moedah2han tidak pertjoemah kita
soedah berkorban 1 boelan pendjara
karena membela kepentingan ra'jat Kolonisatie itoe, hingga sekalian keboeroekan2 jang menindas mereka sekalian, bisa dibersihkan oleh pemerentah,
sehingga terpeliharalah Indonesier Djawa
(Kolonisten) jang di
Lampoeng
dewasa ini tidak koerang dari 100.000

dioendjoekkam..olehs- pemerintah sebagai oetoesan bagi membela kepentingan-kepentingan kaoen tani.
pengoeraikan
Blokhuis
Toean
Bestuur
kiranja
soepaja
nja
harapan
ini Rijstbond akan mendapat permoefakatan dengan pemerintah.

di

i. Chauffeurnja, jang doedoek

kan2

segala keboesoe-|

agaknja

Sekarang

10 Cent.

nummer

oleh

ketoea.

Beberapa

di keur lagi oleh dokter. Daging terseboet soedah didjoeal
f 0.15 satoe katinja.

dengan

Soedah tentoe sadja politie djadi
fjoeriga, dan lantas melakoekan pe-

meriksaan, jang berhasil. Memang benar jang politie ambil tindakan2 jang
begini roepa, oentoek mendjaga kesehatan oemoem. |
LO—

Vergadering Isteri Indonesia.
Kalau tiada aral melintang, padahari
Kemis j.a.d. federasi ,Isteri Indonesia”
rapat anggauta,
mengadakan
akan
bertempat. di Roemah Piatoe Moeslimin di Prapattan.

Hoofd-

terhadap

Tjitjalengka (poli-| djaksa Abbas, maka doenia ambtenaar
: tie) boeat terima oewangnja dari Es- 'B.B. dan Justitie di Tg. Karang seka-

Raad nja tocan Wedana

ipilih kebanjakan kaoem compto dan boeat membaginja kepada .rang sedang sedikit gempar.

merika jang berhak, karena orang bisa |. Dalam pengadoean Soejadi diseboet
nkan
merente
aksa
hoofddj
jang
hatinja
'kan
na
bagaima
sendiri
mengerti
An : Tengah
r dagang dengan orang
njedihkan, hampir semoea Boepati, 'orang jang selaloe didalam kesoesa- ocang, tjampoe
lain2 orang membeli
dan
oa
Tiongh
:
Ihan sehari-hari.
Meat
Ne
Tataan, dan seteroesGedong
di
“padi
lan ra'jat jang bersifat|
nja dikatakan menjeloendoepi (ontduiPost oedara.
wa Tengah djadi tidak
inkomsten dan vermogenbelasman. ' Pesawat terbang ,,Snip“ soedah sam- king)
pemilih
la
djasanja daini
ting.
md
:
ng teroetama poenja bagian ini Ipai di Djask sedang ,,Ysvogel“ pada
saksi 5. madjoekan Ass.
Sebagai
Wedana Gading Redjo, ja'ni R. Pringa- |
sampai G1 St
l A Noveri
ihan di Djawa Mtangga
dan ,Oehoe“
di ber
Betawi.
di dan Hadji Sodja penghoeloe dan
banjak lagi lain2 orang jg. tersangkoet.

0 endjoek loekisan

TA

st

ag

2

iban

.

Toean

Soejadi

dan

mana ada

(ninggal doenia.

PARTIJ

SATOE.

MANGKOK

Hoofddjaksa,

masing2 soedah “diperiksa, sementara
moengkir atas sekalian
Hoofddjaksa
dakwasir terseboet sementara itoe jang
berwadjib teroes menjelidiki keadaan,
administratie dan kas Ass. Wedana dan
700
dari
g
koeran
kas Hadji Sodja.
dengan hebat. Tidak
Karena terdapat kekaloetan hingga
orang jang terserang itoe penjakit, di-

radjalela.
Dari Padangsidempoean Aneta me'ngabarkan: Penjakit malaria di KotaInopan dan daerah sekelilingnja dan
ra Sipongi sedang berdjangkit
IMoea
V

10 orang jang me3

Ta

ES

berachir

R. Pringadi

TERIMA
Li

(Sea

Penjakit malaria bersimaha-

antara

BAROE

(TJANGKIR)

PORCELEIN toelen
|:

ag

——
—

Matjam kwaliteit
Model jang manis
Kleur jang tidak tertjela

(Ass. Wedono)

MOELAI

dilepas dan Leider Kolonisatie dischorst

(seperti soedah dikabarkan oleh Aneta).
dijang
orang
400
mbiah
Sementara kabarnja ada lagi seorang
sedjoe
m-|ada
Ass. Demang jang tersangkoet dalam
erang penjakit malaria.

te-| Dibilangan Koeria dan Tamiang sadja

ini perkara.

I melahirkan pendapatannja dengan mer'deka. Ini tidak oesah diterangkan lebih pandjang karena

,,taoe sama taoe“

| Kesalahan samenstelling Prov. Raad
an

tlbegitoe matjam,

sama

deng

sadja

| IRegentschapsraden dengan leden Ass.
Wedana,

Wedana

enz. dimana

voot-

zitternja Regent jang sekalian mendjadi
Chefnja

dari

itoe leden.

Pn

|

ngadoean

R. Pringadi,

bongkar

bagaimana

ra'jat Kolonisatie

|bahan 'itoe kiesstelsel, perobahan
n
ah democratie jang benar djangan di ocang belasting moesti bajar denga |
al
didjoe
dapadi
Ini
akan
kita
a,
lainnj
esnja
Ipadi danan
Iharap, dan setero
1 lebih banjak ambtenarenaa! men- pada penggilingan dan ocangnja tidak
t.
'Idimasoekkan ,,dalam boekoe veran
| anggota-anggotanja. . . .PAN
8.

K7

kita dihoekoem

tjajai oleh pemerintah, bagaimana ra'jat
ke diadi oempan mata pentjarian, misalnja

Sebeloem ada pero-

SATOE BIDJI

denda f 50 subsidair satoe boelan.
Kita memang dari doeloenja mem-

|
| Kiesstelsel disini masih koerang be- itoe seolah2 dipermainkan sebagai,,popdiper
jang
dan
nja
denga
eroes
mirip
pengo
petjes” oleh
res, masih koerang
sarnja democratie.

1

“Waktoe kita masih memimpin salah
satoc soerat kabar di Lampoeng, soedah pernah kita membongkar keboetoekan pegawai Bestuur Boemipoetera.
di Gedong Tataan itoe, sehingga karena
koerang boekti jang didapat, atas pe-

AR-KLONTONC.
| 13 KANANNYA PN

Importeurs.:

PAS

Hs.' Vra. "DJOHAN-DJOHOR

$$
—————-A

Penggal BRA

UNA || | | |KAKAK I

Pee

#

harga

BAT AVIA-C.4

Lagi lezing

sa dan tanah air. Tetapi sekarang sesoedah diadakan pemerintah larangan

Achmadijah.

— Populairiteit Achmadijah

@adian,

bertambah hari semangkin kelihatan, | kepada pegawai negeri mentjampoeri|agaknja. mereka poen mentjari pergerakan politiek kiri dan pegawaidan

lapang bekerdj

P. Islam Bandoeng

dan Kaoem

beloem habis djadi

Masehi

bocah

nja moesti meneeken soerat tanda setia,
dan
timboelnja poela larangan|
bervergadering
pada
beberapa perkoempoelan, maka keadaan benar-ada
sepi.
|
Orang2 jang dahoeloe itoe bertepoek |

n berbagai-bagai

djalan debat di

$

bibir orang, lezing di Gang
Terpandang rendah.
oalkan orang ba(Kenari masih «
ia
tanggal
Il
Nov.
in- (njak, sementar
Seorang lid perkoempoelan Tiongngadakan lezing lagi| tangan ramai dan berdjandji akan be- hoa €C. H.T.N. H., di Djokja menanja
ia.d. ia akan
— “bertempat di kerdja mengorbankan tenaganja oentoek pada bestuur itoe perkoempoelan jang
tentang ke
air

dan

bangsa,

| Itiadalah berapa nampaknja

sekarang

ini

lagi. Oleh

t.b. b'd Ha

akan

diadakan

tepoek

toean

itoe

dengan pandjang
oempoelan itoe dalam
mpoelan penerangan
perkoempoelan ini tadinja
oleh

beberapa

pemoeda

laloe

te-

'moedian

digadaikan lagi

pada

Hadji

perdjalanan Oesman.
lima tahoen,
Pesakitan soedah ditahan 8 boelan
itoe njatalah| lamanja.
:
-:
diberdirikan
la dihoekoem 7 boelan pendjara.

sadja dengan

| bertempat disatoe kampoeng jang ketjil,
sedangkan anggautanja poen dari be-

seorang Tionghoa

nama

Tjin Tjoe Long jang mentjoeri oeang
berapa golongan.
1
jang ada dalam tjelengannja Koen Tjn
. Disebabkan kemaoean dan kejakinan Wa
di Pedjagalan
banjaknja # 90,
dari pengoeroes jang mendapat toendjoega soedah diperiksa. Pesakitan
djangan tjoekoep dari anggautanja, itoe
mengakoe dalam tjelengan itoe boekan

perkoempoelan

ildjoean

toe

dari

telah mendapat kema-

f 90 tetapi ada f 46. Hal ini terdjadi
bagian dalam dalam
boelan- Augustus j.l. Sesoedah
Ditemngkan djoega

beberapa

“Ikalangan
sport.
ang
tadinja spelers dari kalangan voetbal

lakoekan

bermain tidak memakai sepatoe.
| Lain dari pada voetbal, didirikan poela

Hakim

er Senang korfbal jang kebanjakan terdiri
ari anggauta anak2 perempoean. Tentang ini diterangkan penjesalan terhadap orang2 toea gadis2 itoe, sebab

mereka banjak jang menghalangi, tetapi
roepanja itoe halangan sekarang soedah
berangsoer hilang sendirinja. Ini ter-

in, |boekti berapa banjaknja sekarang ange-!gauta perempoean ambil bagian, apalagi mereka itoe disitoe dapat pemim-

| glpin jang boleh dipertjaja.
Waktoe

-paling belakang perkoem-

de-|poelan itoe mengadakan lagi beberapa

lari

ke

itoe

ngan Rus-

jang

laloe,

sebagaimana

menoeroet

|verslag dalam ,,Pemandangan” tanggal
117 October 1933.
Sesoedah
pengoeroes ini tjoekoep

iat| menerangkan

pesakitan

dan ditangkap disana.

berikan

hoekoeman

6 boelan pendjara.
—

padanja

:

$

Oo—

Landgerecht.
. Seorang
nama Miskin jang soedah
terkenal di Pasar Ikan, baroe ini soedah tjoeri ikan pada tempat lelangan
dalam
Pasar Gemeente Pasar Ikan,
kepoenjaan Abd. Manap dari Tjabang
Koengin.

Hakim
berikan hoekoeman
Miskin 3 Mingggg pendjara.

pada

Perkara seorang Tionghoa nama.Lim

Tjoen

koeman
djara

oleh. “hakim

10 boelan

Ba

pen-

ngaran soeara publiek).
Spr.
tanjakan ,,dimanakah
orangorang jang bertepoek tangan, atau jang
soedah berdjandji itoe sekarang ini?“

gakali

dapat

itoe

dipersilahkan

toean

Soewahja
menerangkan punt jang
pertama, jaitoe tentang crisis economie |
ra'jat.
3
Pembitjaraan toean ini boleh dibilang
hampir sama dengan pembitjaraan toean
Antapermana.
Tentang
pemoeda dan politiek ada
dibitjarakan oleh tocan Soepangkat jang
lebih doeloe menerangkan bagaimana

tindakan studenten kita (P.P.P.L) berhoeboeng
dengan
beberapa voorstel
soepaja studenten itoe boleh tjampoer
dalam politiek. Tindakan mana mereka
ambil akan tetap berdjoeang ditengah

tengah

Ra'jat

dan

spr. kemoekakan

tjonto2 diloear negeri, bahwa studenten
itoe tidak terpisah dengan politiek.
Tetapi disini tentoe sadja tidak begitoe sebab studenten dihalangi.
Tentang pembitjaraan dalam- Volksraad soepaja sekolah2 tinggi disini di
hapoeskan sebab terlaloe mahal oentoek
Inlander, disini ia dapat tegoran dari
politie, kemoedian ia teroeskan pembitjaraannja.
:

Punt ketiga tentang Excorbitante
Rechten dibitjarakan oleh toean Joesoepadi dengan terang sekali, moela
moela mengatakan, biarpoen hak-hak
loear biasa ini soedah selaloe dibitja-

rakan,

2

emoem P.P. PIN

riwajat perkoempoelan
wakil-

itoe diberi kesempatan kepada

“

pentjoerian

Bogor

Goan jang ditoedoeh soedah
tjabang sport dan oesaha itoe telah ambil wang seorang bangsanja dalam
dapat diboektikan dalam pertandingan auto jang itoe waktoe ia sebagai
jang soedah diadakan dalam boelan soepir, tadi pagi soedah diberi hoe-

jang ingin-

Indonesia-Merdeka (Betoel..... kede-

Sesoedah

Perkara

mendirikan

dameskring, apa-

kah ia poenja istri seorang Indonesia
jang
soedah 'dikawin tjara Tionghoa,
jang

tangan
:
Sekarang kita minta tidak soeara
doeh
soedah
lakoe|
orang dari pada ang- kan pentjoerian
sepeda kepoenjaannja tepoek tangan jang rioeh, tetapi bekerdari perkoempoelan seorang Europa ditanah lapang singa. dja oentoek keselamatan bangsa dan
mengoetjapkan terima |Itoe sepeda soe Ih didjoeal pada H, tanah air, karena soeara tepoek-tepoek
epada jang mengoendjoengi.
|Joesoef dengan “harga f-15 dan ke- tangan itoe tidak akan mendatangkan

ah diperiksa perkara demikian lagi.

djoetnja

sedang

|karena itoe kita minta soepaja tiadalah

tetapi

membitjarakan

spr. tidak akan djemoe
sebab

tetap berarti.

Hak loear biasa ini tidak ada dalam

tego-

jang loear biasa sebagi Indowakil perkoempoelan jang dioendang.
“ran dari Politie, ke- negeri
kata spr. dan maksoednja jalah
nesia,
Tidak koerang dari 20 jang datang
moedian
diboebarmendjaga ketenteraman oeoentoek
kan.
PA
| memberi selamat diantaranja djoega
moem dan mengasingkan kepada orang
dari ,,Pemandangan” jang bersedia
Kemaren hari Minggoe soedah di- jang dinggap berbahaja.
boekan sadja oentoek sport, tetapi langsoengkan rapat oemoem P. P. P.I.
Spr. terangkan lagi, bahwa hak loear
-|dari semoea kalangan dari toedjoean bertempat di Gedong Permoefakatan
biasa itoe didjalankan ada tiga bagian,
bangsa kita.
:
2
Indonesia Gang Kenari.
: sebagaimana telah dibitjarakan oleh
— Habis pembitjaraan memberi selaPerhatian ada besar, ma'loem sedari
pengandjoer kita sebagi tjonto
Imat jang didjawab oleh pengoeroes beberapa waktoe ini kota Djakarta ada beberapa
berdagang
Belanda
bangsa
waktoe
dengan terima kasih, permainan di- soenji. daripada rapat-rapat oemoem,
ini dan ambil poela tjonto dari

boleh

mendjadi

Iid?

Didjawab oleh t. Sie Hway Hian,
bahwa : Tidak bisa, karena perempoean
Tionghoa djikalau ditjampoer dengan
perempocan
Indonesia,
bisa
djadi
rendah deradjatnja.
Ini djawaban menggerakkan hat

soerat-kabar ,, Pewarta“
lantas

membikin

Indonesia

»Poetri

di Padang jgi

hoofdartikel

bersoeami

soeal:

bangsa

lain.

Di antara ditoelis:
Kedjadian ini membawa ke insjafan jang lebih dalam kepada Indonesiapoetra betapa rendahnja deradjatnja,
jang
ditoendjoekkan
via
poetrinja, dimata bangsa Asing.
Selama perbeda'an kedoedoekan

bangsa Indonesia dalam segala hal-

nja masih ada, jaitoe bangsa Indonesia
masih
terpandang dibawah
menoerdet keadaan jang diperboeat

atasnja, maka
poeterinja,

terhina

bangsa Indonesia, via

akan

sebagai

moengkin

djoega

diterangkan diatas

itoe.
:
Kita tahoe, bahwa peroebahan
atas keadan ini tidak akan dapat
segera tertjapai, akan memakan masa
dan waktoe,
tetapi
baiklah kita
nasihatkan
disini
kepada
bangsa
Asing, soepaja terdjaga keamanan
pikiran didalam negeri ini, djanganlah
dilahirkan
didepan
oemoem
betapoen boeroek pikiran terhadap
Kepada
bangsa Indonesia didalam
ati.
Teroetama bila hinaan itoe dipoekoelkan via poeterinja!
Can
“Sebab, UG diantara 50
Indonesiapoetera
atau 60 milioen
itoe barangkali hampir tidak ada
jang tidak mempoenjai perasaan!
Begitoe toelis ,, Pewarta".
Memang,
tidak boleh dimoengkiri

bahwa bangsa kita oemoemnja masih
dianggap rendah oleh bangsa lain,
poetranja dan poetrinja.-——
-—.
Hanja orang asing jang tinggi boedinja, soeka menjamakan itoe deradjat.

Ada, tetapi tidak banjak, banga asing
jang kawin dengan istri bangsa kita,
dan hormatkan isterinja seperti djoega

istri dari bangsa sendiri.
dinegeri
Tetapi rata2nja bangsa lain masih
moelar: Beberapa kepandaian telah di- apalagi P.P. P.I. jang beloem selang
1815 sampai tahoen 1836 dan pandang rendah bangsa kita.
o- |pertoendjoekkan dengan bagoes sekali. berapa lama memang dilarang politie tahoen
kemoedian tahoen 1854.
Berhoeboeng pekerdja'an kita di koNampaklah disitoe bagaimana ke- oentoek mengadakan vergadering, sepembifjaraan Spr. ran Tionghoa-Melajoe doeloe, kita keSoenggoehpoen
.Iimaoean pemoeda2 baik lelaki maoe- hingga boekan sedikit orang terpaksa ini tidak ada jang loear biasa, tetapi nal dengan banjak familie Tionghoa.
menoendjoekkan poelang karena kekoerangan tempat. tidak
perempocan
poen
ia Di antara kita kenal sangat baik, sepolitie soeroeh
oeroeng
Wakil pers dan Politie ada lengkap,
. Ipermainan jang berarti dengan tidak

| kawat dalam pers

begitoe djoega ada hadir 2 orang wakebatinan ketimoeran.
ah boeat me- meninggalkan
kil Pers Djepang ambil verslag. Djam
Diantaranja,
itoe
permainan
toneel
Manchuli telah ter-

berenti bitjara dan
oleh
ditoetoep
setengah th AN

minta soepaja rapat
Voorzitter poekoel

jang dimainkan oleh Soerdani Moha- 9 rapat diboeka oleh ketoea vergademad, Netti, Soetidjah, Marso, Soetinah, ringtocan Antapermana, bermoe-|
TEE
AEN AA
Iljas, dan Soe- la sebagai pemboekaan dan kemoedian
Harbin ada sangat Damsijk, Saridi, Mirin,
Pertentangan moerid dengan
kepala atau toekang pidatonja dibagi doea bagian:
nnja tentara Japan Ikarma. Sebagi
aa
goeroe.
Pertama . tentang Crisis Economie
'atoer permainan ada toean Aboejadi.
djotosan antara
Main
'Lain dari pada tooneel, groep Ha- dan kedoea tentang Crisis politiek.
tion penghabisan
di
Bermoela spr. oeraikan tentang keAmeur Europ:
pernah diadakan.
Direct
beloem
jang
(wajan
dari Manchurije dan
dengan
nona Soeti- gontjangan economie doenia, spr. am- |.
bachtschobol
oleh
dikepalai
ini
Groep
ntara Sovjet telah bertemIndOanak
moeridnja
oleh nona-nona bil tjontoh peroempamaan satoe negeri
ara tentara Sovjet

—0—

djah dan dibantoe
tentoe sadja mereka itoe 'Noeti,
Soepinah, Saleha dan Roekmi- dengan
Bisa djadi per-|

an

ini

watas.
hendak di-imbangi

oleh

lain negeri jang bertentangan
'mereboet
pasar doenia. Dikemoekakan
3
oleh
Permainan ini diiringi

jatoen.

orang jang mainkan muziek. Disini ke- 'tjontoh

seperti

Djepang,

Inggeris,

aran kabar tentang pelanggaran
berlomba-lomba
lagi batin ketimoeran terdjaga, Amerika d.l.l. jang
as oleh pasawat terbang Japan, lihatan oemoem
hendak
-mereboet
pasar
doenia tersebahtelah mengetahoei,
| soepaja orang poenja sympathie tidak |sebab
boet
dan
selandjoetnja
dikemoekakan
asalnja
jang
Hawaian

'berkoempoel pada Japan sadja.

'wa permainan

|dari kepoelauan Hawai biasanja dimari kaoem Bolshevist orang bisa inkan oleh laki-laki dan perempoean
'mengharap segala apa jang gandjil, jang terboeka badannja, sedang perma. djoega kabar djoesta, biarpoen menan- inan jang dipertoendjoekkan kemaren

- tang, karena. ... boekankah

bagaimana

masing2

negeri

memper-

koeatkan balatentaranja di Laoetan
Tedoeh. Sebagai telah dikabarkan dalam soerat2 kabar, Minister Perang
Japan,
Araki soedah memadjoekan besekarang :malam tentang pakaian tetap sebagai
balatentara ratoesan millioen
'grooting
e
disito
dan
“Imana pakean Timoer toelen
yen
jang
berlipat-lipat
ganda dari bejang
badan
gerak
dan
a
”Ihanjalah socar
jang laloe
tahoen?
dari
'grootingnja
diperlihatkan.

haloes
tedoeh mereka soedah
. Dilaoetan
| 'Waktoe pauze pengoeroes perkoem- membikin perang-perangan. Djika timpoelan itoe memberikan hadiah kepada 'boel

i-| jang menang dalam
rti jang soedah

193 .
Se

Siar
Pemandangan”

Hampir

2

setengah

tableau

'toetoep dengan
dan berarti.

atas

' Melihat

permainan

di-

jang bagoes

oesahanja

pemoe-

2
sekarang
dan
Hlda : pemoeda
dipertoendjoekkannja,
jang
tempatnja
pada
“sampai
mendapat toendjangan, teroetama dari
“ kita

orang-orang toa dan kedoea dari bang-

Isa kita seoemoemnja,

moedah-moeda-

han jita-tjita hendak mengangkat nama
kebangsaan itoe dapat fertjapai dari
beberapa kalangan.

Kepada pengoeroes dari S. V. Setia
“Ikita oetjapkan selamat!.
—0—
2
Tram contra taxi.
| Kemaren pagi kira-kira poekoel 10,
Idekat

obat

roemah

Cornelis

Bavosta

Meester

soedah terdjadi Pelanggaran

kedoea
1

terseb

t

peperangan

pertandingan se- ta'boleh tidak
disiarkan dalam lakan toeroet
.tanggal 21 October poela.

t

di Laoetan tedoeh,

maka ra'jat Indonesia
mendapat kesoesahan
Tae

:

nesia.
Padahari Sabtoe tanggal 4 November jbl. djam 12 tengah hari, beberapa
moerid Indonesiers dari sekolah terseboet,
dipanggil
oleh
Directeurnjakarena
gara-gara
disangka tjampoer
politiek.

ring djoega keloear masoek di roemahnja. Pada satoe hari kita dapat
pesenan dari itoe familie haraplah djikalau datang djangan pakai pitji, sebab
kelihatan Indonesiernja....

Seorang

peranakan

Belanda, kenal

rapat dengan seorang Indonesier, pada
satoe hari gadis dari itoe familie didjengeki oleh kenalan-kenalannja sesama bangsa Indo, ditanja: kapan ia
pakai saroeng dan kebaja?
Bangsa Arab jang rendah sekalipoen,
tidak
akan izinkan oempama salah
satoe gadisnja kawin dengan pemoeda:

Indonesier,

biarpoen

jang

berkedoe-

doekan baik dan poenjakan hasil
goes, sebabnja..... Indonesiernja.

ba-

Boleh hati piloe, tetapi pendangan
Doedoeknja perkara sebagai berikoet : rendah dari lain bangsa itoe oemoem

Dalam zaman sekarang adalah zamannja semangat nasionaal jang memang sedang berkobar. Begitoepoen
digolongan
pemoeda2,
sebagaimana
terboekti dengan gerakannja dewasa
ini. Djoega banjak pemoeda zaman
sekarang ini, menghormati pengandjoer2
bangsa Indonesia.
:
Begitoe poela agaknja dengan moerid-moerid Indonesier di sekolah Eu-

ada.

Hanja,

baiklah

bangsa

kita oen-

djoek bahwa Indonesier djoega manoesia jang penoeh, pantas setata dengan
lain bangsa. Tjaranja? Roepa-roepa
djalan, teroetama singkirkan apa-apa
jang bisa mendjadikan toeroen dipemandangan lain bangsa....!
:

S,

rop. Ambacht terseboet,
Kerapkali
goeroe disekolah itoe ladjar, dan goeroenja kebetoelan lagi
Kemoedian spr. bitjarakan tentang |
membitjarakan
politiek dihadapan moe- keloear, maka satoe diantara moerid
disini
sehingga
barang-barang Japan,
ia diberi ingat oleh politie. Dioeraikan ridnja, jaitoe apabila mereka mengadjar Indonesier ada mengambil kertas dipoela tentang keadaan economie ra'jat geschiedenis (oempamanja geschiede- tempat goeroenja. Dan waktoe goeroeIndonesia jang tidak mendapat per- nis keradjaan Modjopahit, Mataram, nja tocan yan den Berg datang, ia taBantam, Seriwidjaja d.l.I., jang antara nja siapa diantara moerid jang soedah
baikan dari pemerintah. Boeat menoetoep ketekoran begrooting negeri ini, lainnja ta'dapat tidak tentoe sadja akan ambil itoe kertas, dan ini diakoei oleh
melantoer ke politiek).
2
itoe moerid. Oleh sebab itoe goeroe
pemerintah mengadakan pemotongan
Dari
sitoe
melantoer
pada
politiek
soeroeh
itoe moerid pergi mengadap
tidak
tetapi
d.l.l.,
gadji ambtenaar2
'diketahoei agaknja bahwa soember kemerdekaan Indonesia dan mengata- Directeur, Lantas Directeur marah pada
penghasilan adalah dalam tangannja kan bahwa pemimpin-Indonesia, adalah itoe moerid dan berkata: Ben je lid
pemberontak dan Communist.
van de PI. ot PNP”
paman tani jang lebih 80 pCt, dariAgaknja
diantara
pemoeda2 jang
Itoe moerid nama Soetario djawab:
pada djoemblah pendoedoek ini negeri.
Tjara jang demikian, boekan lagi menghormat pemimpin bangsanja itoe Tidak, saja boekan lid itoe perkoemtimboel tidak senang lantaran pemoe- poelan.
Directeur sangat marahnja
satoe tjara jang pantas dipakai dalam
ka
bangsanja
dikatakan
demikian,
dan
hinggapoen
menempeleng Soetario beini
selama
dan
ini
zaman sekarang
mereka katakan poela pada goeroenja berapa kali, dan tasch S. poen digetjara masih berlakoe, maka keadaanpoen selamanja akan mendjadi bobrok. bahwa pemimpin2 itoe tidak dapat ledah kalau2 ada ISMENJA didalam.
Dibitjarakan poela fjang zaman se- dikatakan kaoem pemberontak atau Sesoedah itoe seorang moerid lainnja
communist,
tetapi
ialah sebenarnja ditanjai poela apa ia djadi lid dari
karang boekan sadja crisis timboel NATIONALIST.
Dan
dalam hal ini,
terseboet.
Moerid
dalam economie, poen didalam politiek soedah sering poela terbit pertengka- perkoempoelan2
djawab
tidak,
tetapi
benar
ia
sering
verada
djika
ada crisisnja. Doeloe
ran omong antara
moerid2 bangsa menghadiri vergadering oemoem, Kajang
ra'jat
disini
“oemoem,
ga
enoeh sesak, dan soeara, te- Belanda dengan moerid2 Indonesier.| rena Directeur tidak pertjaja, m
tanda pe
- Begit oelah sampai pada ha ri Sabtoe 'geledah dalam tasch itoe
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Nov. jbl., ada
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Djepang melajang-lajang

: aa

|

ov. djadi

Pia Th Boeloeh No. 1

beberapa hari jtl. dari perkara candidaten
Prov. Raad Djawa
Tengah,
sekarang telah terpilih sebagai leden
di bawah ini:
I- RM ALA. Diolodintugrak Boepati

Rembang.

R.A. A. Soebahar, Boepati Japara.
Mas Soemantri Reksodidjojo, Patih
Pati.

R.

AL. A.

Soemitro

.

Kalopaking

Foerbonegoro, Boepati
Bandjarnesara.

R. M. Soeprapto, Secretaris Boe:
pati Tjitatjap.
R.A. Gondosoebroto, gep. Boepati

Banjoemas.
Mr. Dr. Soeripto, Magelang.
« RA. A. Hasan Danoeningrat, Boepati Poerworedjo.

9.

.....

R. A. A. Danoesoegondo, Magelang.
—G—

£

Pentjoerian
Seorang politie agent di Tandjong
Priok ada kedatangan seorang temannja nama Anwar. Sesoedah Anwar berlaloe

dari

tempat

itoe,

itoe

agent

kehilangan barang2, tetapi sebab itoe
orang
ada ia poenja teman baik, ia
tinggal diam.
Kebetoelan Anwar ditangkap oleh politie sebab di dakwa
mentjoeri barang kepoenjaannja Abd.
Salam.
Waktoe Anwar diperiksa kedapatan barang2 kepoenjaan itoe agent
politie,

dalam

Anwar

sekarang

dimasoekan

pentijara.

waktoe

Levende Doode, Bat. C.
Soerat document penting jang toean

Ta

Chun

bertemoe| “engan

Pa

an na Dika
Na
zender toean toelis: ,,Van iemand

Lim & Co. di Pasar
Malam Deli.

Mendapat

dekat Jhatpat soedah ditemuat |

serahkan
pada
kita dengan resia
soe- :
:
:
:

1

ngan

die
de wereld vaarwel zegt” mendjadikan

koendjoe-ikita

dari

berdjalan

pa

T— agkrteri agoeng
bapa
Orang toelisi——.
iwartakan

di

menoeroet

seperti

jang

toeroet

importeurs

Beberapa

dimasoeki manoe-|

“Jiang tidak moedah

.

stijlnja dibikin

dibagian daerah Siam|di Pasar Gambir Batavia.

. 4g0|Sia, tetapi teroetama mendjadi tempat |ambil bagian membikin reclame dalam

Lantaran pembe-l|itoe Pasar Malam, antaranja ada firma

“““Ipeperangan hoetan.

»

Tontakan membawa keroegian millioen2

Terisi. Ticals, akan berarti satoe kesoedahan
. |jang hebat bagi
bestuur jang djoega

sedang dalam kesoesahan wang.
Laskar Siam jang modern mempergoenakan mechanische tractie dan sen-

djata oedara dalam

Chun

Lim

berdirikan

pagoda

&

Co.

kiosk

jang

dari

keliatannja

TT ERan

panen
5
adi roedi Bondowoso.
ini boelan. "

yan Bt

2

31-33
MASIH

satoe

SEDIA

indah dan

menarik banjak perhatian orang, jang:
ada pertoendjoekan ia poenja Bedak

Virgin enz. jang terkenal.
Banjak

penjerangan jang

orang-orang

agoeng

antara

» 3— Ibaroe ini, sementara boeat kepentingan | mana ada poeteri-poeteri jang mengoen-

5

Ta

radio

dibikin demonstratie sewaktoe Aoene.

Bag

aa

Ta

Aan

kiosknja dan membeli bedak

Satoe kemadjoehan besar bagai firma

"

Kekangan pers masih berdjalan d de- terseboet.
» 2.10|
» 245 Ingan keras.
Aa
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Kegontjangan di Palestina.
sympathie
Ba

f 4.30
Sa

Kepala
)pCt. petja

PAK

Damascus,

» 340|“eorang
Lah waktoe
»

34U|pada

mati
politie

di

.

6 November fAneta).|

loeka
4 mendapat
dan
melepaskan
Ne Pt

sekaoeman

orang

jang

banjak

demonstratie menjatakan
“membikin
» 3.05|setoedjoenja pada sekalian tindakanLH

tindakan orang Arab di Palestina.
Dikabarkan

i

rm

bahwa

aa

nana

!

|

5

8g
8 |
UANG

BELAKANG St
Pemilihan

leden

Besa

Provinciale

Raad.
Djawa

Barat.

Anggauta-anggauta

jang dipilih.
Pada malam Saptoe jang baroe laloe,
Stemkantoor

dari

Provineipia

PASAR- K LONTO

Hs.Vrg. DJOHAN-DJOHOR
BATAVIA-CENTRUM
TEL. 1343

N es

.
,

N

dapat diterima setelant datangnja dan
tempat oentoek hari

2

Batavia jang

meroepakan

Kg

maoe seteroesnja tidak kita ketahoei.
Terima kasih.

tangga
Sena
AN aa
Permintaan tak
di Laboeanweg, Medan, diadakan Pa-| pay soerat tocan
sar Malam goena Handel, Nijverheid, djoega tidak ada
Kunst & Landbouw,
5
Sabtoe tanggal 4
Ini Pasar Malam kita liat ada jang
(paling besar di tanah Sumatra timoer

teroes disebelah Timoer-|dan

1 5.201Vetara, jaitoe

nieuwsgierig, kepingin tahoe siapa

poeteri-|toean. Tetapi tidak apa djikalau tocan

kepada siapa jang bisa membawal
Sebagaimana telah aivarakan Ana
2 jang aa Pang
Hee
sant| Kepalanja Abdul Rahman terseboet.

ov. djadi

2 Dintibarang

Ca

$

I
per 10 gan
2 02
(Beras Kepala merk T.B.K.
Fa
a
Pemberontakan di Siam.
15.50
(-xov. ditawarkan
Bangkok, 6 N ov. (Aneta-Reu-|
ter). Pada tg. 1 Nov.'jbl. keadaan|
|. Tiiandjoer:
1 Ipermoesoehan dan pertentangan masih
Lzranco wagon Tjiandoer,
Re- Siij p Boeloeh kepala.

Tengah.

kita soedah kabarkan

tanggal

FP So0k BAL.
450
“Gouvernement Inggris memang djan2
djikan oepah oeang- boekan sedikit|

e Gadok
|yraneo vrachtauto Pasar Senen.0

oeas

Oeroesan perlsetjoetan ser djata.
Amerika menjesal hati.
Havres, 5 Nov.
Aneta. Pada

ygv. Sa -Reuter).|
ne

| Jacobad,

|
Nov. djadi 2
— (Beras Kena. T EM. Nov.
| Beras Machine no

dramajoe:

Djawa

Sebagaimana

20 Davis

g ditakoeti.

(embikin kegondangan dan

Tjigombong:

Pn

dilogo) Prawotokoesoemo, pensioen patih Indramajoe di Batavia Centrum.

Near s

kan pendoedoek India berta
f a.to| lamanja dibatas district2Lar

nco vrachtauto Pasar Senen.

' EUROPA:

di

Batavia-Centrum, Raden Enoch, wethouder di Cheribon, dan Raden (Soemo-

15 December j.a.d. Norman
soedah berangkat ke Amerika"
tnijl djaoehnja meliwati batas tanah dan ia tidak akan kembali ke Geneve
daerah Sovjet jang beloem banjak di sebeloemnja didapat
keakoeran tenidiami manoesia. Menoeroet kabar dari tang politiek perloetjoetan sendjata
-|Wiadiwostock,
ada diharapkan Sovjet antara Inggeris, Prantjis dan Italie.
.jakan mempr Aa,t keras atas tindakan

terbang

f5—

kl. Padalarang

— Nov. ditawarkan

5

Tidak dapat ke-|
tjotjokan
$
Washington,
5 November

Dioedarapoe€n manoesia maoe berkoeasa.
Riga, 6 Nov. fAneta-Reuter). Pa-

" 4.10/4. 40

Pance rachtato Pasar Senen.
peraga:
hari ini 2 Boeloeh

ke-

omstandig-

Ceroesan Foetarg perang.
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n 2.15/2.85
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Ketan Nov. ditawar

regent

patih Tjiamis.
Boeat residentie Cheribon:
Mas Atik Soeardi, goeroe Mulo

dipoelau Saipan

/meteorologisch

Lagi maoe bikin kegemparan.

'3.05/3.15
2
315/3.25|

oa,

Legawa,

Karta

Soeria

Moesa

(Aneta-Reuter). Menoeroet kabar, boe-

f 3.70/3.80
5 » 3.20/3.30
“3145/3255
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3

terbang

kan sadja
tidak didapat ketjotjokan
tentang perobahan dalam hal oeroesan
hoetang perang antara Inggris dan Amerika oemoemnja, tetapi President Rooseveit poen tidak bisa mendapat, ketjotjokan dengan pengoeroes2 Inggeris
“ Idalam
hal tempo
pembajaran itoe
peang, pada tanggal 15 December
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yaaamenoeroet kwaliteit dan temper picol.-
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heden) goena peroesahaan menangkap
ikan.
Ada kenjataan bahwa bersetoedjoean
dengan
perdjandjian Marine di WaShington dalam tahoen 1921, bahwa
laerodroom — flapang terbangj
tidak
moestinja dimasoekkan
dalam bagian
pekerdjaan militair.
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Pe tian.
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| Padi Tjeree kering
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oentoek
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Tank. goena pemerintah Argentinis.
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Ratavia Centrum,
Raden Adipati
CA, 405 Disebabkan kena ratjoen koolmonoxy de, Aria
Soeriamihardja, regent Krawang,
2 G0 ada didapati tiga orang jang pingsan,
Raden - oenarja, wedana district
djadi , 2.95 sementara njonja djanda H.C.- van den dan
Tjiledoek.
Berg-Walter dan saudaranja lelaki A.
Boeat residentie Buitenzor g:
Walter soedah meninggal doenia,
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ika e.k. Batavia prompt

Abas' Soeria

|| Slip Boeloe 30 pet,
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Argentinie soedah
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Dipilih boeat residentie Banten:

KR

BANTING HARGA
HojoraL moEran !

MAKER

Na

MEESTER Pa

331 MR-C.

: Ne ENGL Ii batita sendiri dari potongan di tengusanu
ampai mer Tangan pada £ toean- toean pemesan rt di reken panfas.

|

(|

Moelai 4 Nov. sampe 4 Dec. 1933

”

DSKANGGAROO”
TENNIS

—

15,

.

Pada

Oleh:

RACKETS

Carantoat Inekloh

di

N
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g Bini 'Toean-toean dan Njonja-njanja djangan kasi liwat ini tempo jang baik sekalidan
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djangan sajang oewang sedikit boeat obat, sebab kesehatan badan lebih berharga dari
| harta benda. Segala mengobati zonder potong dan preksa penjakit vrij, boleh djoega
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Senen

JOENG

TING"
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Batavia- Centrum.

- Toean foean kaloe maoe pasang gigi jang paling koeat serta paling
bagoes misti fjari toekang gigi jang toelen. Sekarang ini toekang gigi maskipoen berdjoemblah banjak sekali, aken tetapi pekerdjahan dari

masing masing tida boleh disamaken.

“Tempo doeloe saja soeda perna tinggal di Singapore
pet banjak poedjian dari publiek. Blakangan saja soeda
Tiongkok lantaran oeroesan penting. Sekarang saja sengadja
ken bebrapa mafjem fjara baroe dan ilmoe gigi, apa jang
paling pande ada seperti di bawa ini:

1 soedah fioba ?
ean-foean jang bekerdja

di kota, semoea

kena!

Pasang gigi tida
Tjaboet gigi tida
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saban kali bocang aer keloear darah of.
g| gatel 'atawa 'kalandjat? di djoeboer, saja kasi obat penjakit ini zonder operatis dan
: 5 zonder bakar, penjakit mbei orang Tjina bilang Tjitjeng bahasa elajoe penjakitfini
| namanja ewasir. Tanggoeng bisa baek penjakit ini didalam kira? doea mniggoe.
| Dan begitoe djoega sakit Kentjing manis, sakit entjing nanah, S yphilis, (sakit perem-
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begitoepoen kwaliteit pekerdjaannja stimpal beteel dengan oewang jang Toean keloearkan.
Bergoena
besar boeat orang dagang jang
ingin namanja lekas, terkenal pada antero publiek

Dioega Pan
Boeksinasay”
encadreer-, graveerinr,
Ribneren koperen stempel, ljstenmakerij en
naamborden,
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WAARD
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Ada adres jang paling baik dan
Paling moerah boeat bikin Pakean
Toean-toean.

Silahken Ambil

Pertjobaan
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,SALAH LIHAT"

. 8 November

2
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100 Pee dan
obat Nk
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mak anak), laki dun perampoean sangat
joega boeat kaoem istri jang lagi doedoek
snetein
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baji

tidak

halangan

minoem

ini obat,

gganggoe kesehatan badan. Boekti dana
eh beratoes-rafoes orang jang soedah

lagi djika orang kena
mengatoer pesenan.

penjakit terseboet

lebih doeloe harga per flesch f 2.50 (onkost vrij)
rim. Atoeran pakai berikoet sama fleschnja.
pake

Agent dimana-mana

tempat.

Jang menoenggoe pesenan
— Rd. Amongwikoesoemah
Hoofd Agent Patent Medicijnen handel

HAPPY”

wd

BANDOENG.

:

»”20.000 Years in Sing Sing”
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taannja orang
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saksiken
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banjak pertoendjoekken
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djoega.

Sebagai kesvedahan atas poetoesan
Hakim
sekolah
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Indontaia
Moeda
Pembantoe kita toelis:

9 ' HOTEL

3 Residentieweg

Djoegaberbahaja....?
Seperti soedah berkali-kali dikabar-

tentang perkara itoe goeroe
Mulo, tocan Scheen, Gouver-

akan moesti membajar pada| |kan dalam beberapa soerat kabar tidak

Inement

0 HOTEL
9 jang

Tioba BOLA Atri.
“Sebab

tjemboeroean.

Malam Kemis jbl. ,,Soeara Oemoem"

kabarkan kira-kira djam setengah doea idjadi
lid
IM. tetapi oleh karena
belas, telah terdjadi satoe drama dida-| soedah adanja peratoeran bahwa pe-

Ilam

roemah

di Pet

dilan gang 2 Soe- gawai

autonomegemeenschappen diha-

rabaja dimana seorang Indonesier ber-| roeskan loyaal, maka pegawai terseboet
a- | nama Markadji telah tjoba habiskan dji- diatas itoe dipanggil oleh P.ILD. dan
m-|wanja dengan toesoek lehernja dengan disoeroeh keloear dari I.M. atau kalau
memakai sebilah pisau. Tetapi roepa- tidak
soeka, tentoe
dapat soerat
(Inja lantaran kesakitan, ia telah keloear- mentega.
Ikan
djeritan jang keras,
sehingga
Dus Intenet Moeda jang doelge
(menarik perhatiannja orang2 tetanggaadalah
sesoewatoe »jeugd-vereeniging”
3 “kita 'kira- nja jang dengan segera telah pergi
sekarang
berbahaja roepanja.
rstel itoe ter- menoedjoe tempat, dari mana djeritan|
Waktoe
leden dari I.M. hanja terdijang Commissie itoe datang.
ri dari moerid2 meloeloe, walaupoen
verleg tidak
Ketika orang berada dalam roemakhan Indo dan ti- nja Markadji, disana kelihatan selainnja dalam vergadering terdapat ,,vurigean menghormati ke- Markadji terletak diatas djoebin sambil sprekers“, politie tidak begitoe memmenggerang

lantaran

kesakitan,

ternjata adalah isterinja Markadji.
Roepanja ini perempoean ada dalam
isoeroeh memperhatikan kesakitan sekali, karena pada badannja
n
keboetoechan
groep kelihatan ada satoe loeka besar, disee bangsa. Na, disini vak| babkan oleh toesoekan dengan barang
h jang tadjam,
gan politiek.
2
Kedoeanja kemoedian laloe diangitoe bersangkoetan dengan

rd overleg

jang ter-

rapa orang wakil vak-|

: Spbenaar

jang teridaaa

eat mani

pekerdja-

au pekerdjain.

ambtenaar jang diambi
ea

e: jabatan « disini.

n

ambtenaar

digolong a

diMemena

1

r tentoe tidak bisa kenal
an verlof. Mendjadi kalau atoelof koerang bagoes atau dirobah
koerang baik, jang misti mem-

tlaja

jang. Ta
dan b.b, tetapi |

pat menandakan, bahwa pada |

hari pe rmoelain verlof mereka

De

IT

mem-|

Siapa

oeat protest. jalah
Vakvereeniging,
tetapi boekannja L.E.V.

Menoeroet

keterangan

orang2

geachte

Soenggoeh

vereenigingen

voor

de

sajang......
x

beroemah didekatnja Markadji, sebeloemnja Markadji tjoba habiskan djiwanja lebih dahoeloe ia telah tosok

Pendapatan
Pasar
Teralontoeroer....
bezuiniging
kasih
“djalan.
Penerimaan
dari pasar regentschap

isterinja, lantaran soedah sedjak beberapa lama Markadji berasa tjemboe-

roe kepada isterinja, dan orang tetangTambah loetjoe dan verward kalau ganja tidak djarang mendengar per- selama boelan Januari t/m September
orang mendengar motie jang dioen- tjektjokan hebat soeami dari isteri.
1933 terdapat selaloe moendoer kalau
Barangkali pada malam tadi tjemdjoekkan dalam vergadering itoe:
dibanding dengan pendapatan selama
le het gevaar, dat voor den Indo- boeroehnja Markadji soedah sampai boelan itoe dari tahoen 1932. Menoeaanspraak op buitenlandsch

poetoesan

verlof:

oentoek bersama-sama

Boeat orang jang mengerti benar2
|dengan isterinja.
| »het gevaar” katanja. Ini ,,gevaar”
akan maksoed verlof ke Europa itoe
gevaar apa? Apakah kalau Indo nanti
pada kesoekaran zaman dan |
tidak bisa plesir ke Europa dengan
kesoesahan Regeering tentoe akan ber- ongkos pemesacap itoe erg? Niks
ti:
erg, hoor!

» 2e.

dat het terzake door AE Eta

Regeering ingediende advies metl
bijbehoorende voorstellen niet de ge-|

voelens van deIndo-Ffropecsche sroep.
vertolkt
Verward alias kalang kaboet. Klasn | sestrijd di tjampoer dengan rassensirijd.
ja Hal jang sangkoetan dengan djabatan
digaboengkan dengan hal groepsbe-

ni

Perkoempoelan penolong penganggoe2

— Dengan

rah.

motie

minta,

soepaja

2 anna

Sabse

izinnja Gouverneur MJ. di

Semarang, perkoempoelan penolong pe-

nganggoeran di Bandjarnegara menga-

roet tjatatan jang kita dapat moendoernja ada f 10.892,— atau f 8.456.—
koerangnja kalau dibanding dengan apa
jang soedah ditaksir.
Hal ini tidak lain jalah disebabkan
dari kesoekaran wang dalam dessadessa.
Berhoeboeng
dengan itoe regentschapspasarwezen terpaksa mengadakan penghematan oentoek mendjaga
'Iberesnja -roemah-tangga. Salah satoe
djalan oentoek berhemat jalah menoeroenkan oepah koelie dan ongkos stor.

dakan lotery barang, banjaknja f 200
oentoek
menambah fonds terseboet.
Tiap-tiap lot berharga f 1.
Dienstautobus
Se
53
:

. lang,

Pengabisan

mati

“Warta Bandjarnegara.
JW. kabarkan pada kita:

e. Imissie voor Georganiseerd overleg bij

Ide

delijk

College van Gecommitteerder.
Menoeroet kabar jang boleh dipertjaja goena zittingsperiode 1933/1937

'jang dipilih djadi College van Gecom-

mitteerden dari Regentschapsraad Brebes jaitoe seorang Controleur B.B. dan
ajakan tetapnja hak verlof ke Europa wokerto ke Wonosobo akan didjalankan Wedono kota dari tempat itoe.
Menoeroet pendapatan penoelis pidoea kali sadja tiap-tiap hari. Autobus
» | bagi Ambtenaar Indo.
lihan
ini tidak dapat dipoedji. Sebab
dari
Wonosobo.
ke
Mantrianom
jang
Ja, memang tidak enak rasanja bagi
jang laloe ada (orang ,atau groep jang bakal Kehilangan pagi, dan dari Mantrianom berangkat seorang Lid College van Gecommitdari kalangan apa-apa jang terasa djadi haknja. Akan poelang poekoel 7 pagi, jang bermoe- teerden itoe haroes orang jang memi katakan kebaikan| 'tetapi orarig haroes fikir dan mengerti, la oentoek naikkan anak sekolah ke poenjai banjak tempo dus orang jang
dalam
protest-verga- bahwa pendoedoek Indonesia djoega kota, tetapi tidak banjak lagi, djoega boleh dibilang ,,merdeka“. Tetapi seperti di Brebes seorang Wedono. Siaouw Rijswijk, tentoe | tidak
enak dan
merasa keberatan dihapoeskan.
pakah berani tanggoeng jang seorang
etji maki dan dihalau- boeat pikoel ongkos jang berdjoeta2|
Penghormatan
ber- | Wedono
itoe banjak tempunja? Ia
| boeat ambtenaar2 jang verlof ke Europa
pisah.
poenja banjak pekerdjaan sebagai keen, Voorzitter Hoofd- denga bermaksoed Dlesir-plesir dan
Toean R. Moehamad, Beheerder pala district, dus kalau didjadikan
rena kedoedoekannja bertamasja sadja.
Landrentekantoor
diini kota, moelai bestuurnja regentschap jang tidak bo& voor Georganiseerd
Saja pertjaja, bahwa Regeering jang
ini boelan berhenti de- leh di bilang gampang, koerang temedah ditjgetji dengan percil, keras tindaknja itoe akan terima baik penghabisan
ponja. Apa lagi disini jang djadi lid'tocan dalam commissie itoe voorstel-perobahan verlof ke Europa ngan mendapat pensioen. Seteroesnja
nja ja'lah contr. dan Wedono, apakah
ia
akan
bertempat
di
Poerwokerto.
dengan rinsol, vakvereeni- sebagai jang disadjikan oleh Commisnanti djika membitjarakan socatoe hal
Dengan
kegiatan
sekawan
prijaji,
soediBarat
dari
asal
rs jang
Isie
voor
Georganiseerd
overleg
itoe,
jang
diantara mereka itoe bertentangan
dah
diadakan
pertemoean
penghormaji dengan lisol. Ja, siapa sadja sebab logisch dan membawa -penghe- tan berpisah, diroemah toean A.W. fahamnja, dapat dan ,,soeka“ berdebat
perobahan itoe| 'matan jang tidak terhingga. Semoea
. menjetoedjoei
etjian atau masoek di | pendoedoek Indonesia selainnja groep- kota. Dikoendjoengi p. Kangdjeng Boe-| |dan mengeloearkan pendapatannja dedapa
pati, dan berpoeloeh-poeloeh prijaji, ngan seloeas-loeasnja ? Boeat jang ber'-wasscherij.
Indo mengharap dengan keras soepaja serta toean-toean Tiong Hwa kenalan- pangkat tinggi
soedah tentoe dapat,
lau orang mendengar protest-ver- perobahan itoe dengan selekas-lekas-| nja. Pada malam itoe diadakan per- akan tetapi lainnja bagaimana.... 2
V, itoe “atau sedikitnja inja dilakoekan, sebab beratnja beban
agnja tentoe orang Tantas | mereka pada djaman ini soedah lebih toendjoekan wajang koelit. Biajanja Tjoba kita lihat dari djaoeh.
teloendjoek dan berkata| |dari maximum draagvermogen. Ber- terdapat dari oeroenan.
Lezingnja toean Dr. Soekardjo.
ygan itoe: ai, tocan-toean| poeloeh-poeloeh
| Pemiliharaan ikan.
Indo- Europeesche
conseguent!” Pada waktoe 'ambtenaar jang sekarang dengan se(Tentang kesehatan
Dengan petoendjoeknja p. Kandjeng
sie minta hak tanah, tocan tjepat-tjepatnja
dan tjara mana
hamasoekkan - aanvraag Boepati, dalam reg. Bandjarnegara telah
n dari golongan ,door-| 'verlof ke Europa, karena takoet kalau
roes mengoeroes anak
banjak
tempat
pemeliharaan
ikan,
de-|
»

ani (Hoofdbestuur
ing

| minta dengan

LE.V.

dengan

sigera

keras kepada Regeering

Berhoeboeng

dengan

penghematan

barangkali, autobus S.D.S. dari Poer-

—

en

sekarang toean kata: , Wij kedoeloean . 'atoeran
'scheidingslijn tusschen del speed! 1
e

Per

itoe. Ajo,

jang

Nir, ngan pimpinannja tocan Adj. Visschery.
Jang banjak dipelihara ikan karper.

Yg —

masih

ketjil).

INDONESIER

soedah

terkenal

yup
D3

Djongos?nja semoea setia,

Perdjalanan fjoema '/,
dari station.

minut -

. Pembajaran kamar menoeroet
keadaan djaman.
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BEHEERDER

Ooononoronoonoronononcnca:
da

wakil

Pers

semoeanja,

teroetama

kepada toean Dr. Soekardjo, djoega
kepada sanak familie toean Kau Siaw
Seng almarhoem jang mengasih itoe
tempat, sesoedahnja toean voorzitter

bitjara

disilahkan toean Dr. Soekardjo

berbitjara.

Lezingnja
toean
Dr. Soekardjo
Toean dan Njonja sekalian jang akan
dioeraikan

disini

jaitoe

penjakit Malaria, dan

djoega dalam ,,scha-

landsdienaren“ atau dengan lain perkataan dipandang sebagai perhimpoenan-politiek.

jang

“poenjai saudara laki2 atau perempoean|
jang tinggal beroemah di Europa se- Europeeschen ambtenaar voor een ge- dipoentjaknja dan ta'tahan lagi ia menadikitnja enam tahoen bertoeroet-toeroet |deeltelijk of geheel verlies van zijn han amarahnja, sehingga ia mengambil
lamanja.

termasoek

discipline en goeden geest in het korps

Siapa be- koet keroemah sakit.

ee bisa dapat verlof.

seboet

Bandoeng

Memoeajikan dengan hormat.

perhatikan, tetapi setelah" congres di haroes
Soerabaja jang memoetoeskan bahwa | seboet.
a
selain dari anak2 sekolah, djoega diperkenankan
djadi lid biasa,
maka
b
sekarang roepanja perhimpoenan ter-

ada

oe tanda, bahasa protest lagi seorang perempoean jang berloe2uiyer. Masakan Commissie moeran darah, jang ketika didekati,

lah soe
idak

“9

iboeat dikeloearkan dari sekolah. '
|
Selain dari anak sekolah, pegawai 7|
inegeri djoega dilarang masoek dalam | &
|kalangan itoe, seperti jang soedah ke-| 8
| djadian dalam regentschap Tegal sini.
|Salah seorang
pegawai regentschap 0

2

—

. Keberesihannja,
. Tempatnja centrum,
5 Rawatannja menjenangkan,

| goeroe2 sekolah Mulo 'sedjoembtah| isedikit anak-anak sekolah jang djadilw |)
sira2 f 50.000. Oleh sebab itoe maka anggautanja IL.M. dipanggil oleh politie | &
| soerat2 jang berhoeboengan dengan| dan diberi mengerti, bahwa mereka |&1
hal terseboet, minggoe didepan moesti itoe lebih baik keloear dari perhim-IX
|poenan, sebab kalau tidak ada kans |4 |
Papan doeloe pada Pemerintah.
sat One

» PASOENDAN"

menolaknja

tentang

hal

bagaimana kita
itoe

penjakit

ter-

Djanganlah kita memboeang air
sembarangan

kaloe kita tidoer di randjang
haroes memakai klamboe soepaja

djangan digigit

oleh

nja-

moek d.|.I.
Djoega toean Dr. Soekardjo oerai-

kan waktoe tahoen 1911 di Tandjong
Priok, masih banjak rawa2 dan di tempat itoe waktoe doeloe, banjak sekali
orang jang mendapat penjakit malaria,
tetapi waktoe kini tempat malaria terseboet telah mendjadi kota.
Spr: Menerangkan poela jang di

Pengandaran (Tasikmalaja) djoega banjak
djadi
dapat
kalau
bawa
ngan

sekali terdapat njamoek malaria,
soepaja kita orang djangan menpenjakit itoe, seharoesnja kita
berpergian ke itoe tempat memkininie tablet, agar soepaja djaterserang penjakit itoe.

Tentang

penjakit

Ty-

phus
jang menoelar.
Didalam
tahoen
1915 di ini kota
ada 100 orang jang mendapat penjakit tjatjar, mangkanja sekarang diadakan
tjatjaran oemoem.
Be

Tentang

penjakit

pokken.
Penjakit terseboet berbahaja djoega,
disampaikan banjak sekali orang mati
dari penjakit itoe.
Tentang penjakit Pest.
Kota ini moela-moelanja kedatangan
penjakit
pest
itoe,
moela-moela
tahoen 1926.
Pest moela2
menjerang di District

Tjiawi (Tasikmalaja) dan penjakit inilah jang
manoesias

banjak

melajangkan

djiwa

Tentang pengrawatananak ketjil jang
maStih menetek.
1: Djanganlah anak itoe dikasih tetek orang lain.
2. Dan djangan anak2 itoe dikasih
makanan jang sembarangan. Dan banjak djoega hal jang diterangkan pandjang lebar.
Spr. sesoedah rampoeng pidatonja,
tak ketinggalan memberi kelonggaran
pada rapat, djika ada jang menanjakan
hal penjakit, jang tak dioeraikannja.
Lantas seorang bestuur dari P.T. I.
menanjakan hal penjakit blinde darm.

Dr: Soekardjo terangkan, bahwa
penjakit oesoes pendek itoe adanja

disebelah kiri peroet,
Tanda penjakit itoe, peroet rasanja
kesakitan dan djoega hawanja panas.
Toean O. K. Jaman menanjakan pes

njakit
'EUREUP-EUREUP.
oegap).
Jang hadir ketawa.

Lantas

didjawab

toean

(Oegap-

Sosarajo

disebabkan panasnja versejsel.
Toean Soejitno menanjakan poela
bedanja obat docter dan obat doekoen,

misalnja

obat dari toean Dr: Sastro-

kardono.
Djawaban tentang ini hanja bagaimana kepertjajaan orang.
Dus kalau kita pertjaja pada siapa
poen jang mengasih obat tentoe itoe
penjakit rustig.
Sesoedah tidak ada jang menanjakan

Correspondent kita menoelis:
en de AO
Tadi
malam ddo. 2-3 November,
GW.
Kepandaian
aanleg.
toleh
oesaha
Oey Soei Liang VoorzitLe
Ca
Ka pe
Diini kota ada seorang Tiong Hoa ter P.T. 1. tjabang Tasikmalaja, telah lagi hal penjakit, tocan Ellias Dir. R.
| dengan Gen Dahanta Journalist desa, moeda jang mempoenjai aanleg mem- diadakan lezing, bertempat di gedong W. menerangkan seloek beloeknja woboeat wajang koelit. Boeatannja haloes kosong kepoenjaannja Toean Kau Siauw ning verbetering, dengan pandjang le5 orang desa koran desa d.1.1. nja.
- II. Volksschool dan Volksonderwijzer dan rapi. Ada poela seorang anak In- Seng |Almarhoem| jang datang meng- bar dan disamboeng lagi oleh toean
" jang moestinja haroes disalin: »Seko- donesier moelai masih ketjil soedah hadliri itoe lezing koerang lebih ada Soetardjo.
Spr. Menerangkan penjakit chewan
ahan ra'jat” dan ,,goeroe ra jat ', sa- dapat memboeat gambar wajang dan 100 orang laki perempoean, hanja saah sekali djika disalin: sekolah desa wajangnja. Sekarang wajangnja itoe| jang sekali jang fihak perempoean jang soeka menoelar pada orang, temendjadi mata pentjaharian. Ia dengan koerang begitoe banjak, sedang ini roetama sakit peparoe,
in goeroe desa. Tjonto :
Sesoedah pembitjaraan habis toean
Volksraad, Volkslectuur, Volksleider, radjin memboeat gambaran wajang pa- lezing sebetoelnja ada djoega oentoek
Soekardjo mengoetjapkan terima Kasih
. teri da piring2 tembok, atau pada lainnnja kepentingan kaoem iboe.
Ikscourant, Volkslied enz:
Waki?'
pers ada lengkap keliha- nja pada segenap P.T.I. tentang oen' banjak orang tertawa kalau disa- oentoek idjoeal.
tanja,. seperti jang terseboet dibawah dangan olehnja, dan mengharap soein dengan: raad desa, pembatjaan

Tatan! pemimpin

desa

courant

desa

Permainan

Pendoedoek

dalam

sepak

raga.

regentschap

ba-

' ir

RENA
melenjapkan per- njak jang senang bermain sepak raga.
tadi malam pergaoelan dan Di aloen2 kedoea belahnja akan tempat
an dengan djalan minta club itoe. Di kota district Wanadadi,
ers2,
perkoempoelan2, Karangkobar dan Batoer, soedah berdiri djoega voetbalclub. Club Karangtama ra'jat.
memadjoekan permoho- kobar soedah pernah memboeat pera kepada jang wadjib, boeat tidak tandingan dengan club Bandjarnegara,

Ne perkataan, dalam soerat2 Bilamanakah
LE

club

Wanadadi

'memboeat pertandingan ?

akan

Bidjaksana,

paja tjita2 P.T.I. lekas tertjapai.
Begitoe poela bestuur dari P.T.I. ta
ketinggalan menerima kasih pada spre-

djoega

ker-spreker,.

ini:

P.R.B,

G.P.

Kasjatria,

Wakil

perkoempoelan

dan Pemandangan.

ada

lengkap kelihatannja.
Poekoel

8 itoe lezing dimoelai,

P.T.I.

sa-

bisa

dan

moedah-moedahan

berdjoang

bersama-sama

dengan Indonesiers, begitoepoen

P.T.

beloemnja Dr. Soekardjo berbitjara I. ta“ ketinggalan memberi terima kasih
maka terlebih dahoeloe Toean Voor- pada tocan Familie Kauw siap Seng,
zitter P.T,I. membilang diperbjanjak jang soedah memberi tempat.
terima kasih atas kedatangannja tocan2
Djam 10 malam rapat ditoetoep de-

dan njonja2 jang hadlir, djoega kepa- ngan selamat,

:Ke-|- Kema'moeran! di Djawa Barat.| pekerdjaan ' itoe ' dikerdjakan tentang
keroegian atau keroesakan akan bernpoen merasa ti- |
Samboengan hari Djoem'at
tambah.

. ISoerabaja jang sangat p:

. Ipala

poesing, kerongko

kaki penat dan ba
dak, njaman oleh
Sehari-hari itoe

perobahan hawa.

: Hasil jang kedoea tidak berarti, haDi Regentschap
Krawang:
Dalam inja ada. sedikit sekali ditanah disawah.
'i
sir karena takot
demam, ma-| district Tjikampek, dimana padi gadoe | Tanaman diantara pohon-pohon thee
lamnjapoen kita
erdjalanan,
Iditanam ada sedjoemblah I.k. 2100 ada ramai, disebabkan mendatangkan
djika soedah |bouw, -jang soedah diketam. (dipoe- makanan oentoek mereka jang tidak
| Saja berdjand
"merasa segar kembali akan pergi me- ingoet hasilnja) ada 1600 bouw, jaitoe meimpoenjai sawah.
5
Ingoendjoengi Boeboetan dan Bibis- |dibilangan
Soengapan
dan
daerah
Oentoek oesaha ladang disebabkan
overvaart serta kawan2 jang lainnja. . |Tjitaroem. Di district Tjilamaja sama tanah basah terganggoe. Penanam thee
|. Demikianlah f
: itoe terka- |sekali tanaman padi gadoe jang diroe- lada bertambah baik dikerdjaka

ak maoe pele-

'boel djoega dengan.
esia, | djoengi generale
dar.

sakkan oleh tikoes
180 bouw.
Begitoe

“(district Tlagasari “tanaman “padi

Di Boeboetan

kian|Gedong

Ii foleh pendopon
tempat Soeara'

beberapa

Hoteng

kawan

disitoe. Hoofdredacteur tidak ada, re-

dacteur ini-itoe tidak ada dan directie

poelang, pikir saja. Besok akan

lagi - mengoendjoenginja
saja. tjoba
oentoek mengetahoei benarnja bekas2
'malaise

itoe.

:

Dibahagian administratie 'roepanja kita |dan penghabisan boelan
Augustus
beloem mengenal akan seseorang, ha- djadi f 1,80. pada permoelaan boelan
nja kita ingat akan toean Roeslan jang waktoe dibikin ini verslag, harga terItelah bertemoe dengan kita di Jaar- seboet toeroen lagi djadif 1,70 dan

' 'Siangnja kita mengoendjoengi kena- markt tempo hari.
lan kita toean Hadji Achmad, seorang |
Kita dipersilahkan

masoek

kekamar

£
sadja kita memasoekkan

ke-

. Hadji Achmad ini sebenarnja banjak pala kedalamnja, kebetoelan ada salah
orang mendoega djadi bersaudara de- seorang

ngan toean Saeroen

jang

Ibahwa ia itoelahjg.. mendjadi saudaranja Kampret. Moekanja hampir
tidak berbeda, ramboet poen demikian
cela h
ja H. Achmad badandak seperti Kampret
egap sehingga boleh

militaire hou-

,,djago”

Boeboetan,:

bekas

f 1,65.

Di Rengasdengklok sebaliknja, harga padi-padi itoe toeroen dari f1,70
sampai f1,55 boeat padi boeloe, dan
11,25 sampai f1,10 boeat padi tjere.

toean Dermawan Loebis.
me
seperti di Mauk, Kresek, Pasilian, harla
ini setelah melihat: kita se- ganja toeroen 5 cent.
S
olah-olah -melontjat dari tempat doe-|
Pada oemoemnja didalam waktoe
doeknja kegirangan "serta mengeloear- dibikin ini verslag, teroetama dibagian
kan tangannja jang disertai oleh oetja- waktoe pertama, pendjoeal padi masih
pan ,en apa kabar orang Betawi, se- banjak djoega.
lamat datang”.
Pasar beras tidak menoendjoekkan
Sesoedah kita menjamboet oetjapan- kenaikan,
bermoela “djalalannja sepi
nja itoe laloe diperkenalkannjalah kita sadja, kemoedian baroelah “ada pe-|

dengan toean Chua Chee

€

“Dari sahabat saja ini saja mendapat
| Ikabar jang lebih “terang poela jang

rang

peranakan

Liang, seo- sanan dari Djawa Tengah.'

Tionghoa

moeda

dan

Moenoeroet
tjatetan'
Kloewaran,
sympathiek benar, Kita moelanja men- harga beras: diterima dilijn' Krawang,
6
an hebatnja malaise jaitoe doega bahwa toean itoe setidak-tidak- adalah f 3,45 dan sampai permoelaan
Hotelnja jang biasanja penoeh nja soedah toea atau setidak-tidaknja boelan Augustus djadi f 2,55. Pada
dengan tetamoe dari tanah Soen- | tentoe separoh oemoer. Doegaan kita pengabisan boelan Juli djoemblah itoe
m |sesak
ah |da ketika ada Jaarmarkt itoe, sekarang salah karena toean Chua Chee Liang djadi f.3,65.-sampai f 3,70.

masih moeda benar, kl. sadja dengan
osong sadja.
ana
- Roepanja orang ditanah Periangan kita sendiri. Memang doegaan sering |
oen “ditendang malaise atau boleh | meleset djika menilik akan boeah toe5
dikatakan bahwa orang di Soe- lisan seseorang kawan.
:
Omong poenja omong kebarat dan
jang lebih hebat kena tendang.
a
lam “hal ini ada: poela sesoeatoe ketimoer malah kekoetoep oetara dan
kedengaranlah soeara jang
b jang tertentoe.
E selatan,
pergi
riang
sekali
dan boenji tertawaan sekita
.itoe
hari
malam.
da

endjoengi Jaarmarkt memenoehi: orang jang gembira dan boenji sepatoe
a
:

semalam. Djoega pada ma-

poen malam minggoe ma-

benar bekas2 tjekekan.ma-

jang berat sekali.
“Wah,

pikir

-—

saja,

orang

ini beloem

kenal malaise roepanja.Pada toean Dermawan kita 'bertanja
apa itoekah boenji djendral Boeboetan |
datang.

ise. Pasar Gambir di Djakarta lebih
i
.adanja, tetapi. toch mendapat
dak sjak lagi: tentoe Jaarmarkt
ar | roegi
—0O, itoe kami poenja Buck Jones,
Idi Soerabaia itoe akan menderita keitlroegian jang besar djoega. Berbagai2 sahoetnja.
roepa tontonan dari Taits Manilla Show
dipertoendjoekkan - oentoek menarik

. Saja

tersenjoem

badan

toean

karena

saja ingat

Syaranamual

jang tegap

publiek tetapi sekaliannja ini semoea- dan besar, seorang sportman jang
nja tidak dapat menjingkirkan dirinja tangkas dan wadjah moekanja jang
- (dari pengaroehnja malaise Sebagai di senantiasa :riang dan gembira, manis

»-|Pasar Gambir diadakan djoega keron- boedi

bahasanja

terhadap

siapa jang

-|tjongan oentoek menarik hati publiek kenal akan ianja.
Imalah diadakan lebih sering dari di . Disini baroe moelai obrolan jour|Pasar Gambir. Betoel banjak jang nalisten, senda goerau sebagai orang
menonton tetapi terbanjak hanja berdiri jang tidak mengenal soesah karena

. Idiloear pagar, artinja tidak maoe maoek doedoek

memang

tabiat journalisten

itoe sela-

dikerosi dengan mem- loe riang dan. bergembira roepanja,
bajar kartjis. Hal ini memberi kepastian walaupoen didalam hati ada tersimpoela kepada saja bahwa kantong me-| |pan berbagai-bagai penderitaan.
reka ditoetoep oleh tangan malaise |

'Waktoe kita

atau barangkali isinja soedah dikaoet tahoei

oleh ,sjaitan” jang ditakoeti itoe.

Tegak “nan pandjang nanti toelisan
saja ini djikjika
a
mmengoeraikan desakkank
. Inja
malaise ini. Di Batavia poen tidak
g hebatnja desakan itoe. Tjoema

dikit

perbedaannja

waktoe Pasar

bahwa

pekerdjaan

datang

dikamar

Kita

kita ke-

redactie sedang

kawan2

itoe

lebih

djaoeh.

hendak berdiri datanglah toean

Baswedan jang mendjadi

barangkali Aboenawas. .

Gambir di Bata-

itoe,

diwaktoe jang begitoe

repotnja, maka kita tidak hendak me-

ngoesik

Djika

mendengar

duplicaatnja

nama Aboenawas

roemah gadai penoeh sesak dengan ini maka dengan segera timboel doeng menjoekai Pasar Gambir.
abaja seperti keterangan jang

gahan

orang

soedah

berpoe-

Pendapat

sedikit tembakau. Tananam disawah
dari hasil kedoea itoe ada sedikit di
bilangan Tjikalongkoelon, Tjibeber dan

Patjet. Pekerdjaan oentoek mengoesahakan

bahwa

toean

ini

seti-

diteroeskan

ladang

tanah
hasil

poen

sedikit.

akan

biarpe-

Tentang

nanaman kina ada dalam district Sozkanagara. Tanaman ini “hampir menjeroepai tanaman jang” diselakan pada
penanaman thee. Harga padi dan beras
ada tetap oentoek naik: Peroesahaan
kelapa sama keadaannja.

harga

“dan

Permintaan

poeng 'oebi

Di 'Regentschap Betawi, harga padi|
mendjadi collega kita dahoeloe di Djakarta ja'ni di tempat pendjoelan jang teroetama doeloe.

"pemimpin soerat kabar,, Pemandangan
ini atau ada poela jang mendoega

mempoenjai

tetapi kalau

Di district Rengasdengklok djoemblah dalam boelan Augustus ada lebih 11780
Orang menanam padi gadoe hanja 20 bw. dari tahoen jang soedah.
bouw, jang mana ada 5 bouw jang di|: Hasil kedoea sebangsa oebi dan
moesnahkan oleh tikoes.
djoega': ikan “ada - dioesahakan dalam
Dibahagian Pamanoekan dalam wak- bilangan sawah Tjiandjoer Patjet dan
,
toe moesim motong padi jang belaka- Tjikalongkoelon. Dalam bilangan
Tjingan, ada dirapportkan banjak keroe- hea dari “district Tjirandja
ng 'ada djoe
gian lantaran ganggoeannja tikoes.
ga hasil kedoea itoe dioesahakan dan
|

djoega dengan hati jang gembira tadi. naik 5 cent sampai djadi harga f 1,85

ndonesier Soenda jang mendjadi eige- redactie.
Baroe
Inaar Hotel Bandoeng.

djakan,

ada menjenangkan dan
akan berhasil baik, sekarang boleh di hanja sedikit ankeroesaka
n di sebabkan
(katakan hampir moesnah sama sekali. ganggoean tikoes. Pendapata
n' rata2

poen tidak 'ada. Walaupoen kita meKeadaan nasib economie:
njangka tidak akan ketemoe dengan Di bilangan Krawang dan Tjikampek
»Djendral“ Boeboetan, toch kita naik harga padi boeloe dalam boelan Juli,

|. Barangkali
karena soedah djaoeh
malam agaknja manoesia soedah ba-

Injak

lebih dahoeloe memba-

tja papan toelis jang rapi tergantoeng

Iwalaupoen ada Taits Manilla Show
sebagai penarik publiek.

n, teditaksir ada

begitoe

tjoek ada djoega janz mengambil.

bw.

gar

dengan

biarpoen

ljang diroesakkan tikoes.
Regentschap
| . Demikian poela di district Krawang| sawah padi ada Tjiandjoer: Penanam
bilangan disItikoes2 bertindak lebih: loeas.: Dari trict Tjoetjoeroeg dalam
235 bw., Tjirandjang
12300 bouw tanaman padi gadoe jang 531 bw., Tjikalong
koelon
179 bw.,
Soedah ada. dibahagian onderdistrict Patjet 92 'bw., Tjibeber
116 bw., SoeKrawang dan Klari, jang beloem se- kanagara 1740 bw., djoemblah
2893
lang beberapa lama ada diharapkan

loteng G.N.I. itoe,
jaitoe kamar Redactie dan Administratie beserta dengan
idem dari Penjebar Semangat dsb.
Dengan hati jang agak tetap dan
gembira kita mendaki tangga keatas
a. Betoel djoega dimoeka Jaart itoe penoeh sesak manoesia,
m (tetapi keadaan didalamnja amat soenji

tapi

20 pCt jang tidak. Hal ini kelihatan
“ada disebabkan banjak kebon tidak diker-

terantjam: dalam ini district ada sedjoemblah 600 bouw tanaman padi

Nasio

nimboelkan

ada sedjoemblah
djoega di onder-

berdjalan

tentang te-

kembali, seperti

(akan disamboeng).
amat

Kekaloetan

O0—

di kolonisatie
Tataan.

Gedong

Toean S. toelis pada kita:
Dalam beberapa hari jang berselang
ini

di

kolonisatie

sedang

riboet,

lan-

taran Hadji Soedjak, jaitoe penghoeloe di. Gadingredjo- telah ketahosan
oleh jang berwadjib, jang wang kas
mesdjid jang mendjadi tanggoengannja
telah
habis
dipakai
kira2
f800.—
Wang sebegitoe banjak itoe wang kas
Harga lain-lain hasil boemi tidak mesdjid - jang
djidi tanggoengannjassa—
ada perobahan jang penting. Kead a- pada beberapa tahoen jang telah liwat,
an dentoek.permakan: Tidak djadi
beloem
“ketahoean
beberapa
ada perobahan apa-apa.
ocang
jang - digelapkan
sampai ini
Residentie Buitenzorg. tahoen.
Penoelis sangat heran mengapa fihak
Keadaan moesim:
Sesoedah jang berwadjib tidak mengamat-amati
|moesim panas, pada permoelaan boehingga sebegitoe lama ? Sekarang Halan, maka hoedjan toeroen lebat, se- dji Soedjak 'itoe ditahan di Tandjong
hingga oentoek moesim tahoen ini, Karang.
banjaklah hoedjan toeroen.
Doea. hari sesoedah Hadji Soedjak
Penjakit
dan ganggoean ditangkap, lantas diboentoeti lagi: jatanaman: Keroesakan2 padi sawah, itoe toean Pringadi Ass. Wedana di
ia teroetama disebabkan: 1. Tikoes- Gadingredjo, djoega ditangkap, lantaran
tikoes. ada berdjoemblah 70.bouw di ketahoean wangkasnja tekortf 5000,—
districten Bogor, Tjitjocroeg, Soeka- jang .berwadjib roepanja lantas tjari
boemi, “Tjiandjoer dan Soekanagara. keterangan lebih djaoeh, maka sekarang
berhasillah! Terboekti dari
2. Lantaran walangsangit -ada '30 roepanja
bouw di districten Tjiawi dan Pela- adanja beberapa Loerah sekarang soedah
bogan Ratoe.
'3. Lantaran binatang2 dibawa ke Tandjong Karang lantaran
jang melobangi batang2 padi, ada 25 tersangkoet oeroesan dengan Ass. Webouw jang roesak di district Leuwi- adna, begitoe djoega mandoer2 djalan
dari B.B. di itoe tempat, jg, banjaknja
liang, Djasinga dan Tjiandjoer.
Tikoes2 itoe dibasmi dengan pim- 8 orang djoega seadah diperiksa oleh
pinan L.V.D. jaitoe dengan djalan ra- jang berwadjib lantaran itoe mandoer
tjoen.
soedah 5 boelan lamanja tidak dapat
Di Regentschap Buitenzorg: Padi gadjih dan koeli2 jang diperintah. seada ditanam dalam “district Buitenzorg moeanja.
Mengapa sebabnja sampai .
25 bouw, Paroeng 962 bw., Tjibinong begini lama tidak ketahoean sama fihak
846
bw.,
Tjibaroesa
456 bw. dan jang lebih atas?
Tjiawi 1575 bw., djoemblahnja 3864
Jang mendjadi pembesar dari itoe
bouw.
kolonisatie, jaitoe berpangkat Leider,

Pendapatan

dalam

Regentschap ini tentoe tidak loepoet nanti akan menanggoeng djawab segala jang terdjadi
disitoe. Djadi sedarang boekannja per-'
karanja Ass. Wedana dan penghoeloe

ada
sedang,
ketjoeali dalam bagian
Tjiawi ada koerang, disebabkan ganggoein walangsangit dan tikoes, soenggoehpoen begitoe padi menoeroet per-

hitoengan dalam
lebih

5123

Tanaman
singa,

bw.

banjak

padi dalam districten Dja-

Leuwiliang

sadja,

boelan Augustus ada Tihak
dan

Buitenzorg ada

tetapi

'goeroe

bertjabang-tjabang

dan:

tersangkoet.

dari

partikoelier djoega
Djadi

di kolonisa-

tie soedah doea kali ini terdjadi kekaloetan jang djarang terdapat di'lain2

tempat.
dak-tidaknja tentoe bermoeka jang sedikit sekali keroesakan.
Ada sangat menggelikan “hati, jaitoe
Penanaman padi di district Tjiawi,
an kepada saja, biarpoen ada| loetjoe sekali serta lagak-legoknja agak
waktoe
toean Resident Lanipong akan
lain
dari
orang kebanjakan. Tetapi sedang dalam district Buitenzorg, Pat itoe toch keadaan dipegaak madjoe bahkan moendoer. Aboenawas Boeboetan lain roepanja. roeng dan 'Tjibinong sebangsa oebi, memeriksa hal penggelapan wang di
ji. memberikan kenjataan pada saja Ia masih moeda, tjakap dan tidak se- jang ditanam pada sawah-sawah bagian Assistenan, menjediakan gamelan pera boekannja pendoedoek Soera- dikitpoen ada roepanja jang menjata- Timoer dan Barat dari Slokan. Harga loe boeat menjamboet tocan Resident,
lak maoe menggadai baik oen- kan bahwa persoonnja itoe pantas di- hasil boemi ini tetap diam, tetapi ber- djadi toean Ass. Wedana roepanja tigerak toetoen. Disebabkan keadaan dak menaroeh wasangka, maka kedaperloean perioek ataupoen namai Aboenawas.
melekaskan pe- tengan Resident itoe sebagai hari pepe
(Akan disamboeng.) basah mendjadikan
in mengoendjoengi Jaar-|
ngambilan
hasil
itoe.
Oleh karena nangkepan itoe dilakoekan.
2, fetapi barang jang gadai
keadaan itoe ada koerang membaikkan. - Kalau sekiranja jang mendjabat be' hampir tidak ada. Walaupoen TJARI KEMANA
LAGI COIFFEUR
Soekaboemi: Tanaman stuur boemipoetera, diambil dari itoe
toch kebanjakan meroepakan JANG. LEBIH
BAIK
DARI PADA padiRegentschap
di district Soekaboemi ada 1003 tempat, seteroesnja tentoe hal jg, tsb.
Ibarang2 jang soekar diterima oleh
bw., Tjibadak 917 bw., Tjitjoeroek 178 diatas moekim akan terdjadi lagi. Penaksir dipegadaian itoe. Hal ini
bw. dan Pelaboeanratoe ada 60 bw., noelis
salnja mengenai lapisan masjarakat
mengharap
dengan
sangat,
Djampangtengah 119 bw., Djampang- hendaklah jang mendjadi kepala dari
g bawah dan menengah.
koelon 79 bw., djadi Djoemblahnja itoe tempat Ass. Wedana diambilkan
Beloem ditjeriterakan lagi malaise
2356 bw. Pendapatan disebabkan gang- dari tanah Djawa, jang dapat didikan
dalam perdagangan dan perboeroehan
Tempat
sempoerna,
pekerdjaan netjes, goean tikoes dalam bilangan Tjitjoe- tinggi, setidak
Isb. Ini biarlah tidak oesah saja tjetidaknja berpengalaman
kerena
speciaal
diadakan
toekang
jang soedah roek dan Pelaboeanratoe (Tjisolok) dan loeas. Sebab mendjabat bestuur
iterakan, boekan ?
|
boe. Doeakali mengoendjoengi Jaarmarkt, terkena menjotjoki kemacean tcean-toean oleh keroegian disebabkan walangsa- mipoetera disitoe bakal bergaoel deah bosen saja karena Pasar Gam- dan njonja-njonja dari segala model potongan ngit dibawah keadaan sedang. Dalam ngan matjam2
ambtenaar,
begitoe
dan harga menoeroet djaman malaise.
bilangan Tjisolok diantara 3 pemoto- djoega boeat menjamboet kedatangan
|.
ita jzng menoenggoe dengan hormat
ngan dipoekoel rata 20.9 g/ha. Dalam tamoe2, sebab di kolonisatie saban2
boelan Augustus ada lebih 80 bw. kedatangan Pembesar-pembesar.
| to, Station Meester- Cornelis
pendapatan dari jang soedah.
Ini doeloe toelisan saja akan disoeRawa Bangke No. 3
1137
Dapat diketahoci, bahwa dalam bi- dahi, lain hari djikalau perloe disam-

Ko

“Coitteur SARTISTO"

“langan Tjitjoeroeg disebabkan lekasnja boeng lagi.
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| Ini hotel Aerletak di pangkalan paling rame, roemanja
tinggi dan besar di rawatin rapi dan resik, kamar?
sedia waterleiding, bell. dan djongos radjin, harga
pantas, harep: Toean?. dan Njonja? bole saksikan,
disaniboet dengen segala hormat
egee

aan

Tarief dari

ra Tu jang |AN atating

: Letter

elang dengan adanja ini kolonisatie.

“Akan tetapi kita sangat sajangkan
|sedikit, karena sebagai kita katakan.
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oma manoesia.
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jang patoetnja.
Seorang Weda
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di moeka, dan djikaloe maoe
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Menoenggoe dengen. hormat,

abonnement
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dan bisa djadi djo
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#randjang
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koerang|

kamar

-2 randjang : orang

1

e pendjagaan

: 2.3

sewahan

salah, sebab saja lihat

'entah berapa djaoehnja jang diseboet-

Ikan satoe onderdistrict disini“, dengan
ja| mana Wedana ini maoe. katakan, pe“|gangan
seorang Assistent Demang
- Idisini, boleh djadi sama dengan pe: Igangan beberapa orang
i

dalam

itoe

oeroesan

S.V.

Annasher. |

calau dalam | Roepa-roepanja Maharadja A. Fausol
djadjahan jang begii “Ioeas, ha- ini ada terliwat streng terhadap ang-

(Diloear tanggoengan Redactie).

“Djadi tidak heran k
i.Isatoe

nja dikepalai oleh seorang bestuur|$ auta Annasher,. dan akan merobah
ne|ambtenaar sadja, dapatlah ambtenaar segala staat2 dinegerinja. Makloemlah

lini berboeat
sekehendaknja, karena Maharadja baroe, tentoe masih boeta
perboeatannja itoe, soesah dapat di- dalam segala oeroesan.
| ketahoei oleh orang.
Toean Maharadja Faisol, kita kasi
Controleur dan Leider dan lain-lain sedikit keterangan, soepaja toean Mail bestuursambtenaar ada koerang harga- haradja mengerti, bahwa kita ada sadari. S. V.. Annasher,
nja, karena selainnja kolonisten jang toe anggauta
dalam
kalangan
Iste klas, dan disinidatang itoe, takoet ada 'ndoro2 jang
lah kita kasi sedikit boekti-boektinja.
i"lada disitoe, djoega tempat mereka ak
menjatakan perasaan hati mereka tidak S.V. Annasher bermoela masoek di bon
bagian Iste kl, dan diproef
ada, karena sesoeatoe orang jang di- V.S.O,

Djakarta

1 Nov. '33.

Toean-toean Redacteur jth.
Djikalau toean-toean redacteur ada
koernia, berilah sedikit tempat oentoek
toelisan saja. Sebeloemnja dan sesoedahnja saja membilang banjak terima

kasih.

Dalam

lembar

kedoewa

dari

,,Pe-

mandangan“ hari Selasa tertanggal 31
October jang baroe laloe saja nampak
verslag dari perdebatan antara Moehamadijah

@Gadian.

dan

Keharoesan

Kaoem Masehi. Perdebatan itoe tidak
lain
moelanja
hanja mengoeraikan
dengan
S.V.V.
di
Seteranveld.
Disitoe
anggap matanja terhoeka, pasti koe:
en Ka
oeroesan
Nabi
Isa, jaitoe dari hal
kita
ada
toeroet
main
mendjadi
halfrang disoekai tinggal ditanah kolotoeroen
dan
naiknja
Nabi itoe kelangit
Inisatie oleh djoeragan2 jan
jang memerin- bek tengah. Laloe main lagi dengan dan kedoenia ini.
T.H.H.
di
Pekalongan,
djoega
kita
Tan disitoe.
Tetapi lama-kelamaan dalam verslag
-toeroet inain, dan - Annasher -contra
eroepa air “3
- Apapoela.. .kalau Persnja sen- M. V.V. di Go Ahead veld Semarang, itoe nampaklah perdebatan jang amat
Peta menga
Idiri, toeroet: mainkan rol, tak obahnja djoega kita toeroet main.
sengit roepanja, sehingga ada satoe
bagai harimau - masoek
dikandang
spreker
jang
sampai
mengatakan:
Bagaimanakah
Maharadja
Fausol Kalau tidak ada Bijbel Nabi Moehamkambing,
jang tentoe -sadja dengan |
bisa bilang, bahwa kita boekan ang- mad tidak bisa memboeat @uran."
Imoedah anteronja diterkamnja.
gauta dari Annasher? Apakah MahaN| Oentoek memelihara akan terdjadi- radja tidak melihat? Djikalau koerang Saja hendak menanja disini, apa sekiranja toean spreker itoe, mengatakan
nja knevelarij, verduistering, afpersing
terang, pakailah katja mata telor, agar sepegimana jang terseboet diatas ini
Jatau zwendelarij lagi ditanah kolonisa |djangan boeta dalam itoe oeroesan.
sie Gedong Tataan, atau poen dikemoe- 'Dan djikalau beloem maoe mengarti mengetahoei betoel waktoe @ur'an di& dian hari ditanah kolonisatie Gedong kita poenja keterangan ini, tanjakanlah boeat asalnja- dari. bijbel dan apa ia
. | Dalam bagian Soekadana, tidak lain kepada Bestuur ' V.S.O. sendiri, ada melihat sendiri dengan matanja? Apa
toean itoe mengalamkan
dizamannja
(regeering moestinja tambah banjaknja
atau tidak, kita poenja nama diboekoe Nabi Moehammad s. a.w.?
(pegawai negeri, misalnja bocat Gedong
ledenlijst V.S.O., ketika S.V. Annasher
Saja- rasa tidak. Jang saja taoe @ur'an
1 | Tataan soedah patoet diadakan seorang
dalam Iste KI.
itoe kalamnja (perkataan) Allah, djadi
wedana- dan beberapa orang manteri,
Sampai sinilah kita poenja keterangan Toehan
itoe berfirman boekan medengan mana, boekan sadja penilikan
kepada toean Maharadja. Dan semoen- ngambil
dari kitab2
mana2 djoega
Maka. Pena pada
rakjat djadi
sempoerna, akan
“tetapi ini berarti lebih tetapi satoe sama lain, tidak berani doernja Annasher Iste Klas dari bond, dan Nabi Moehammad itoe memboeat
disitoelah kita laloe, tidak main lagi, Our'an itoe djoega. boekan mengambil
wang itoe, sebenarnja berboecat
sewenang-wenang,
sebab
karena ada halangan, dan soedah be- dari kitab mana2 djoega, hanja- menKe ai ra'jat jang atang pindah ke- |sampai banjak wakil2 regeering.
Iberapa
kali Bestuur Annasher minta dapat wahjoe dari Allah djoewa. Dari
lonisatie ini, ra'jat jang hidoep sengKalau tidak, kita nanti boleh lihat soepaja kita main dalam 2e kl. jang sebab itoe saja harap toean jang berra di negerinja.
lagi, pasti terdengar zwendelarij jang masih ada di ini waktoe, tetapi per- kata itoe fKeharoesan Kaoem Mesehij
| Rasa-rasa
berdengoeng gemoeroeh lebih hebat, sebab
om.
tanah ko- mintaan
mana
kita tolak,
sebab djangan berani seboet2 asal oesoelnja
kata-kata sebagai oplichting,ver- lonisatie Lampoeng, soeboer. tanahnja,
masih rapat.
Gur'an kalau tida taoe betoel.
uistering, knevelarij dan se banjak milioen pikoel padinja, dan
Kita harap sadja toean Maharadja
Djanganlah membitjarakan sesoea“ Imoeanja ini didjatoehkan pada wang: kalau . ......u. main speculatie sedikit
soeka
mengarti,
saja
poenja
keterangan
toe
soal
Igama jang beloem dipelaara jat kolonisatie, . jang datang dari dengan
padi ra'jat, padi jang didapat
dengan membanting toelang dengan keringat panas, pasti mendapat ini, dan djangan bantah lagi, sebab djari dan difahamkannja.. Dan oeroesoedah “boekan mestinja kita dalam san orang Islam jang masoek boei,
53
“keringat bertjoetjoeran sehagai Oentoeng
bagoes, dan
inilah" jang perbantahan
di
ini waktoe,
jang itoe sebenarnja tidak bergantueng pa“air hoedjan dari badannja.
"
membikin mengilernja ambtenaar jang
: Boekan sadja ini, katanja diadakan 'bekerdja - ditanah - kolonisatie, sebab ta” berkepentingan bagi kita dan oe- da igama. Igama apa sadjatiFasal oeroesannja toean Ed- dak soeroeh manoesiaitoe
jang aandeelnja - didjoeal ra'jat bodoh, wang berpengaroeh dan moem.
roos
Al-Djoefri
terhadap Annasher, berboeat kedjahatan. Orang
oep Lada 1 ra "at kolonisatie, akan tetapi di 'ndoro. 'ndoro boleh main rol toean
jang
telah
Maharadja
oeraikan di masoek
-boei itoe tidak bergantoeng.
|
poeloehan
jang
mana wang ra'jat tadi
besar
sebagai
kekoeasaan Sulthan »Soeara Kita” dan di ,,Pemandangan", pada igamanja, hanja terdorong oleh
boe banjaknja
? .
Haroen. Al. Rasjid dari Tana Bagdad jikalau betoel Maharadja ada boekti hawa nafsoenja sendiri. Dan apa koe
Habis . ditioep angin, tinggal bang- zaman doeloe.
jang sjah, bahwa toean terseboet ber- rang orang jang memeloek igama MaIkainja sadja, beroepa mesin dan ga
djandji hendak memenoehi toenggakan sehi
masoek boei?- Saja rasa tidak
: ana
toea.
Padan
Annasher, jang sebesar. tiga poeloeh koerang. Oleh sebabnja lidah itoe ti3 | Sekarang . kita tinggalkan:
roepiah oeroesan Go Ahead-veld, dji- dak
bertoelang, Sean aan berkata
eroesan: jang terdjadi sekarang ini,
ka ia tiada
memenoehi, kita: djoega sembarangan.
na inilah ada kewadjiban justitie| I
toeroet menesel. bahwa toean, terseDan
“kalau
orang jang berfikiran
jang beloem baik kita| I
LN
IN Iboet tidak menetapi apa jang soedah waras tidak ia berkata-kata jang boe.
pe pasa dan kita
Nan
dikeloearkan
dari lisannja dihadapan kan semistinja. Dan djoega saja ingin
Bestuur vergadering. Kita berseroe, si- menanja kepada . kaoem Achamadijah
'lapa jang
salah haraplah mengakoe, @adian, apa perloenja A.0. itoe memagar “djangan ini oeroesan mendjadi perdebatkan igama Islam dengan kaoem
Ipandjang.
Masehi ? Apa perloenja igama Islam
(Diloear tanggoengan Redactie)
diobral-obralkan, sematjam da.Akan tetapi kita dengar dari soem- itoe
poenja toe-|
Samboetan dari Maharadja
dipasar Senen. Saja harep
ber jang boleh dipertjaja, bahwa ini gangan
ak jang berpertjektjokan
antara igama
oeroesan
soedah. sampai. ditangan soepaja
A. Fausal Abdoelhak Semarang.
politie, dan akan teroes ditandjoetkan djangan diteroes-teroeskan,
(liat artikelnja ddo. 21 Oct. j.L)
Oentoek mendjaga kehormatan pe-.
perkara kerna toean Edroes Al Djoefri
satie Gedong. Tataan
meloek
igama. masing-masing, saja
tidak
terima,
dan
ketika
hari
Rebo
Kita poenja toelisan dalam ,,Pemanoleh berkendaraan
harap
kaoem
A. 0. itoe djangan memNo. 16 tanggal 16 October tg, 25-10-'33 Hoofd Redacteur Soeara
M. djaoehnja dan dangan
perdebatkan
igama
Islam itoe di boeKita
dapat
panggilan
dari
Hoofd
Bureau
g hampir 50 riboe| "33 jang bertitel ,,Bangsa Arab di Se- Afd.
kan
tempatnja.
Karena
jakin dengan '
P.LD.
djoega
ada
pertanjaan|
'marang ini waktoe“, ada sedikit meitoe hasilnja tidak lain hanja
, terp: atjar satoe antara lain njankal “Artikel dalam ,,Soeara Kita" oeroesan Artikel dalam Soeara Kita jang djalan
jang bertitel ,,Sifat .dictatorisme ada bertitel Sifat dictatorisme jang menge- akan mendalamkan rasa permoesoehan .
“ini jang dapat mengepada bangsa kita“, jang di tanda 'ta- nai persoonnja tocan Edroes Al Djoetfri, diantara pemeloek-pemeloeki igamaitoe.
rasa
jang berwadjib
di setahoen sampai 1 se- ngani oleh salah saorang lid 2 SV. dan menoeroet keterangan dari Hoofd Saja
pikoel, tjoemah ditilik Annasher Semarang.
Redacteur S. K. bahwa itoe Artikel perloe mentjegah perdebatent Wedana dan
jang semadjoega akan dikelah, dan apa ada lagi? tan-perdebatan
Akan
tetapi heran bin adjaib, jang
Djangan
ketinggalan ! Tjoekoeplah tjam itoe.
membalas kita poenja toelisan itoe.
keterangan dan seroean kita, sampai
Wassalam,
| Boekannja
penoelis
dalam ,,Soeara
| perboeatan redisini
sadja.
Pendoedoek
Djakarta.
Kita” (lid dari S.V. Annassher) tetapi

gan
oesahanja berMaharadja Fausol Abdulhak. Roepanja
jat jang miskin, se- toelisan “kita” dapat perhatian dari
at kehidoepan jang
di engan mengadakan Maharadja Fausol. :
kan

tanah ko-

“Dalam

itoe

toelisan

ada

Jadipat

beberapa regel, jang menjangkal, bahbagoes, hingga wa kita boekannja anggauta dari S.V.
a Pa ah Annasher. Maka Maharadja Fausol
A melarang kita peran toeroet tjampoer

Noot Redactie : Sesoenggoehnja amat
sedih Agama kita itoe sampai naik
dipodium. Dari moelai kita tidak ses
toedjoe melainkan tersoeroeng . oleh
Noot Red.
kewadjiban kita moeat verslag.. Akan.
Dengan - karangan ini, kita anggap tetapi setelah kedjadian di. Gang. Keitoe soeal. telah: sampai banjak di bi- 'tapang kita tidak akan moeat debatan
igama lagi,
tjarakan,
S. Alwi

Edroos,

"2

ab

5 Djawa: loeasnja.
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Dementtegelfabriek ,,Sumatra””
SAWAH BESAR No. 33
Satoe

1361 WELTEVREDEN

jang soedah

lama berdiri dikota

Djangan
rangan.

minoem THEE

bisa

sir) sakit kenfjing, Syphilis, Kentjing
atau 'basah, sakit kepoetian atau tidak

membikin

roepa-roepa

model

semba-

:

Djika masih ada jang men-

dingan.. Kesehatan djangan sampe
kelanggar Apalagi djaman sekarang.

Betawi jang mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia

Zon ler Oieralis seperti pe-

g

Cementtegelfabriek

TELEFOON

Dari

Cementtegel kwaliteit nummer

1
|

itoe

ey

Minoemlah

D

,PATOEAHWATTEE- TH EE" ||

satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada s'-pa

jang minta, harga pantas.
NI

|

3

Pj

:

Ka

EN

RE

TAN

Ea

ENDJOENGI LAH

Wangi dan sedap
harga per pond.

Kita poenja afdeeling

PETANI-THEE '/4 pond . , 0.154

Saroeng tetapi

na aan

tetap

Roepa-roepa

8

PASAR BAROB .

» 0.01 /z

S.M SOEBRATA

Landsdrukkerijweg (belakang
boei) Batavia Centrum.
Djoega bisa pesen sama loopers s.k. , Pemandangan".

TOKO T IO TEK HONG

3

» 0.07”a

»

» tengahan ,

Kentang dLI.,”»

moerah sekali

tenoen

Kan

. f 0.15

Lapis besar per stuk

dengan harga

barang

jang mashoer

GAROET

DODOL

UITVERKOOP
Pan

f 0.554

BATAVIA-CENTRUM
151

so

3

:

PEK TJO

K YOK TJENG
TJAP

IKAN

MAS.

Penjakit kentjing-nana (Pektjok,
twetjeng, keklim,) paling djahat
sekali,

kaloe

tida

boeroe-boeroe

:

3

. diobatin aken meroesakin antero
anggota badan, dia menjipta laen

penjakit,

kamtjeng sowaja,

'

laen

erah,

'soklat, poetih dan

Fa KY

:

| Di pjaKARTA TERDJOEAL DI
H Toko Delima" Pasar Senen 159 Batavia-Centrum

MH

F3

dapet

Toko ,Pekalongan" Pasar

Senen Batavia-Centrum
Hoofdtoegang “Pasar Mr. Cornelis

2 Toko ? »Bandjar”

Fabriek Tenoen

1 botol
roemah

SHA MSOEDIN
Cheribon

poenjakan maksoed pada

satoe dari itoe ampat nona.

“Tiitatjita jang tergoda.
Oleh

230. SAEROEN
22

—. BOTOL KOSONG

£

2

obat
3 kali,

bidji

Tionghoa
1 kali

harga$ f 1.50, antero tempat
ada djoeal.

2 bidji

sama

Pelatoeran
aer,

makan

Terbikin
Tanahlapang

sala

' Mas Mardjap djoega lantas indjak
itoe roeangan

depan

roemah,

tangan

oleh
Glodok

TAY

AN

No, 10, Telefoon
BATAVIA

HO
No.

1620,

liah dengan melerokan
mat.nja
dan
oendjoek giginja jang manis. Lain-lain temannja gadis roepanja menjetoe-

toedjoei ini pendapatan,
mala kata:
»la bilang

beli koran

Nona
katian

Koeboeat

tempel bilik, tapi semoea koran barse.

Lantas kata tidak tidad batja aksara
Blanda, tapi bisa seboet Haagsche
Post danStuiversblad dengan pego, ta-

pi betoel.“

»Tadi ia bilang sama
kita orang
poenja adik perempoean, dan baroesan kata pada Osm 'Dirdja ia anak
KAMPRET, TOEKANG
piatoe, tidak poenja
sanak
saudara
barangkali poenja orang
toea sadja
sala bawa satoe kereta demonstratie,
djoega tidak, katanja. Ia poenja bitja- .
ngan berdjingkrak, ,oewang sebegitoe
djadi saja papak kau semoea ...." toca begini, Kampret.“
Kau beloem lamatinggal disini ja, ada banjak sekali boeat antar dari Si- ra Betawi dibikin-bikin boekan aseti“Saja koeatir bagaimana poelang
sebab jang tinggal doeloe disini bekas ni ke auto di depan. Ternjata bahuea nja, Siapa tahoe barangkali iaorang
kata njonja Koesoemadiredja, ajo beboeron?" kata nona Gartiah.
3
koprai politie Midan dari Tjilintjing, toean-toean,
nona-nona
dan
njonja
loear beres!“ ia peritahkan pada semoea
»Ea dan, ia poenja tjara
bergaoel
»Betoel
tocan,
beloem
lama."
ada orang-orang jang boediman
dan
-|anak-anak sembari towel nona GartiToean Koesoemadiredja lantas diam, bangsawan. Saja tidak bisa membalas dengan kita orang selain omongannja
. |ahjang sedang batja PEMANDANGAN
jang tidak karoehan ada sopan,
seTr, yseperti merasa segan diadjak berang- tidak madjoekan pertanja'an lagi, ha- ini kebaikan, moedah-moedahan Allah perti orang kota terpeladjar", kata no nja ia panggil tocan goeroe boeat ka- jang maha kocasa balas pada
itoe
|kat,
Ef
na Djoeliah jang disamboeng dengan
sih pindjam geretan.
:
boedi jang agocng.“
Dengan
bilang
oetjapannja Mas Mardjap.
Sementara itoe toean Koesoema
Dengan aijoengkan kajoe api, Mas begitoe ia boekakan pajoengnja dau
»Tapi ini semoea bisa djadi
sampai di emper itoe roemah,
begiMardjap
samboeng tanja pada Bang sedia boeat “antar pajoengi satoe per betoel. Ia tjoema orang desa
Oep9
itoe goeroe
n. Itoepoen
Mas Mardjap,
“biasa.
satoe,
dan berlaga seperti orang kota, meH.LS. jang pakai dasi pandak, tjelana Kampret:
Waktoe bermoela ia antarkan nona mang sekarang ada itoe orang desa : :
Ipalmbeach, sepatoe koening jang seka- | Kau asal dari mana kalau beloem|
Paitini dengan
penoeh
kehormatan jang maoe tirve-tiroe orang kota,“
dang menedoeh rang lebih lantaran kena tanah lem- lama kau tinggal disini?
dan
kesopanan,
sesisanja
orang
jang
»Dari
Karang-geneng,
district
TjikiSementara itoe bang Kampret kem- " Sl
1 lantas terdengar poeng.
masih ada omongkan ia,
dang!"
balilt dari
djalanan,
€
dengan “mindiks
oen tidak antara || Lantaran hanja mengindjak roemah»Satoe orang desa jang mengarti mindik dan samperkan Mas Mardjszp
»Karang-geneng dimana ?"“
anti, djaoeh se- Inja orang desa biasa, boeat toean
Kuesoe
»Koeraug priksa, sebab saja orang sopan-santoen,” kata toean
maoe diantarkan.
stop depan | Koesoemadiredja barangkali kebiasaan
madirdja
.
desa
biasa,
boeat
Satoe
toean
goeroe
“Saja paling balakang, dan semenitoe rombo- doeloe waktoe masih djadi wedana
kata
njonja
»Yatoe
orang
aneh,"
tara
itoe- hoedjannja
jang
tentoe
soedah
faham
ilmoe
boetentoe berhen
jang sama arlinja sebagai radja ketjil
Koesoemadirdja,
mi,
tent9e
mengetahoei
dimana
letakti,
tidak
oesah
kau
antarkan",
:
dalam
desa,
tida
pakai
atweran
kesopan
oedoek
disitoe toean
'»9atoe orang . , . tidak beres otak
£
oe lagi teman- an bilang ,pangapoeaten" tjara Priangan nja saban desa dikolong langit, saja
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1 hari

isinja 50

taran merasa tidak ada harganja lajani orang desa, djadi diam sadja, tilebih djaoeh. KemToean Koesoemadiredja lantas toe- kiri masoek disakoe tjelana, kasi dag" dak maoe openi
bali
toean
Koesoemadirdja
bertanja:
pada
itoe
istri-istri
oesap-oesap
baroen, teriring oleh itoe temannja dari
»Apa
kau
tinggal
sendirian
di ini
djoenja
jang
kena
air
hoedjan
dengan
kota, lIontjat sedikit lari karena sebisatidak per- roemah?“
bisa singkiri air hoedjan dan kata: 'Isapoetangan jang wangi,
»&ih, kebetoelan saja lihat keloear, doelikan jang roemah djongkok disam »Saja toean. Saja sendirian, tapi ini
tidak mengapa, sebab dari ketjil saja
Saja dengar dari ping depan pintoe.
. Fampir keteroesan:
biasa sendirian. Saja ada anak piatoe
Toean
Koesoemadirdja
jang
lebih
doe
sopir taxi jang dipakai tahadi pagi
tidak poenja sanak saudara, poen bologka
pada toeroen disini toenggoe kendaraleh djadi saja tidak poenjakan
orang
»Siapa jang poenja ini roemah?“
an. Kalau hari Minggoe begini soetoea.“
:
»Djikalau
toean
tidak
goesar
dan
sah ada autobus, tidak penoeh
dari
izinkan, saja toean?”,
3
»Nou kau toeloeng
pajoengi
kita
Bogor, lohor
dan sore orang-orang
»Siapa
kau?"
orang ke automobiel nanti sajapersen
banjak jang poelang ke Betawi, djadi
Saja poenja nama, jasebab orang de- sepitjis."
Iselaloe penoeh. Maka itoe kebetoelan
|sa biasa, dari ketjil sampe. sekarang
»Sepitjis!? kata bang Kampret de| rangkali

Aan

thianpouw,

djika

sekali
ini sakit tentoe
bahaja
dan badan kita aken mendjadi
roesak. Kaloe Toean dapet itoe
penjakit moesti lekas makan obat
EK TJOK
YOK TJENG merk
tjap ikan mas, sigra djadi baek,
en tanggoeng lain-lain penjakit
tida bisa dateng, harep ToeanToean mendjadi taoe.

a,

| warna

yaungmoei

siphilis-radjasinga)

LN

n N |

N

!

(klapoer)

pan,

:

Onderwijzer ma
dir

nja,” kata Mas Mardjap.
tidak tahoe,"
“Atawa sate orang jang loetjoe,
Toean
Mardjap
dengar
itoe
djawatengah, poen tidak bilang ,assalamoe
satoe
grappenmaker”, kata nona Djoe
ban
kelihatan
sedikit
goesar,
tapi
lanalaikoem“ tjara Betawi"
atau ,koelo noewen“

tjara

tidak|

Djawa-

. (Akan disamboeng)

#
A

“

