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| poenja Maksoed. 
'Maoe conferentie 
“di Djawa. 
Pasar bahwa minister- 

  

i. Den kn toean 
sesoedahnja diadakan 

el on rentie (permoefakatan da- 
, | Japan dan Inggeris “di 

nanti diadakan confe- 
am itoe antara Japan de- 
Belanda, 

anda djoega. Berhoeboeng 
»JJava Nippon Sha” 

an bahwa ministerie Oeroe- 
Negeri di Japan, dalam hal 
minta boeah fikirannja de- 

t Handel dan Indoestri dan 
ada bermoefakatan hal ini 
mereka orang-orang saudagar 

i itoe negeri. 
ii Twente ingin soepaja itoe 

   
   

  

toelnja soedah. lama 
| dalam ini hal, sekarang b: 
doesin berhoeboeng dengan 
“perdagangan hebat dari I 
adaan jan g sangat ge tir 

   
    

     

     
    
    

     
    

      
   
   

  

   
   

      

   

  

   

      
     

ang di Tridonesia ingin s0e- 
iadakan djoega ditanah Djawa. 

roet berita jang terdengar, 
ahwa jang teroetama akan mendjadi 

pembitjaraan dan remboekan didalam 
toe conferentie nanti, ialah tentang 

jara dan peratoeran-peratoeran banjak- 
ja saroeng, benang dan bahan-bahan 

dasar kain. 
Ing 

ae Penjoeloeh dibeslag. 
Kemaren, 'hari Kemis ddo. 11 ini 

boelan, dikantoor P.N.S. di Struiswijk- 
traat oleh politie soedah dilakoekan 
pembeslahan madjallah Penjoeloeh, 

Sei ang tijdschrift jang dikeloearkan oleh 
|. Iperkoempoelan goeroe. jang asal dari. 
n Kemasoa, TN. : 

. Itoe pembeslahan atas perintahnja 
P.G., beralasan bahwa Redactie Pe- 

 Injoeloeh disangka ada perhoeboengan 
politiek dengan Ir. Soekarno, jaitoe 

  

' Aaea ng kes 

bertempat dij 

Ini berarti satoe kemenangan, sebab 
begitoe djaoeh jang paling tjepat sam- 
paikan Australie dari. Engeland adalah 
Scott, dalam tempo 8 hari, 20 djam 

.|dan 44 minuut. : 
Sekarang ada didjalan ke Australie 

seorang bangsa Australie sendiri, Blos- 
se, jang tanggal 10 October, telah be- 
rangkat dari Lympne dan kemarin ter- 
kabar telah sampai di Lyon (Frankrijk). 

Semoea djoeroeterbang itoe akan 
liwati Djakarta. 

TO 

Algemeene-Java Riistbond. 

Menoeroet kabar, kata B.N., pada 
tanggal 22 October j.a. d. oetoesan2 
dari penggilingan beras dan soedagar | 
akan berkoempoel dalam gedongnja 
Chineesche Handelsvereeniging boeat) 

dari Rijstpellerijenbond West Java jang 
soedah ada, .jang berkedoedoekannja | 
di Krawang di bawah pimpinan toean 

»' Tiong Pek “Som. 3 
Ada dimaksoed soepaja, djoega bisa 

masoek dalam ini perkoempoelan 
semoea pemegang rijstpellerij dan 4 
perkoempoelan soedagar2 beras jang 
teratoer dan jang..tidak teratoer di 
Djawa Barat, 5 

Sesoedahnja—menoeroet tjita-tjitanja 
orang-orang jang menggerakkan boeat 
adakannja itoe perkoempoelan—akan di 
dirikan djoega bond sematjam itoe di 
Djawa Tengah, sedang boeat pengha- 
bisan akan bekerdja sama-sama dengan 
Djawa Timoer, oleh. jang berkepenti- 
ngan akan didirikan satoe bond oe- 
moem, Java Rijstbond, boeat memper- 
hatikan kepentingan'. oemoem. 

Sebagai punt pertama ada dimak- 
'soed boeat menetapkan harga export 
dari beras Djawa boeat tanah seberang 
|jang sekarang lagi ada dalam perhatian 
besar. 

Djoega kita mendapat kabar jang 
di Makassar  soedah didirikan satoe   | sendiri (boekan ba- 

i kita), dan kita djika- 
laoe pakai barang:.kita sen- 

ija pakai orang lain poenja ke 
entoe seolah-olah toeroet me- 
barang-barang keloearan ne- 

nan PE kita | 

roepanja berhoeboeng dengan peme- 
riksaan Ir. Soekarno sekarang ini, di- 
lantara soerat-soerat kepoenjaan Ir. 
'Soekarno jang dibeslag oleh politie, 
terdapat soerat dari Redactie Penjoe- 
Toeh. 
Jang “ mendjadi — verantwoordelijk 

Redacteur, toean Sandaatmadja, soedah 

    
    
    
   
   

  

         
   

    

   

   

      

   
    

     

  

   

  

   
   

   
   
   
    

    
    
   
    
   
    
     
    
    

  

    

   
     
     

    

  

    

    

  

   

   

      

    

          

     

    

   

            

   
      

    

  

iloleh politie, serta madjallah Penjoe- 
loeh dan soerat-soerat dikantoor P.N.S. 
soedah dibeslag. 

HAN As. 

Perlombaan Oedara Engeland — 
a Penata na . Australie. 

ep yan Kingsford Smith 
ia! “menang. 

pan sangat Sebagaimana telah dikabarkan, King- | 
ng bisa loepakan| 
n jang Jaloe, ag 

sford Smith, jang kemarin doeloe li- 
wat disini, tapi tidak toeroen, dan ter- 

.Ibang teroes ke Semarang, telah datang 
di Wyndham (Australie) dan begitoe 
telah sampaikan Australie- itoe dari 
'Engeland dalam tempo 7 ag 4 djam 

| 2 1 minuut. . 

Silndroek lebih Sa 
oen gadji sedikit, dari |! 

ia sama sekali. Le-       

  

Perloe Skak Yati itoe economisch weer- 

e bisa | negeri jang terkenal kaja dan makmoer 
O- lini, gampang terpoekoel hantjoer djika- 
»|lau ada angin taufan menioep. 
| Djikalau ra'jat dari doeloe dapat di- 

-KAN | dikan berindustrie, djikalau ra jat djoega 
—. Merdidik bagaimana goenakan kekaja'an- 

nja ini negeri dari doeloe, soenggoeh, 
idak oesah terlaloe banjak oeroesan 
zorgen) bagi pemerintah djikalau hanja 

aa. malaise jang seperti Pen ini 
datangi. 
em intah haroes bisa goenakan 

li toelang belakang pendoedoek- 
ja. Pn moesim kekoerangan 
wang, tetapi wang disini tidak 

' Itersimpan oleh pendoedoek anak negeri, 
£ disini soedah terbang keloear | 

5 negeri dari sebab industrie .roepa-roe- 
pa aandeelhoudersnja tidak ada disini. 

alau pemerintah kekoerangan 
verti sekarang, toch tidak 

mi mbat (disini : verhalen) 
e .0ewang jang soedah diloear 

| pa Naa, potongan   
dan madjoekanlah peroesa- | 

. Tidak hanja haroes bantoe 
n di Indonesia, NT an 

- (diperiksa dan ditanja keterangannja | 

'baarheid pada ra'jat. Djangan ra'jat di 

kali, Didiklat ra'jat Sada ber- 

    

bond dari penggilingan2 beras dan 
saudagar2 beras jang mengatoer se- 
moea perdagangan beras. 

—O— 

Toendjangan pada werkloozen. 

Bestuur oemoem dari Ondernemers- 
bond soedah mengadakan vergadering, 
dalam itoe vergadering  menoeroet | 
|B.N. soedah dibitjarakan djoega dari | 
fasal toendjangan oleh kaoem onder- 
nemer oentoek ne nana akan datang. 

NN anna Bu Inggris. 
: Lihat-lihat negerikita. 
Kapal Olysses dari Kongsi ,, Ocean“ 

|telah sampai disini dengan membawa 
penoempang 140 kaoem tourist, jang 
(hendak lihat-lihat negeri kita. Pada 
tanggal 14 ini boelan mereka itoe akan 
teroes ke Semarang, Soerabaja, Bali, 
Makassar dan Banda, dan kemoedian 
via Australie dan Afrika poelang kem- 
bali ke Engeland. 

—O— 

Itoe perkara Pest Peparoe. 
Meninggalnja di 
Tjiandjoer. 

Berhorbbehg dengan kedjadiannja 
dengan seorang jang diserang pest 
peparoe jang bawa mati, maka seperti 
telah dikabarkan di. Meester Cornelis 

Orang jang terserang pest itoe me- 
ninggalnja tidak di Meester Cornelis, 
akan tetapi di Tjiandjoer. 

Pada hari Rebo dalam minggoe jang 
laloe orang lelaki itoe jang tinggal di 

Tjibatoe, soedah datang menamoe di 
sini pada familienja. Dia soedah me- 
nginap pada satoe doea familienja di 
Gang Kober, satoe djalan simpangan 
dari Kerkhoflaan di Meester Cornelis. 

Hari Kemis dia djatoh sakit. Meski- 
poen begitoe ' pada hari Minggoe dia 
poelang dengan ambil djalan meliwati 
Tjiandjoer di mana dia .djoega me. 
.ngoendjoengi beberapa familienja. Di 
tempat itoe dia poenja penjakit men. 
djadi tambah begitoe keras samppj 
meninggal djoega pada itoe hari. Dia | 
poenja majit dibawa ke Tjibatoe, 

Waktoe diadakan pemeriksaan majit 
dapat kenjataan bahwa orang itoe soe- 
dah diserang pest peparoe, lantaran 

Cornelis ditempat mana orang itoe 
paling belakang ada tinggal dikasih 
tahoe. 

Sebagai satoe Pena 
1e t soedah 

    Kan, Gezond-   toeran asing- 
disangka, ba 

membitjarakan soepaja dilogaskannja | 

tidak koerang dari 33 orang diasingkan. | 

mana tocan Assistent Resident Meester 

  

Soedah terima 

10 Oct. 1933 
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TERSIMPAN DALAM DOOS : ——— 

moengil B na — 

| dan bagoes 0.6 KG. -E— 

| : Ea 
15 streng Lilian art silk 45 ct. 3 

1 st, Djaroem (3 bidjif Mn 2 
1 »  Raam kajoeboender 10 ,, j TJOEMA 
Ke Patroon.: Gabardit:. 138 1, BOEAT 
1 ,, Gambar pake kleur 05 ,, HARGA 

15 ., Penggoeloeng benang 05 ,, g 

1205: ct, 
EXTRA 20 

1 vel Te boleh pilih 20 ct. — 

Totaal 150 ct. 

Mengerdjakannja   
F 

paling gampang 

dan enteng 
  | 

jg       GRATIS-LES     — 

Aa 

Importeurs. 

N. B. 

  

' 

“Tu Garui | Bada 

PASAR-KLONTONG 
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN—BATAVIA- 

Pesenan minta disertaken wang lebih doeloe 
tambah onkos kirim: 

Boeat Java & Madoera 

& Loear Java 

KO 
AA
 

      Cc. 

Ha 

  

KAA Tt Pd 
  

wa mereka itoe soedah bertjampoer 
gaoel sama orang jang terserang itoe. 

Aneta kabarkan lebih djaoeh : 
Orang-orang jang doeloe berdekatan 

dan bertjampoer gaoel dengan orang 
dari Tjibatoe, jang mati lantaran pest 
peparoe, 33 orang banjaknja, sekarang 
dikoempoelkan dalam doea roemah di 
Boekitdoeri. Roemah-roemah itoe di 
pagar dan didjaga, soepaja lain orang 
tidak datang dekat. Orang-orang jang 
diasingkan itoe tidak menoendjoek 
tanda-tanda sakit dan begitoe ada peng- 
harapan banjak seliwatnja 10 hari me- 
reka itoe tidak ketoelaran oleh itoe 
penjakit. 1 

5 9 — 

Landraad. 
Ini hari Landraad Meester Cornelis 

soedah periksa perkara 2 orang nama 
Koenong bin Asan dan Pimin bin Atong, 
didakwa mentjoeri, hakim beri hoekoe- 
man masing-masing 1 tahoen pendjara. 

Djoega diperiksa perkaranja seorang 
Tionghoa nama Ong Bong Tjang, se- 
bab soedah melanggar satoe deelman 
kepoenjaannja Salim, koeda dari deel- 
man jang dilanggar hingga mati, hakim 
menjoeroeh persakitan ganti keroegian 
pada Salim banjaknja f 140. Kedoea- 
nja ada mempoenjai pokrol. 

— O— 

Ambtenaar oeroesan Tionghoa 
. dan Timoer Djaoeh. 
Kembali satoe datang 
dari Tiongkok. 

Sebagaimana telah ditetapkan, se- 
moca orang jang hendak mendjadi 
ambtenaar oeroesan Tionghoa, mesti 
pergi ke Tiongkok dan tinggal disana 
sekian tempo lamanja oentoek peladja- 
ran praktisch dalam ilmoe bahasa dan 
pergaoelan' Tionghoa. Tiga tahoen j jang 
laloe, toean G.W. Overdijking telah 
pergi ke Tiongkok setelah ia beladjar 
di Universiteit di Leiden. Bermoela ia 

  
      

    

  

    

logie, toean Overdijking itoe djoega 
telah mempeladjari Indologie, ilmoe 
pengetahoean tentang Indonesia, c.s. 

Toean O. itoe telah diangkat sebagai 
ambtenaar boeat oeroesan Tionghoa 
dan Timoer Djaoeh. 

Ini kantor oeroesan Tionghoa dan 
Timoer Djaoeh sekarang masih tetap 
ada, tapi kantor oeroesan Japan telah 
dihapoeskan, atau dihematkan sampai 
satoe ambtenaar sadja. Toean Pandoe 
Soeriadiningrat, jang doeloe beberapa 
tahoen beladjar di Leiden dan kemoe- 
dian di Tokyo dan sekarang djadi 
Wedana di Cheribon, kenjataan per- 
tjoema sadja memboeang itoe tempo 
beladjar, sampai ketinggalan dari lain- 
lain teman-teman sekola.. Sedang oe- 
roesan Japan itoelah jang sekarang ini 
lebih penting dari pada oeroesan Tiong- 
hoa, karena ada oeroesan Japan Timoer 
Djaoeh seoemoemnja. 

Ega 

Masoek boei sadja. 
Boleh djadi lantaran fakgkamnja 

oewang, atau boleh djadi karena orang 
tidak anggap hina lagi masoek boei, 
sekarang banjak orang jang lakoekan 
pelanggaran dapat hoekoeman denda 
atau pendjara, lebih baik pilih ,pen- 
djara. 

Landrechter Batavia kirim orang ke 
pendjara tiap-tiap hari antara 20 dan 
30 orang. Diantaranja banjak jang ha- 
nja kena denda f 1.— atau sehari ma- 
soek boei. 
“Ini keadaan oleh jang wadjib telah 

diketahoei, maka beloem lama ini pada 
hakim-hakim telah disiarkan circulaire 
oentoek mendjatoechkan hoekoeman 
seringan-ringannja  subsidair hoekoe- 
iman badan berat. Meskipoen begitoe 
kaoem koesir dan sopir masih teroes 
lebih soeka pasang badan. Tjara lain, 
oentoek tjegah djangan terlaloe banjak 

bon, 
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. schland boleh 5g 
: menghormat verdras 

200 selengkapnja atau terasin 
(0 Kaoem Hitlerist m 
“ faloek kepada i 

dan sebisa-bi 

soepaja: verdrag, 
"5 kan "dan 

   

    

         

  

        

  

           
      

    

    

   

    

       

    

   

  

   

    
   memberi kedoedoekan 

| “loear biasa dan beroentoeng kepada 
“kaoem tani, - mendjadi toelang 
| belakangnja seantero ra'jat negari 
| Duitschland tersohor sebagai satoe 

| negeri jang energisch dan berdiri di 
0.0 atas tingkat wetenschap jang tertinggi 

—- sendiri. Ra'jat dari negeri begitoe tidak 
— bisa tinggal diam, djikalau pekeloearan 

| hasil energie dan wetenschapnja itoe 
diwatasi oleh bangsa asing. Boektinja, 

Duitschland tidak h mempoenjai 
— kapal perang lebih dari 10,000 ton, 

- akan tetapi itoe kruiser Duitschland 
| dan Emden, jang oekoerannja tidak 

—. lebihdari 10:000 ton mempoenjai ke- 
| koeatan jang Ta ma dengan sa- 

0... toe dreadnougt : negeri armada 
mana djoega. Duitschland tidak boleh 

—... mempoenjai kapal atau mesin terbang 
|. oentoek peperangan, tapi sampai se- 

: | karang djoega beloem ada satoe ne- 
. geri, jang mempoenjai kapal terbang 

1 baiknja dengan ka- 
an mesin terbang jang 

: dan sempoerna dengan 
Duitschland, satoe kali dimer- 

       

      

  

     

   

    

    

  

   

    

   
   

   
   
     
    

  

    

      

    

   

   

  

    

     

  

     

        

   
     
   

   
     

  

   
    

    

   

  

   
   

    

  

   
   

  
“Dok   
de mpergoenakan tenaga lahir 

  

dan batin dari ra'jat, bisa moemboel 
dalam satoe tahoen sadja mendjadi 

“ mogendheid klas satoe seperti doeloe 
catau lebih dari doeloe,” dan inilah jang 
mendjadi haloeannja kaoem Nazis di 
bawah pimpinan Rijkskanselier Hitler. 

0. Akan tetapi, apakah sesoenggoehnja 
—.... Duitschland bisa mengasingkan diri, 
|. economisch, dari lain-lain negeri se- 
04 kitarnja? Ini ada satoe pertanjaan, 
|. Jang tidak bisa didjawab dengan moe- 
“dah. Tidak satoe negeri sedoenia ini, 

“Japan poen tidak, bisa berdiri mentjal 
— dari jang lain-lain. Mengasingkan diri 

. terpaksa atau maoe sendiri, sama de- 

  

—. Sekoeat-koeatnja Duitschland — dan 
oentoek Japan djoega perkataan ini 
bisa lakoe — ia tidak bisa lepaskan per- 
(ikatan internationaal : boleh tanja ke- 
pada kaoem Bolshevist, jang tahoe 

— alamkan djamannja Lenin. 1, 
.. Boeat ketiga kalinja dinegeri Siam 

000 revolutie atau dengan perkataan kasar: 
... pemberontakan. Ta an 
“Dan saban-saban, djikalau Radja 

if rta Permisoerinja kebe- 
: tidak ada di Bangkok, 
oe tempat oentoek mengasoh 
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djatoehkan, dan di 

etahocan, bahwa ma- 
kjat ,,bersifat commu- 

boebarkan ma- 

sendiri. Kemoe- 
Kolonel, mirip- 

    

| Djawa. 

IToecan T. Lapahe, 

   

. ngan memboenoeh diri sendiri. $ 

stitutioneel, | 

dengan satoe | 

  

|. Perampok ditangkap. 
“Tadi pagi politie Meester Cornelis 
pedah dapat tangkap seorang peram- 
k nama Boerhana asal dari Bekasi, Rak 

jang ditoedoeh soedah mengerdjakan | 
pekerdjaan itoe dalam boelan jang | 

   

  

    
    

    
       

   

  

    

  

   

      

    
   

  

    

SU Kn E Oa 3 

— Examen Mantrie Verpleger 
TN en CB 2. 

Moelai hari Rebo-Kemis 11-12 Oct. 
: 11933 di C.B.Z. soedah di langsoengkan 
|Examen Mantrie Verpleger (ster) dan 
jang loeloes seperti berikoet di bawah. 
— Bagian isteri. $ 
| Nji Josanna Kasan, Soenda. Nji 
Kistirah, Djawa. Nji Koedjaini, Padang. 
INji Soewarti,.Soenda. Nji R. Aminah, 
'Soenda. Nji W. Maria, Menado. 

Bagian laki-laki. . 
| E: Ewo,  Soenda. 

Toean  Soeamat, Soenda. 
'Toean E. Tampobolon, Tapanoeli. 

Ambon. Toean 
Emang, Soenda. Toean Rafei, Soenda. 
'Toean - Sartirnoen,  Djawa.  Toean 

  

itoe| Soejoto, Djawa. Toean Abbas Oesman, 
| Padang. Toean Bakrie, Soenda. 

—0— 

Gemeente dengan Pasoendan. 
. Berhoeboeng dengan terpilihnja t. A. 

n|Soeardi mendjadi gedeputeerde dari 
: |Provinciale Raad, sedang toean tsb. ada 

' Imendjadi lid ' Gemeenteraad, maka 
mengingat akan pilihan terseboet, ter- 

npaksa t. A. Soeardi harces meletakkan 
dari ke€lidan Gemeenteraad, dus di 

:| Gemeente terboeang.— . 
Menoeroet kabar jang kita dengar, 

,|boeat gantinja itoe dimadjoekan toean 
Prawira di Nata bekas lid 'Gemeen- 
teraad jang digantikan oleh t. A. Soe- 
jardi. 

Nama t. Prawira di Nata boeat di 
Gemeente tidak asing lagi, dan atas 
Ikeberhentiannja tempo hari boekan 
Ikarena tidak tjakap, tetepi berhoeboeng 
|dengan terpilihnja mendjadi ketoea 
dari koempoelan goeroe-goeroe Indo- 

Inesier, sekarang roepanja tertimbang 
(tiada mendjadikan halangan dan ke- 
'beratan oentoek doedoek lagi mendjadi 
lid Gemeenteraad itoe.— 

Djika sekiranja tempo hari teroes 
|dgedoek mendjadi lid Gemeenteraad, 
It. (Prawira di Nata ada kans besar 
boeat mendjadi Wethouder, mengingat 
lamanja mendjadi lid. Gemeenteraad 
poen mengingatkan ketjakapan dan 
pengalamannja di Gemeente. 

Apa jg. diharap oleh Pasoendan 
: kiranja berhasii. 

Bi Re 

Atoeran2 terhadap militer2 jang 
. dikirim dari Negeri Belanda. 

Dari hal lagi dipeladjarinja boeat 
didjalankan atoeran menoeloeng kaoem 
militer B.N. bisa kasih kabar lebih 
djaoeh, bahwa maksoed minister jaitoe 
militer2 jang dikirim dari Negeri Be-|e 
(Tanda jang dalam tempo anam tahoen|g 
soedah bisa djadi onder-officier, bisa 
(pindah dalam dienst pereman. 

Sesoedah 

Ingoendjoengi 

pindah. 
Oemoernja militer2 

boleh lebih dari 30 tahoen. 
x 

gontjangnja kaoem I. E. V. 
Sampai 

'sebagai satoe lapang Jafzetgebied| 

lakan dilawan, demikianlah kata Bat. 
Nwsoblad itoe. :. 

—— 0— 7 

Sekolah Dokter Tinggi. 
Goeroe Tinggibaroe. 

Diangkat mendjadi goeroe tinggi 
|foear biasa dalam ilmoe Plantkunde 
pada sekolah dokter tinggi di an 25 

pada : ta, K.B. Boedijn, plantkundige 
Herbarium di Bogor. 

Landgerecht. 
'Tadi pagi Landrechter soedah pe- 

Iriksa perkaranja toean Tjan Keng Liong 
eigenaar dari kantoor tjitak Pantjoran, 
didakwa melanggar atoeran pertjitakan. 

Sebagaimana diketahoei, bahwa toean 
lilitoe doeloe ada mentjitak boek8e jang: 

  

“Ikaoem bangsawan, jang masih besar 
Ipengaroehnja atas ra'jat. TAN 

. Di Siam roepanja terdjadi pertem- 
'poeran hebat antara kaoem militair- 
kaoem bangsawan dan kaoem intel-    

        

lectueeI-democratisch. Doea-doea fihak 
tidak ingini tjilakanja Radja Praya-| 
iphok tahan, 

      

  

(Pada pertjitakan pertama toean terse- 

denda KO 

Toean Slamet, $ 

itoe mereka jang tidak |8 
maoe “teroes djadi militer bisa me-|g 

: cursus boeat roepa2|8 
dienst ke dienst mana mereka hendak |8 

“ itoe djikalau|M 
maoe pindah dalam dienst civiel tidak | 

Sebagaimana -soedah didoega, kita | 
poenja kabar dari itoe fatsal atoeran2| & 
terhadap kaoem militer soedah bikin|(8 

sekarang kita tidak bikin|& 
commentaar, sebeloemnja kita dapat|8 
kabar lebih djaoeh bagaimana doedoek- | 
nja itoe perkara. Ada njata sekali jang | 
'tiap2 daja boeat anggap Indonesia|8 

'boeat kaoem boeroeh dari Nederland |# 
|djoega oleh kita dengan sekoeatnja | f 

    

  

. Tiap-tiap pertjitakan menoeroet atoe- | 
ran haroes dikirimkan pada Hoofd 
commissaris van Politie dan Resident. 

boet tidak kirimkan pada Resident. 
Sesoedah Partindo mengadakan pero- 

bahan dari boekoe itoe, toean terse- 
boet loepa poela kirimkan pada Hoofd- 
commissaris van Politie, Dalam pero- 
bahan itoe ada perkataan jang tidak 
baik oentoek Pemerintah disini. 

Begitoelah toean terseboet diberi 

Djoega soedah diperiksa seorang 
Indonesier nama Mohamad 'Taib di- 
dakwa waktoe tidoer diroemah sesrang | 
perempoecan  bangsanja, - paginja ia 
pergi dengan membawa 2 peniti mas, 
di Gang Krandjang Tanah Tinggi. 

| Pesakitan diberi hoekoeman 1 boe-| 
lan pendjara. 

—)-—— 

Seorang Penipoe Ditangkap. 
Tadi pagi soedah ditangkap seorang 

Indonesier nama Tahir ditoedoeh soe- 
deh menipoe seorang bangsanja nama 
Doelsani sebagai koesir deelman ting- 
gal di Kemajoran. 

Doeloe 
deeiman soedah langgar gutonja se- 
orang Belanda. Hal ini habisnja dengan 
damai sadja. Tetapi belakangan Tahir 
datang pada Doeisani dengan ketera- 
ngan bahwa itoe Belanda minta keroe- 
gian f 16. Permintaan mana oleh 
Doelsani diberikan moela2 f 2 dan 
belakangan Tahir datang lagi, djoega 
ini kali diberi f 1 Sesoedah itoe pergi 
tanja pada itoe Belanda, dapat kete- 
rangan bahwa ia tidak soeroeh. Begi- 
toelah sekarang Tahir ditangkap dan 
ditahan dalam pendjara. 

Peroesahan Indonesier jang 
Goeloeng tikar. 

Boekannja coope- 
ratie KITA. 

Dalam ini soerat kabar No. 6. jang 
terbit tanggal 4 October jbl., ada ka- 
baran jang mewartakan tentang lapa- 
ngan voetbal Indonesier di Gang Te- 
ngah Batavia Centrum, kepoenjaan 
v.v. Tjahja Kwitang sekarang soedah 
diboebarkan. Lain dari itoe dikabarkan 
poela dengan tidak terang, katanja sa- 
lah satoe cooperatie Indonesier jang 
letaknja tiada berapa djaoeh dengan 
itoe lapangan voetbal, sebab koerang 
kejakinan dari pengoeroes dan anggau- 
tanja, soedah ditoetoep poela. 1 

Soepaja orang tidak salah doegain, 
karena kabaran itoe diberikan koerang 
lengkap, perloe diterangkan disini bah- 
wa cooperatie jang dimaksoedkan itoe, 
tidak sedikit djoega mengenai coope- 
ratie ,KITA” di Gang Paseban, kare- 
na cooperatie ini sampai sekarang 
dengan mendapat perhatian serta so- 
kongan anggauta-anggautanja serta In- 
donesier oemoemnja, tidak koerang 
sesoeatoe apa, hidoep dengan soeboer. 

  

  

    

  

  

  

         
  

  

   

  

  

Doelsani waktoe membawa | 

   

  

  

» 

“ni 

Copra, 

G oela. 
Sedia 

Rubber. 
Merk Standard Seet dan Standard 

Crepe levering 
Nan es 

Lada. Lam 

f 10,50. L 
djadi. 

pendj. f 20,75. 

f10,25 dan f1 

Katjang K 
Sedia 

Beras. 

Heuleur Krawang padi boeloe leve- 
ring Sept.-Oct. f3,40 dan f 3,45. 

Tjere heuleur f3,05 dan f 3,10. 
Tjere petja 

13,30. 

M0. 

Minjak Tanah. 

Tjap Panah 

Kroon ” 

Rangoon : 

ditawarkan 
Saigon : 

Longgrain e.k. 
prompt ditawarkan 
Bangkok : 

ditawarkan 
Krawang : 

Jranco wagon 
(semoea meno 
pat levering). 

Slijp Boeloe 30pCt. petja, 
October ditawarkan 

Sliip Tjeree 30 pCt. petja, 
Idem 

Huller Boeloeh 

ditawarkan October 
Huller Tjeree 

Idem 
“ ILolosan Boeloeh 

  

Jan./Mrt. '34 nom. f1,128 

Sedia menoeroet kwaliteit 

Kemaren ada djadi. Levering Lev. 
Oct.-Oct./Nov. pendj. f11,— pembeli | 

ev. Oct. f11.— ini pagi tidak 

Lada Poetih. 
Levering Oct.-Oct./Nov. pemb. f20,25 

Koffie Robusta Palembang. 
Levering Oct.-Oct./Dec. nom. f 10,25 

dan sedia menoeroet kwaliteit barang 

Tjere lolosan f2,85 dan f 3,—. 
. Tjere slip 30pCt. petja f3,25 dan 

Selip boeloe 30 pCt. petja f 3,65 dan 

Merk Devoes 
Tjap Koepoe? 

PASAR BERAS Di BATAVIA 

(Dari Wesselink & Dijkhuis). 

(Dilarang petik). 

(Noteeringen 12 October lohor). 

Sioka e.k. Batavia prompt 

Ketan II e.k. Batavia prompt 

   

pagi tidak djadi. 

f 2,50 
3 dam ym 

i 3,70 dan f 3,75 

Oct. nom. 12'/, c. dan 

3 

Lampoeng. 

0,755: 

edele. 

8. 

1310 

koelit f2,70 dan f 2,75. 

T 207 
NA 
#2019” 
” 2,017 

mtbrer 

per picol. 

T 3g 

Batavia 

san 

AO 

Krawanglijn 
eroet kwaliteit dan tem- 

per picol. 

f 3.70/3.85 

3.20/3.30 » 

3.45/3.60: '» 

3.05 3.15 » 3 

'goela stroop 9388, browns 2402 

11396066, jaitoe 

  

  

toen, Soeal pa    

mengetahoei bahwa berhoeboeng de- 
ngan Congres Indonesia Raja itoe, akan 
dibitjarakan dan dilakoekan oepatjara 
tentang patoeng peringatan pergerakan 
kebangsa'an. 3 | 

jang akan datang ternjata tidak dapat 
samboetan memoeaskan oleh beberapa 
toekang pena. 

Selain kita, kemarin djoega ,Bin- 
tang Timoer” koerang poeas, dan col- 
lega I. M. Marta Koesoema dari »Oe- 
toesan Indonesia” toelis di .antaranja 
begini : 

Banjak soal-soal jang lebih pen- 

pergerakan bangsa kita dari soal 

“ haen Indonesia sebenar-benarnja 
tidak boetoeh pada patoeng, tidak 
boetoeh pada satoe peringatan bah- 
wa pergerakan Ra'jat kita ini soedah 
lebih dari 25 tahoen berdiri. Apa 
jang diboetoehi oleh Ra'jat Indonesia 
dan kaoem Marhaen adalah per- 
baikan dari pada nasibnja dan peng- 
hidoepannja, boekan boeat mendi- 
rikan patoeng. Mendirikan patoeng 

, ada baiknja kalau memang keadaan 

mana kaoem pergerakan atau kaoem 
Nasionalisten Indonesia tidak poenja 
kerdjaan jang lain, jang lebih pen- 
ting. Tetapi dalam keadaan jang 
Seperti ini, dimana oedara politiek 
didalam keadaan jang ,, hangat”, dan 
dimana pemimpin Ra'jat kita men- 
djadi korban dari pekerdjaan dan 
kewadjibannja terhadap iboe Indo- 
nesia, maka tidak pantaslah orang, 
jang menamai ,dirinja kaoem perge- 
rakan mengoeroes hal: jang sama 
sekali tidak berarti dan bergoena 
bagi Ra'jat Indonesia. 

“Tentang itoe soal patoeng, doeloe 
|dalam weekblad »Pemandangan” kita 

lamanja, menilik boeahnja, soenggoeh 

itoe patoeng. 

doea, jaitoe 
gahan (ke 
kesedihan ! 

tetapi 
tahoen dan .. 
sadja beloem pernah dialamkan. 
Memang benar, banjak soal hangat 

lebih bergoena dari oeroesan patoeng 
di ini masa, tetapi toch ada baiknja 
didirikan patoeng, sebab djikalau nanti 
timboel pertanja'an : ,, Apakah boeah- 

inja pergerakan nationaal dalam tempo 
25 tahoen ?” 

Boleh: didjawab den 

  

Padi Tjeree keding 2 1357 LA 
Harga padi di bilangan Indra- 
majoe Djatibarang. 
Padi Boeloeh kering f 1.70 
Padi Tjeree kering NM k3n 
Harga beras ketengan di Batavia, 

Bj aman 

Pasar di Soerabaia. 

Pasar Goela tweedehandsch tidak ber- 
obah dan tidak kedjadian djoeal beli. 

Rubberheets ditawar 12,25, Crepe 
diminta 14. Pasar tinggal sepi dan 
mempertahankan harga. « 

Koffie ready exportkw , waliteit 13,72: 
nominaal. Pasarnja sepi. TA 

afgekeurde 497 tons superieur dan 42 “ 
tons browns. 

mass (jan 

Taksiran Nivas, 
Aneta dari Soerabaia ada kabarkan 

tanggal 1 October, ada 1000 tons ki- 
logram, superieur 1078991, su 

lass esuiker 67423, djoemblahserr   
Idem 2 319/3.60 

TOILETZEEP Lolosan Boeloeh fr. h 
| ka . wag. Tamboen Oct. 

/ 1 Dec. tangan ka-doea: 
MAHARALJA ditawarkan 1305 

: Lolosan Tjeree 
sea abetar bond elinartaga October id. . f 2.85/2.90 

Lolosan. Tjeree 
Nov./Dec. djadi » 2.95/3.— 

En Idem Nov./Jan “33 
Ban Ah Petjah Koelit Boeloeh 

« diminta Oct. » 290/31— 
we ia “| Petjah Koelit. Tjeree 

g 6 Idem » 2.90/3.— 
Tn 3 21 id. Nov./Jan. 5 2109 
—a & | Ketan Oct. ditawar » 3.90/4.20 
mc 8 | Serang : 
La s |franco vrachtauto Pasar Senen. 

“Aa “| Slijp Boeloeh 
2 2 October ditawarkan 1 4— 
T TS 8|  Indramajoe : 

ar #lfranco wagon Djatibarang ! Terisi. 
@|Slijp Boeloeh Kepala 

Za "|. October ditawarkan f4— 
i Importeurs : 2 “1 Ke 30 AS petja was 

« | Ka ctober ditawarkan ne 
PASAR - KLONTONG 2 ISlijp Tjeree 30pCt. petja 

I9 Hs. Vra. DJOHAN-DJOHOR &| Idem san 
P. SENEN 127 -  BAT. CENTR. # | Huller Tjeree 

KA 141 8 na ditawarkan f 3.05 
PAPER BETA SE Lolosan Tjeree 

5 “ Be tu Idem 5 2.80 

h Petjah Koelit Tjeree 
KANG Idem s2IO1 

PERNIAGAAN 4 Tiongbie Idem » 240 

Pn Jranco praoe Pasar Ikan. 
1 : Slijp Boeloeh Kepala 
keak Betawi. Getobar ditawarkan f 4.25 

Tepoengterigoe. Slijp Boeloeh 30pCt. petja 
Partij kesatoe merk Harrison f 1,80 | Idem » 3.85 
Tjap Boeroeng Kaleng Dingo,, 1,70 |Slijp Tjeree 30pCt. petja “ig 

»  Koeda Merah mao Idem, $ » 3.40 
» Tiga Persegi » 1,70 | Huller Tjeree 
5 Galian , , » 1,70 Idem ” dna 

» Mangkok Mas » 170 |Lolosan Tjeree 
SA Rage, » 182 | Idem Na » 3.05 
» Blandak » 1,82” Petjah Koelit Tjeree ng 
1 Kodok “» 1,82” , Idem : 5 5 2.85 

Beras sosohan Tiongbie 
Minjak Kelapa. Idem » 210 
O.F. tjap Bintang 11,601 Boemiajoe: 3 
O.F. Rangkas Betoeng » 1,60 Jrancowagen Boemuayoe. ' 

Archa No. 1 ....» 160f'Beras kepala merk H.G. 
Archa empat pesegi » D55| October ditawarkan » 410 
Tjiamis » 2801Beras Kepala merk L.L.H. 

“Citroenella Olie. Idem 4 3.98 
Slijp Boeloe 3 pCt. petja H, 

       

  

  

7883 lebih dar' 
Sept. jang baroe, 

   
aktoe tg. | 

         
   

  
    

KOETIPAN dan KOMENTAR 

Programma 'Congres Indonesia Raja . 

ting jang haroes diperhatikan oleh 

didalam waktoe jang baik poela, di 

“Roepanja itoe patoeng jang akandi 
dirikan boekan patoeng kegoembira'an, 

patoeng kesedihan, sebab. ”“. P3. 
. P€rsatoean jangkerar” 

gan gagah: ,,Bisa 
mendirikan patoeng!“ , . . 

S. 

Sliip Boeloe 35 pCt. petja H. 
Idem sak 

Semarang : : 
Jranco wagon Semarang. 
Pehtjiam 

October ditawarkan f 295 
Petjah Koelit 

Idem na Abad 

Harga padi di bilangan Kra- 
wang! Tjikampek. 

per picol. 
Padi Boeloeh kering tr 1707113 

Aneta kabarkanini hari dari Soerabaia: 

Nivas soedah djoeal boeat export 'R 
807 tons superieur, 300 tons browns, 

kat pa 

bahwa Nivas poenja taksiran “pada 1 

erieur 
4, ma- 

mendirikan patoeng patoengan. Ra'- "3 
jat Indonesia, teroetamakaoem Mar- 

telah menjatakan pikiran kita. Menilik | 

tidak nampak pada kita keperloeannja ' 

1 

5 
Kk 

    
     

   

   

  

     

    

    
   

Tentoe sebagian banjak pembatja Uh 

  

     

  

Atau, patoeng ada mengandoeng arti 3 
patoeng peringatan kega- 

goembira'an), dan patoeng ' 

per picol. 
Siam Ketan F5 
Krawang Ketang MOM 
Beras Kepala Tjiandjoer 2 On 
Beras Machine Tjiandjoer pe Dean 
Huller Boeloeh Krawang 3 Ieo AN 
Slijp Boeloeh Serang Man 
Slijp Boeloeh Krawang . 2 ABU 
Slijp Tjeree Krawang y: 3.09 
Luller Tjeree Krawang sa 
Holosan Tjeree Krawang Sad 

   

     

   
     

  

    

 



  

  

   
   

  

   
   

   

    

   

    

   

     

  

   

        

   
    

        

   

  

     

    

   

   

| MJARI KEMANA LAGI COIFFEUR 
    
  

NN Pat 

| Tempat sempoerna, pekerdjain netjes, 
|. kerena speciaal diadakan toekang jang soedah 
terkenal menjotjoki kemaoean toean-toean | 

|. damnjonja-njonja dari segala model potongan 

| dan harga menoeroet djaman malaise. 
|. Kita jang menoenggoe dengan hormat 

Coiffeur ,AR TISTO" 
to. Station Meester-Cornelis 

Rawa Bangke No. 3 137 

  

  
5 

K TJOK 

1 “botol isinja 50 bidji harga f 1.50, anterogtempat 

roemah obat Tionghoa ada djoeal. Pelatoeran makan 

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

  

  

jang 15m sak Dari paoal Proefnummer ,,P emandangan” 

BISA DAPET 

    

pada 

Administratie 

TEL. WL. 1810 
    

Redactie Pemandangan 

TEL. WL. 1440 13 

  

  

K YOK TJENG “——— 
Pe MEA TJAP IKAN MAS. 

. 

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

twetjeng, keklim,)- paling djahat 

PE sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 

diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia menjipta laen 

laen penjakit,: kamtjeng sowaja, 

(klapoer) yaungmoei thianpouw, 

(Siphilis-radjasinga) djika dapet ' 

ini s.kit tentoe bahaja sekali 

dan badan kita aken mendjadi 

roesak. Kaloe Toean dapet itoe 

penjakit moesti lekas makan obat 

PEK TJOK -YOK TJENG merk 

tjap ikan mas, sigra djadi baek, 

en tanggoeng lain-lain penjakit 

tida bisa dateng, harep Toean- 

Toean mendjadi taoe. 

    

  

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

BATAVIA 

ae Iga Satoe-satoenja . Toko Batik Anak Indonesia jang terbesar di Tanah Djawa dan Sumatra jang tjoekoep menjediakan 

5 “segala roepa Batik keloearan seloeroeh Tanah Djawa dari jang kasar sampe jang haloes dengan harga jang paling moerah: 

|. OMONG BANJAK TIDA PERLOE, PERSAKSIKANLAH SOEPAJA TERANG BOEKTINJA. 

Systeem kita: Djoeal banjak, Oentoeng Sedikit 

ISMAIL DJALIL & Co 
Te ” “Batavia-Centrum Pasar Senen 121, Pekalongan Kampong Arab, Solo Keprabon Koelon, Padang Pasar Gedang 52 en 75 

106 

. 

   
   
   

    
    
      

  
  

  

  

CHEMICALIENHANDEL & DROGISTERIJ 

sa ,DE MALABAR' me 
PETJENONGAN No. 48 na BATAVIA-C. 

Ii 

BERDAGANG ROEPA-ROEPA 

Chemicalitn, Drogerijen, Patentmedicijnen, Verbandstoffen, Gummi- 
waren, Parfumerisn, Toiletartikelen, Eau de Cologne, Anggoer-obat, 
Anggoer-branak, Roode dan Witte Portwijn, Creoline, White Septol, 

Kamferblokjes, Naphtaline, roepa-roepa bedak, etc. etc. 
Djoega trima recepten serta diantarken di roemah fida tamba onkost 

Semoea harga direken pantas den ditanggoeng lebih moerah dari 

lain roemah obat. 
Menoenggoe pesenan dengen hormat, 

TACHMID 

      
ls 

      
       
  
  

(KEBERMAKER LIE KIOEN BOEN 

  

   

    

   

| Senen No. 109 —0- depan Roemah Gade 

31 Harga paling moerah. Potongan di tanggoeng. 

001 Arapih dan netjis, Baasnja pandai, 

(00 NSelamanja sedia: Gabardine, Palmbeach, Flanel, 

5 Tricot. roepa? kleur dan harga Speciaal bikin 

“pakean item, dan pakean poetih moelai harga 

£7— 1 8,— dan f 9— 

      
     

   
    
    Ba aga" 
  

  

  

    
   

      

    
         

  

    

  
    

  

   

   
        

emamaam — PERTOENDJOE KAN 
Moelain hari cmn 

Rebo 11 Oc- 

tober 1933. 

    
   

  

Ea 

sekali 

  

CENTRAL AIRPORT” 
(00 ARENDSWIEKEN 

dengen acteur acteur jang djempol 

RICHARD BARTHELMESS 
SALLY EILERS-TOM 

BROWN 
Liat begimana doea soedara, atas kemaoeannja tjinta, sampe 

moesti liwatken bahaja jang sanget mengerihken. Dateng sak- 

siken, kaloe tida maoe dapet menjeselan, sebab ini film ada 

bagoes sekali. 

| Siapa jang dapet ini Bulletin, bole bawa pada Kramat 

Theater. brangkali ada oentoeng bisa dapet Vrijkaart. 

Film Kapal | 

Oedara jang i 

paling besar £ 

3 

  

  

  

  

OTERIJ £ 100.000. 
Jang bakal didjoeal tanggal 18 October '33 

Besarnja tjoemah F 400.000 moelai sekarang 

atoerlah pesenan. 

1/1 lot F 11.25 
A3 51579 
NA » 2.90 
Porto DI 
Rembours PA PPT 

# Officieel Trekkinglijst Gratis... 

SCHOENMAGAZIJN NEW YORK 

  

  

DAK TR SA? 1 

2 

tak 

, 

  

  

  

   
- 

MOLENVLIET OOST No. 61 — BATAVIA-C. 

f 147 

PEN Eee OR ES EN KENA AN TE ESA AA ai Sa HA BNN 0 : 

  

     

     

      
     

   

  

    

     

    
    
      

    

    
        

  
  

Btoar  MANGTYIOE 

| pen In 
Penata 

Importeur Z. Z. Kyong & Sons 
& Pintoe Besar Dalem 15, Batavia: 

  
  

(4 

Yr | 

An 
2. | 
    

Bisa bikin koelit moeka sigra mendjadi'aloes, Poetih, Bersi dan Bertja- 
Art Mengilangken Djerawat, teroetama Pano, Biang Keringet dan sebagi- 

Selaennja jang terseboet djoega ada baek bagi kesehatan koelit. Ditang- 
goeng pake sEDAK HANGTJIOE dalem bebrapa hari lantas bisa berboskni 
kebaekannja. | : , 

BISA DAPET BELI DI SEGALA TOKO DAN WAROENG. 

Boeat orang dagang dapet rabat bagoes. Lekas minta boeat mendjadi 

kita poenja AGENT. 8 9 ndjadi 

Toean, Njonja dan Nona jang ingin dapet satoe pak bedak Hangtjioe, 
baek boeat taoe kebaekannja ini bedak, baek kirim Csupon di bawa ini, 
kirim dengen Drukwerk, pake Postzegel 2 cent, djangan loepa kasi adres 
jang terang dimana envel openja. 

| COUPON 

| Bersama ini saja berikoetken Postzegel (franco) dari 7'/4 cents boeat 
toean kirimken saja satoe BEDAK HANGTJIOE, adres menoeroet ap 
jang saja toelis di envelope. 

GRATIS 1 pak BEDAK HANGTJIOE. | 
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    trictie, kata 
& Crosfie 
rkan dari Londen 

    

    

    

   

  

   

      

   
    

      

   

  

    

  

   

  

    
       

  

   cesan timah poetih. 
(Atoeran restrictie 

Ni IP EN Oi 4 
5 1 Reuter): 

Soerat kabar Financial Times: menda- 
pat. kabar, dari soember jang boleh 
dipertjaja, bahwa permoefakatan inter- 

- nationaal tentang pengoerangan pe- 
'ngambilan hasil timah poetih, akan 
“berdjalan moelai tanggal 1 Januari 
ja.d. begitoe djoega djikalau 1 
nja tanggal itoe soedah di 

tentang disahkannja perin 

   

  

   

  

    

   

   

   
          
   

   
   

   

  

   

    

    
    

   

    

          
   

  

    
    

  

     

  

  

        

   

        

  

— Indonesia, Bolivia dan Ni, 
   

    

   

  

| tiga tahoen lamanja. 
“Diharap persidangan di 

| memberi kwasa boeat
 berd 

'akan| 
tang- 

   40pCi. Djikalau pemakaian timah poe-| 
| tih teroes madjoe, maka angka itoe 

  

| bisa dinaikan 50pC. berdjalan tanggal 
—.1 April j.a.d. 3 TAP 

tu » nat Ta 5 : 

2... Pasar di Soerabaja. 

Soerabaja, 12 Oct. (Aneta).| 

| Tweedehands suikermarkt tidak ber- | 

pasar sepi. Harga dipertahankan. 
ready exportkwalitek-13.75 nom.,| 
sepi. Nivas mendjoeal keloear) 

geri 1918 tons superieur dengan har- |: 

|. ga diresiakan dan djoega 684 tons Su-| 
| perieur jang aikeurd. An 

Pasar Copra di Londen. 

     
   
   
    

    

    
      

  

    

       

  

     

        

  

San 

“(Pasar di New-York. 

w-York, 12 Oct. (Aneta Com- 
— mercial): Semoea pasar ditoetoep : 

"an 1 MAA 

Mendirikan bank reserve. 
LAI 10 Oct (Anetars 
). Directeur2 dari bank2 dan 

ah mendirikan persatoean 
boeat hal oeang. Dengan didi- 

itoe persatoean kita bisa ang- 

“jang oeang roepi dalam tempo 

pendek akan merdika dari oeang 

pad Sterling. 1 
'Programma dari itoe persatoean 

“moeat banjak sekali atoeran2 
maja bisa dikerdjakan di seloeroeh 

     

  

    

  

   
     

     

    

     
   

    

      

   

    

   

   
    

  

     

   

      

   

  

   

  

      

        

dah diambil atoeran2 boeat men- 
bank reserve jang mesti soedah 

sebeloemnja dioemoemkan: 

| baroe, akan tetapi jang 
rintangan pertama boeat 

itoe maksoed, jaitoe 
ers oeang roepi pada 

ana diminta oleh 

  

masoek padi dan beras. 

em Dn Fi M3, 

| mes, diterima ka- 
pur, bahwa 
an, moelai 

ongkos 

      

     

   

    

   
   

    

AZIE. 

. Revolutie di Siam. 
: Me ndjadi kebiasaan?| 

S3 
? Didapat kabar, Prins Bo- 

.anggauta famili   

ipkeA WAT | 

      

ct. (Aneta 

e Radja, me- 

“Tokyo, 
Iter-N.v.d. D.): Dengan memberi pe-| 

itoe poer dengan tentara pemerintah dalam 

43 Radja Siam dan Permisoeri seka- 

rang djoestroe ada disatoe tempat di- 

Mahatma Gandhi dan padri japan. 

gal 1 Januari itoe, dasar-dasarnja angka| 

penghasilan dinaikan dari angka ke-| 
koeatan jang sekarang 331/0 sampai| 

Iradio- NN. v. d. D:): 

INanking dari Shanghay dan moelai ker- 
|djakan kembali kewadjibannja. Kemoe- 

obah dan tidak ada permintaan. Rub-| dengan kepergiannja sedikit hari lagi 
'bersheets diminta 12.25, crepe diminta Duka 

|prins2 Mongolia. Kabarnja ia akan per 
gi itoe pada tanggal 1 

Mongolia itoe- beloem bisa ditentoekan. 

“Londen, 12 Oct. (Aneta Com-| 
. .mercial): Copra ditawarkan 9/18/9. | 

! “Tokyo, 11 Oct. (Aneta Reuter-N.v. 

1 dari bangsa Hindoe di Bom- |. 

Irani dan penakoet soeka banjak meng- 

ik sampai | 

! .nja menaroeh kapitaal. 

"| keterangan jang ia soedah serahkan 

satoe pasoekan bersendjata 
oe ke Bangkok. Semoea per- 

gan  djadi terhalang, dan 
telah didjalankan. 

: 1 keloearkan communigus, 

'mana diterangkan, bahwa pe- 
akan tindas pemberontakan 
memperbaiki kembali keten- 

n dalam negeri. Djoega diterang- 
ida oetoesan-ostoesan negeri- 

  

jaga sampai sentausa. 

Kaoem pemberontak telah bertem- 

district Korat, 8 djam dari Bangkok, 
dan saling tembak. 

tepi laoet. 

Iboe Kota Bangkok ada aman. 
Sa pala 

“Pembitjaraan perkara 
“igamaatau perkara po- 
tirrek 

dengan Mahatma 

, nu, — 9 — 

“ Autonomie oentoek Mongolia. 

Gen. Huang mempe- 
ladjari keadaan da- 

| lamnegeri: 
Nanking, 10 Oct. (Aneta-Nanking 

Minister oeroesan 
dalam negeri, Gen. Huang Hsiung, ke- 
marin “pagi telah datang kembali di 

diania bikin pembitjaraan dengan bebe- 
rapa pembesar pemerintah, berhoeboeng 

ke Mongolia Dalam, sdimana ia akan 
pergerakan  autonomie dari 

oelan Ini 
sama Chao Pei Lien. Belakangan ter- 
kabar, bahwa harinja ia berangkat ke 

— — 

Kegentingan antara Japan 
dan Rusiand. 
Apakah maksoednja 
Sovjet? 

@. D.): Ministerie oeroesan loear ne- 
geri beloem djoega bisa mendjebak 
maksoed-maksoednja Sovjet dengan 
'penjiaran document-document resia, 
jang diseboet dalam kabar tersiar dari 
fihak Rusland. $ 

Dari sebab itoe orang toenggoe ba- 
lasan dari oetoesan Japan, Ota, di 
Moskou, boeat tentoekan sikap apa 
mesti diambil dan boeat boeka pem- 
bitjaraan dengan ministerie oeroesan 
peperangan dan djikalau perloe djoe- 
ga dengan seantero Kabinet. 

— Orang bertambah lama bertambah 

hendak menadjamkan semoea perseli- 
sihan antara Rusland dan Japan, boleh 
djadi soepaja dipoetoeskan dengan dja- 
'lan damai, maoepven dengan djalan 
peperangan. 

Pembitjara dari ministerie oeroesan 
loear negeri peringatkan xepada artikel 
artikel jang bernapsoe maoe perang 
dalam pers Rus, sampai ia sendiri 
mengira, bahwa Rusland itoe maoe 
tjoba memaksa kepada Japan, dengan 
goenakan tipoe moeslihat, soepaja 
kedjadian berperang. 
“Dari sebab andjing-andjing pembe- 

gonggong, maka terlebih doeloe kita) 
orang menantikan apa-apa jang akan 
terdjadi, sebeloemnja kita bisa tentoe- 
kan matjam apa Sovjet itoe”. 
" Sa 

Bekerdja . bersama-sama antara 
Frankrijk dan Manchukuo. 

Meji, 10 October (Aneta-Iwaki). 

Directeur dari Zuid Mandsjoerijschen 
| Spoorweg, Yamazaki, jang soedah da-| 
itang di 
Tokyo, kasi tahoe, ia poenja maat- 

sini dalam perdjalanan ke 

schappij soedah ambil poetoesan boeat 
bekerdja sama-sama dengan Andre 
Boiscorjon Dollivier, oetoesan dari 
Association — Nationale d'Expansion 
Economigue di Parijs. Toean Dollivier 
'sekarang berada di Manchukuo di 
mana dia lagi mempeladjari bisa tidak- 

Toean Yamazaki tambah ia poenja 

pan toean Dollivier atoeran2 boeat   
   

sama-sama. 5 
   

  

| Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa 

|. Bomby, 10 Oct. (Aneta-Havas-N. v. jiia demikian : 
'Id.D.): Seorang padri Japan soedah 
“Ibikin pembitjaraan 

esa Ten aan ae Pr GL, s1 | Gandhi. Orang doega pembitjaraan ini 
Permoefakatan itoe Tn Tn mempoenjai dasar politiek. 

Er Joceanj: Pengharapan-pengharapani akan 

besar kejakinan, bahwa Sovjet itoe| 

  

Kaoem Minseito bitjara lagi. | 
Tentang verdrag| 

di London. 
110ct. (Aneta Reu-| 

ringatan kepada semoea orang jang 
berhadlir, bahwa djikalau conterentie | 
oeroesan marine djadi gagal, akan di| 
moelai lagi satoe perlombaan persen- 
djataan sengit antara Amerika Serikat 

dan Japan, jang mana akan membikin 
tjilaka kepada Japan, maka voorzitter | 

parti|  Minseito,: Wakatsuki, doeloe 
pemimpin oetoesan Japan ke confe- 
rentie marine di Londen, baroe seka- 

rang setelah liwat doea tahoen, telah 

membela verdrag marine di London 
itoe. As 

Wakatsuki menerangkan. bahwa oen- | 
toek kepentingan Japan verdrag itoe 
haroes diterima baik, biarpoen verdrag 
itoe tidak sempoernra. 

Pidato ini ada penting djoega, ka- 
rena itoe ada djawaban pertama atas 

pentjelaan jang telah dioelangkan oleh 

pemboenoeh-pemboenoeh premier k 

nuukai dalam persidangan pengadilan 
laoet, baroe-baroe ini. 

—0)— 

Japan mengantjam betoel- 
betoel. 

Doea poetoesan 

jang akan mem- 

bakar Pacific: 

Minister-minister oeroesan loear ne- 

geri dan dalam negeri serta pembesar- 

pembesar militair telah bermoesawarat 

tentang sikap pemerintah Japan terha- 

dap itoe toedoehan palsoe dari fihak 

Sovjet Rusland. Mereka itoe mengam- 

bil poetoesan-poetoesan jang boenji- 

(. Toedoehan palsoeitoe disebabkan 

oleh karena Sovjat Rusland tidak ta- 

hoe betoel keadaannja Manchukuo. 

Dari sebab itoe, Japan moesti minta, 

soepaja toedoehan itoe ditarik kembali 

dan Rusiand minta maai kepada japan, 

karena kehormatan dan deradjatnja 

Japan telah dilanggar. 

2. Djikalau Sovjet Rusland tidak 

loeloeskan permintaan itoe, maka Ja- 

pan haroes mengambil atoeran-atoeran 

jang lebih keras. 
: Td 

Europa. 

Conferentie perioetjoetan Sendjata. 

. Duitschland tidak 
SN dikasih hati. 

Geneve, 11 Oct. (Aneta-Trans- 

menghapoeskan kesoekaran — dalam 

permoesawaratan tentang perloerjoetan 

sendjata samasekali djadi hilang, wak- 

toe ketahoean, bahwa conterentie tiga 

negeri, ja itoe dari Frankrijk, Engeland 

dan Amerika Serekat, jang diboeka 

tadi sore, mengambil poetoesan dengan 

semoea soewara, boeat tolak permin- 

taan-permintaannja Duitschland ten- 

tang pernambahan persediaan militair. 

Menoeroet keterangan dari kalangan 

Inggris, maka oetoesan tiga negeri itoe 

mengambil pendirian, bahwa keadaan 

sedari terbitnja revolutie nationaal di 

Duitschland telah berobah banjak dan 

bahwa semoea orang tidak akan bisa 

mengarti, djikalau conferentie perloe- 

tjoetan sendjata itoe menjetoedjoei per- 

kara Duitschland bersendjata kembali. 

Djikalau keterangan-keterangan itoe ada 

benar, maka poetoesan-poetoesan dari 

hari ini akan membikin gagal confe- 

rentie perloetjoetan sendjata. 
—0— 

Volkenbond dan soal2 Duitsch. 

Orang-orang jang me- 

rat akan ditoeloeng. 

Geneve, 11 Oct. |Aneta-Transoceanl : 

Persidangan Volkenbond telah terima 

baik resolutie boeat mengangkat seo- 

rang hooge commissaris oentoek pem- 

berian toendjangan kepada orang-orang 

Duitsch, jang lari dari negerinja. Djoe- 

ga diterima baik resolutie, dalam ma- 

na semoea negeri diminta, soepaja 

'rakjat bagian terketiil diperlakoekan 

dengan adil dan sabar. Resolutie ke- 

tiga dalam mana ditjoba kasih masoek 

bangsa Jahoedi dalam rakjat bagian 

terketjil, ditolak karena Duitschland 

tidak maoe kasih soearanja. 
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V.LJ. 
Hari Minggoe 15 Oct. 1933 akan 

dipertandingkan di Laan Trivelli antara 
perkoempoelan M. O.S. I— Setiaki I. 

Voetbal di Meester-Cornelis. 
V.V. Gas Mij — M.K.V.B. 1-2. 

Pertandingan jang diadakan kemaren, 
ada oentoek kemenangan M. K. V. B. 

PST, 

Saptoe 14 Oct. '33 — M.A, S — Indra 
Minggoe 15 Oct. '33 — Asia — Tjahja 

  

  0: 

    

Voetbal di Batavia Stad. 
"neh SVBTM Kamp. 

| “Krendang,. 
Pada hari Saptoe 14 Oct, main 2 

kali dari djam 3.45 sampe 5.45 

Groep € S.V. Indonesia. — S.V. Mi- 
( . nangkabau 

Groep B S.M.S. — Blauw' Hemel 
pada hari minggoe 15 Oct, 
Groep A S.V. BIM — Sinar Java 
Pertandingan2 goena — mereboet 

S.V. BIM Beker 

Pertandingan amal P.P.P.B.L. 
Tjahja Kwitang-Asia. 

Pada waktoe belakangan ini dimana- 
mana kedengaran socara tolonglah 
penganggoeran — sokonglah werkloo- 
zen — bantoelah kaoem boutawlo. Ti- 
dak sadja soeara tolong dan sokong 
jang kedengaran, tapi badan2 comite 
dan perkoempoelan lantas tegak ber- 
diri — baik dari pihak Belanda maoe- 
poen Indonesia dan Tionghoa, sama2 
menjingsingkan lengan  badjoe, me- 
ngoempoelkan ocang, barang dan ma- 
kanan penjamboeng keboetoehan pe- 
nganggoer2nja masing2. 

Pihak Indonesier tak ketinggalan, 
bekerdja mendirikan Perkoempoelan 
Penolong Penganggoeran Bangsa In- 
|donesia di Djakarta dengan 12 tjabang- 
tjabang dan 1400 anggota-anggotanja. 

Tanggal 15 October dimoeka ini, 
hari Minggoe, oentoek penolong pen- 
dirian peroesahaan-peroesahaan boeat 
penganggoer-penganggoer dan roemali- 
roemah pondok penganggoeran, akan 
diadakan pertandingan bola  finale 
oentoek mereboet wisselbeker K. B. I. 
jang telah diserahkan pada P.P.P.B.I. 
di lapangan P.S.LT.T. (Penggorengan) 
antara perkoempoelan-perkoempoelan. 
voetbal jang scedah terkenal ialah v. v. 
»Tjahja Kwitang” contra ,Asia”. 

Pertandingan ini akan dimoelai djam 
445 sore dan akan dipersaksikan 
djoega oleh pers2 Indonesia dan Ti- 
onghoa. 

Perkoempoelan Pct Djakarta, mem- 
berikan sokongannja pada P.P.P.B.L. 
beroepa padi 12 datjin. 

Kita pertjaja publiek akan soeka 
menoendjang menonton , pertandingan 
itoe. 

Harga entree seperti biasa. 

Badan Pengoemoeinan P.P-P.B.I. 

INDONESIA 
KRAWANG. 

Bendera berkibar 
Oleh pembantoe kita. 

Moelai hari Selasa tg 10 ini boelan 
pendoedoek Krawang, baikpoen Tiong- 
hoanja, maoepoen Indonesiernja, telah 
mendapat opdracht (perintah) oleh 
pemerintah negeri soepaja menaikkan 
bendera Belanda pada hari Selasa dan 
Rebo, karena G. G. akan liwat mela- 
loei djalan raja..... ja'ni kabarnja 
akan pergi ke Soebang ! 

Sepandjang djalan, moelai dari 
Gempolweg sampai Pasarbaroeweg 
dan seteroesnja, bendera itoe dinaik- 
kan, begitoepoen kang Marhatn tidak 
ketinggalan, teristimewa pendoedoek 
jang beroemah di pinggir djalan raja. 

Pada-hari Rebo ddo. 11 i.b.— sepan- 
djang djalan tsb.—moelai djam 8 pagi, 
— kelihatan soedah didjaga oleh Veld- 
politie,—begitoepoen Publiek penoeh 
berdiri dipinggir djalan menanti G.G. 
dengan autonja liwat. 
Koerang lebih djam 10 pagi, —ba- 

roelah G.G. dengan autonja liwat, 
dengan diikoeti oleh beberapa B.B 
Indonesiers. 
Sebeloem G.G. datang soedah lebih. 

dahoeloe kaoem B.B. Ind. berken- 

  

  

Wetan akan ke Koelon, sementara tidak 
diperkenankan djalan teroes, Pendja- 
gaan politie,—kelihatannja teratoer. 

Propaganda ,Islam”. 

Dalam kp. Babakan Tjiandjoer pa- 
da tiap2 malam Minggoe ada keda- 
tangan seorang kijai jang berasal dari 
Banten— membikin tablig (propaganda) 
Islam. Kedjadian ini soedah berdjalan 
3 minggoe kemari sedjak dari moelai- 
nja. 'Tiap2 malam Minggoe. ratoesan 
orang jang datang hadlir, — dan kini 
setelah kedatangan kijai tsb. - berkah 
orang2 perempoecan Bbk. Tjiandjoer 
teroetama rata2 memakai tioeng (koe- 
doengan) — naha bareto. . . . henteu ? 

Perloe disini diterangkan jang pe- 
noelis sendiri beloem dapat mejakin- 
kan bahwa kijai tsb. ada dari golongan 
|mana apa dari Nahdatoel Oelama (?)— 
hanja jang penoelis tahoe pendiriannja 
kijai tsb. — anti kepada pendiriannja 
»Moehammadijah” — terboekti ia pernah 
berkata dalam permoelaan lezingnja 
(moela2) pertama kali ia datang pro- 
paganda k.I. begini: ,,Makanja saja da- 
tang berpropaganda , Islam“ kesini — 
boekan sadja kewadjiban saja, — tapi 
saja chawatir negeri Krawang ini ke- 

'Iboeroe kedatangan ,,Moehammadijah” 
begitoelah keterangannja kijai tsb. 
Moedah - moedahan »Moehammadi- 

jah” moentjoel ke Krawang, begitoelah 
penoelis poenja permintaan ! 

Pemboenoeh janglari 
telah ketangkap. 

Pa' Namad, adalah seorang jang ma- 
kan taroan memboenoeh mati Loerah 
Desa Petaroeman. (Dengklok)... kini 
     Kwitang. 

  

“Pertandingan amal . | menoeroet kabar jang boleh dipertjaja 
   

   

    

    

darain auto,—dan kendarain jang dari 

     
soedah ketangkap lagi dalam kam-! 

PON Shsns san Lesti matan 

'poengnja bagian Rengasdengklok.— 

  

Pemboenoeh tsb. telah kl. 2 minggoe 
kemari melarikan diri dari kamar ta- 
hanan Dengklok dengan membawa 
borgolan (rante). Sjoekoer sekarang 
soedah dapat dibekoek lagi! 

Opera Kioe Ban,Lian. 
Opera ini sekarang bermain disini 

dengan dapat hasil jang bagoes sekali. 
Hasil ini tidak lain ada disebabkan 
baikpoen permainan maoepoen perka- 
kasnja ada teratoer rapi, sehingga me- 
noeroet keterangan Directeurnja opera 
ini soedah beroemoer 17 tahoen, lebih 
terkena! lagi dibagian Djawa Timoer. 

berangkat ke Pegadenbaroe. 

Seorang toekang da- 
ging di proces-Verbaal 
waktoe GG. akan datang 

Waktoe penoelis barue sadja sampai 
ke Pasar Anjar (Krawang) tiba2 ada 
seorang toekang daging, sedang ber- 
tentangan omong dengan seorang op- 
pas Ass. Wedana. 

Sebab-sebabnja pertentangan tsb.- 
ialah sebagai berikoet : 

Ketika toean Wedana Krawang ber- 
kendarain auto liwat melaloei djalan 
raja Pasar Baroeweg, ja'ni saat itoe 
G.G. beloem liwat, kebetoelan seorang 
toekang daging bernama Sarta, ber- 
oemoer kira-kira 22 tahoen sedang 
bertjanda. omong  denganse orang 
Chauffeur Indonesier bernama Ije, jang 
waktoe itoe ada di standplaats Pasar 
Anjar akan berangkat dengan taxinja 
pergi ke Tjikampek. Setelah Chauffeur 

Ije berangkat, tiba2 seorang-oppas Ass. 
| Wedana dengan manteri Pasar datang 
menghampiri tkg. daging (Sarta) sam- 
bil menanja k.I. sebagai berikoet : 
Oppas: Siapa nama loe, kepada 

siapa loe katakan andjing ? apa pada 
toean wedana ? 
Sarta: Saja poenja hama Sarta, 

boekan kepada toean wedana saja mak- 
soedkan tetapi kepada -si Ije soepir. 
Djawahan ini oleh manteri Pasar ditja- 
tat. £ 
Oppas: Loe bohong, djangan 

moengkir, memang kepada wedana loe 
maksoedkan. 
Sarta: , Tidak, saja berani soem- 

pah dan boleh tanja pada orang-orang 
jang lain. 

Op. Memang oge ..., henteu nen- 
djo setrip ijeu (sambil menoendjoekkan 
tangan badjoenja). 

Begitoe dengan begitoe, maka datang 

ngan berkata : 1 

Sarta: Saja tidak berdiam di kp. 
Babakan Tjiandjoer. 
'Opp. Wedana: Pantas kalau 

orang Bbk. Tjiandjoer . . . barangkali 
djoega kau masoek itoe perkoempoelan 
Ph?) Betoel ? 

S'arta: Tidak sekali-kali (menoeroet 
keterangan Bestuur Partindo, memang 
Sarta boekan P. 1. er). 

Kemoedian salah seorang schrijver 
Wedana berkata k.I. begini: ,Kalau 
saja tahoe kau berkata begitoe, saja 
poekoel kau ! 

Sesoedah itde teroes Sarta dibawa 
lagi ke kantoor Ass. Wedana oentoek 
diperiksa oleh mantri politie dan Ass. 
Wedana sendiri, dengan mendatangkan 
seorang saksi toekang kopie, ja'ni se- 
orang perempoean isterinja Entjep. 

»Teu goena riboet didijeu, hade ka- 
ditoe ba€” (ke Assistenan .... ?). 

Tidak berapa lamanja kemoedian 
Sarta dibawa oleh Oppas itoe ke kan- 

wedanain faloon2). 
Disitoe, Sarta ditanja moela2 oleh 

Oppas Wedana, begini : ,,Saha ngaran 
maneh, — djeung dimana imah maneh, 
— bangoen kawas kijeu, dahar isoek 
sore kenteu oge make wani ngomong 

neh”? 

Saksi datang . ... dengan sigera 

Sarta berkata ,,Andjing“ . , 
Saksi menerangkan, bahwa betoel 

Sarta telah berkata ,,Andjing“, tapi saja 
tidak tahoe perkataan itoe ditoedjoe- 
kan kepada siapa orangnja! Dengan 
keterangan jang demikian ini, saksi 
disoeroeh poelang, tapi Sarta teroes 
ditahan sampai k.I. sedjam lamanja. 

Tiada berapa sesoedah itoe, baroe- 
lah Sarta dibolehkan poelang. Tapi ko- 
non chabarnja Chauffeur Ije, akan di 
panggil periksa sebagai ,,saksi”, maar 
doeka iraha....! Ada-ada sadja! 

Tjoema disini perloe diterangkan 
bahwa menoeroet boeah penjelidikan 
penoelis sendiri kepada Pengoeroes 
Partindo (P.I.), Sarta tidak atau boe- 
kannja anggauta lid dari P.I. (Partindo). 

Oleh karena itoe perloe diperingatkan 
kang Opas Wedana tsb:, djka sebetoel- 
nja menjeboet-njeboet P.I. (Partindo) 
tentang kedosainnja salah seorang ma- 
noesia jang masing2 mempoenjai , sifat 
kesalahan“ tidak moesti P.I. (Partindo) 
jang dibikin alasan, apalagi orang jang 
tersangkoet memang tidak mendjadi lid 
Partindo,— meski ia— .... tidak moes- 
ti Partindo, dibawa-bawa.... 
An “Siapa jang maoe mengar- 

ti 
Nasib kapal-kapal Gouvernement, 

Satoe roesak, sa- 
toe dikerdjakan. 

Kapal gewest Diana, jang baroe ini 
terdampar dekat pantai Sumatra Barat, 
betoelan Meulaboh, diganti oleh kapal 
gewest X . 3   Xenia.     

  

Permainan jang penghabisan, kabar- 
Inja nanti malam Minggoe dan akan 

lagi seorang toekang daging lain, de- . 

toor Ass. Wedana dan teroes ke ke- : 

kitoe” ,Asoep kana koempoelan ma- 

ditanja oleh tocan A.W. Apakah betoel - 
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   | Pak bean 
Tp doenja, Karl Da ida-        

     
   

     
      E sae jang ami aa Ye 

memanglah djuega terdjadi, T Le 
rena-soal geld-crediet itoe! $ 3 

  

      
    

  

   

   
    

    

  

|. dessa jang tadinja tidak begii 
53 pada ,Sorga-doenia”” 3 

. wang, dilepaskan didalam pergaoel 
modern. Dilepaskan padanj, har 
pagar bathin modern, jaitoe one 

Ss, Ss, didalam soeatoe Ia 
       
    
     

  

    
    

   
     

  

   

      

  

Aa dia, orang ja sn itoe, 
toe “Orang jang kenal, dan orang 
Bea manis terhadap pada- 

oen dia mendapat roegi, 
jail St ip Ka   

      

     
    

   
    

      
    
   

    

            

   

  

        

    

     

   
    
    

   
    
   
    

  

   

        

       
   

    
   

  

    

  

   

        

   

    

   
   

  

   

  

   

  

    
   
   

    

   
   

  

    
    

  

   
   

  

    

    
    

  

“ipidahuk Pa” 
itoe orang toch , 2 Ran pada! 

€ 2 Pena ja ah “over | 
astelijkheden, wanneer hij weet, 

Si ld. heeft”, kata toeanSchmal- 
itoe gepensioneerd Assis 
didalam karangannja ' ,Over| 

anja orang. dessa itoe sogatoe 

inj. 
Begitoelah kata toean aa 

5 Dan begitoelah| 
1 mang keadainnja di dessa! 

1, didalam hal iban AN ah 

Loe ra dia 
“karena kenap al 
ng jang niat Beloorn 5 

  

  

       
     
   
    

      

    
   

dari itoe, resico 
a, diad joega mesti 

i jang n modern 

    

  

5 “ia Mars, 15 

SSERIB).. 

et.  Djikalau kita tidak salah, 
Terisis-periode: ini, dimoelakan dengan 
3 Na ek di Amerika pada boe- | 

lan October 1929. Beberapa bank-bank | 
r erika, j jang tadinja tidak ada satoe 

noesia dapat sangka, lantas toetoep 
toenja. Moelai itoe, angin .taufan” 
g . dinamakan Crisis ini, lantas be- 

    

— Jang satoe menjeret jang lain! 
Satoe persatoe negeri, dihinggapi 

rang oleh ini »penjakit”, seperti dahoeloe 
kenal (penjakit influenza! Dan satoe persa- 

itoe, jaitoe o' toe negeri lantas bergojang economie- 
ja masing-masing ! Apa jang orang 
ihat didalam 4 tahoen ini? Roepa- 
roepa »Obat” dimadjoekan oleh achli | 

ma- Jachli economie, jang termasjhoer di- 
Jantero doenia, oentoek. ....memperbai- 
Iki ini ,penjakit” dari crisis! Akan 

|. Itetapi sehingga sekarang beloem djoe- 
ga dapat! Djangankan ,,penjakit” itoe 

Sa maoe  menjingkir poen, 
3 |tidak. | 

Tidaklah bergoena kita tjeriterakan 
sen lebar, karena hari-hari orang 

dapat membatja di soerat-soerat kabar 
dari 'kabar2 kawat, bahwa roepa2 
»obat” masing2 negeri sedang pakai. 
Boekannja boeat menolak crisis itoe, 
akan tetapi boeat mengobati diri-sen- 
diri dari ,,penjakit”! Kerna maoe tidak 

|maoe, masing2 negeri soedah kena 
“Iterdjangkit ! 

Didalam beberapa sabab-sabab, jang 
idimadjoekan oleh 'achli2 economie 

“ litoe,. bocat mentjari taoe asalnja ini 
"3 | crisis-periode. Sebab jang teroetama, 

.Ijaitoe: crediet-systeem ! Oleh karena 
itoe djoega, jang moelakan ini crisis- 
periode, jaitoe djatoehnja bank2 di 
Amerika tadi. : 

Kita tidak oesah membitjarakan ke- 

“eh lagi disini, karena orang tentoe soedah 
|banjak batja itoe. 

Jang “kita bitjarakan didalam serie- 
'artikelen dari dessa-economie, jaitoe 
crediet systeem di nee kita sendiri, 
di dessa! 

- Kita tidak membitjarakan baik, afawd 
(tidak baiknja crediet-systeem dari fihak 
Pemerintah, jaitoe dari Volkscrediet- 

iIwezen. Itoe kita sengadja! Karena, 
kita pikir, jang berkoeasa tentoe soe- 

.|dah mendapat pemandangan2 jang le- 
bih djelas dan loeas dari masing-ma- 
sing ambtenaarnja sendiri. 

Kita bitjarakan tjoema systeem2 cre- 
diet, jang sekiranja bangsa kita dapat 

mperbaiki, oleh organisatienja sen- 
ri “doeloe! Dibelakang, kita maoe 

minta. pertolongan dari jang berkoeasa, 
i, Isebaik-baiknja ! ! 

h Djikalau di Soerabaia, dapat bangsa 
kita berdirikan, oleh kekoeatan sendiri, 

oe Nationalebank, kenapa di Djawa- 
arat tidak. Apa lagi soecatoe Bank- 

i, oentoek pertanian dan si Tani! 
$ disokong oleh Verkoopsorgani- 

satie jang koeat ! 
"1 “Kita pertjaja bisa, djika kita tilik 

masing organisatie di Djawa- 
oenja kekoeatan. 
m. ini djoeroesan kita sendiri 

h. djalankan akan tetapi oleh ka- 
eatoe hal, jang kita tidak akan 

arakan disini, kita terpaksa moesti 
€ntikan doeloe! Hal jang menjedihkan 

kali, djika kita tilik pekerdjaan2 kita 
3 tahoen lamanja ! 

tang hal pekerdjaan2 oentoek 
ikan @conomie bangsa kita, | 
Osatder inai ondankbare 

tetapi. . een schoone 

   
   

  

   

A22 Rei Hasan 

| ga dapat diteroeskan pe- 
Nang soetji itoe ! | 

“INDONENSIA 

Warta dari uu 

Dibegal dan 
dibatjok, 

Hari Senen malam Selasa kira2 djam 
7 seorang Tionghoa nama Ocij Soen 
Lian kampoeng Ketapang Mauk, selagi 
ia djoealan keliling terasi garam de- 
ngan mendadak soedah ditahan oleh 
doea orang jang tidak dikenal dan itoe 

s so ah dagangannja, 

  

  

        
salahannja itoe crediet-systeem doenia | 

|orang veldpolitie 

. | menigggalkan 

   at Ta bahwa NN jang Indo- 
3 , ai| Hrugan   

  

Inakan Jana tadjam dan menjerang 
(pada Oecij, hingga Oeij dapat doea loeka | 
dibagian kepala sebelah kiri dan satoe | 
loeka dipipi djoega sebelah kiri. Itoe 
bangsat sesoedahnja bikin doea loeka 
segera lari dengan tangan kosong. Po- 
litie jang diberi tahoe kirim itoe kor- 

Moelai lakoe kembali. 
Orang tahoe didesa tentang penghi- 

doepannja pendoedoek sebagian besar 
ada dari memboeat toedoeng dari bam- 

doedoek disitoe tinggal tetap kerdjakan 

berhoeboeng dengan kerasnja malaise 
mengamoek hingga beberapa peroesa- 
haan disini ditoetoep, begitoepoen 
pendoedoek mendjadi soesah oentoek 
mentjari pengidoepan. 

djakan poela memboeat toedoeng, 
maskipoen harganja terlaloe rendah asal 
lakoenja barang bisa madjoe. Beberapa 
fabriek kelihatan sekarang soedah teri- 
ma poela dari ia poenja tjengkauw jang 
beli di kampoengan, kita bersoekoer 
pendoedoek - dapat goenakan tempo 
oentoek menoentoet penghidoepan de- 
ngan djalan memboeat toedoeng soe- 
paja djangan sampai kelaparan. 

Tahjoel menanam 
bawang. 

Dibilangan Mauk kaoem taninja se- 
karang sedang menanam bawang. Itoe 
pertanian ada doea roepa, sebagian 
ditanam basah dan kering. Jang dise- 
boet basah adalah tanaman disawah 
menoenggoe air hoedjan, jang ditanam 
kering itoe didarat dar selamanja tani 
moesti menjiram itoe tanaman dan di- 
oeroes setiap hari djangan sampai itoe 
poehoen ketjampoeran roempoet. Wak- 
toe mentjaboet tanamannja dan sesoe- 
dahnja kering (didjemoer), oleh paktani 
segera ia djoeal itoe bawang ke Betawi, 
|dan tidak ada sedikitpoen jang disim- 
pan oentoek bibit lain kali, soepaja 
memoedahkan bila ia akan tanam poela 
itoe bawang. Ia djoeal sama sekali 
meskipoen harganja moerah, tapi di- 
waktoe akan menanam poela, meski- 
poen orang djoeal harganja mahal ia 
moesti beli, padahal djika diingat ba- 
wang jang ia beli ada asal bawang 
jang ia djoeal. Kita soedah: perloekan 
tanja, kenapa tidak menjimpan oentoek 
bibit dan kenapa didjoeal sama sekali ? 
Djawabnja menoeroet adat kebiasaan 
bila bibit dibeli dari Betawi (dari 
tempat jang ramai) bawangnja poen 
mendjadi bagoes dan banjak boeahnja, 
'begitoelah perkataan mereka, apa itoe 
betoel kita beloem pertjaja. 

——I— 

Jeugdvereeniging dapat rintangan 
jang loear biasa. 

Pada tanggal 8 October 1933 di 
gedong Taman Siswa Sidhoardjo me- 
noeroet Soeara Oeoem diadakan 
rapat oemoem  oentoek melantik 
tjabang I. M. Rapat ini dikoendjoengi 
oleh 50 orang anak-anak diantaranja 
kaoem poetri djoega. Dari pihak politie 
kita lihat assistent-wedana kota, mantri 
politie, gaib dari kantor wedana dan 12 

berserta commis- 
sarisnja. 

Inleider dari Soerabaja ialah toean 
IKoeslan cs, sedang pemimpin Rapat 
ialah toean Soerata dari Siswo- 
oetomo. - 
Sebeloem rapat dimoelai pemimpin 

rapat diperingatkan oleh assisten- 
wedana, bahwa anak-anak dibe- 
wah oemoer 18 tahoen soepaja 
meninggalkan rapat! Dan 
djoega tidak boleh sekali-kali mem- 
bitjarakan hal politiek. 

Tiada boleh membitjarakan politiek 

I. M. satoe perkoempoelan pemoeda 
jang tidak mentjampoeri hal politiek. 
Akan tetapi orang merasa sama heran 
dengan permintaan assistent-wedana 
soepaja anak-anak dibawah oemoer 
18 tahoen keloear dari rapat.” 

Sebab itoepoen voorzitter 
minta keterangan kepada assistent- 
wedana terseboet, “alasan apa jang 
menjebabkan permintaannja jang loear 
biasa itoe. ,,Alasan apa tidak perloe 
dan “kalau maoe ingin tahoe haroes 
datang dikantor,” begitoelah t. Soeroto 
dapat djawaban. ,,Kalau tidak menoe- 
roet saja poenja perintah, rapat akan 
saja boebarkan,” kata assistent-wedana 
itoe. 

Voorzitter jang tiada: dapat perboeat 
lapa-apa lagi terpaksalah menoeroet 
perintah toean assistent-wedana dan 
ariak-anak jang dibawah oemoer 18 
tahoen laloe oleh .voorzitter diminta 

rapat. Dengan begini 
ketinggalan hanja sedikit hadliran 
sadja jang merasa dirinja telah 18 
tahoen. Akan tetapi kalaw-pembatja 
mengira sekarang rapat dapat diteroes 
kan, soenggoeh pengiraan itoe salah 
belaka! Sebab lantas toean 'assistent- 
iwedana meminta soepaja Ssia- 
pamerasasoedah 18 tahoen 
oemoernjamenoendjoekkan 
soerat-kelahirannja, jang 
menandakan bahwa memang 
ja soedah 18 tahoen oemoer- 
nja. Betapa gilanja permintaan ini 
pembatja dapat makloem sendiri, kalau 

        

ban keroemah sakit dan penjelidikan 
sedang dilakoekan dengan, keras. 

boe atau dari pandan, sedari harganja| 
mahal hingga mendjadi moerah, pen- | 

itoe pakerdjaan. Dari beberapa lamanja | 

Sekarang pendoedoek soedah ker-j 

itoe dapat dimengerti, sebab memang' 

lantas | 

  

TOEAN MAOE OENTOENG ? DATENG 
TERLEBIH DOELOE PADA KITA 

' SEBLONNJA TOEAN PERGI KE LAIN TEMPAT! 

WEST JAVA SPORTS 
PINTOE BESI 10B, BT. C. 

(SEBLAH GLOBE BIOSCOOP) 

Telf. 2008 WI, 

  

Berdagang segala matjam Sport Artikelen. 

Djoran Bamboe jang pandjang kira? 6 sampe 7 Meter, 

Brikoet Pantjingannja, Talinja, d. 4. 1. segala matjam oe- 

koeran Besar dan kefjil, 

Ada jang bisa di lipet pendek! Tida berabe ! 

-Moethat Kousen, 

  

Ringkes dan gampang di bawanja ! 

Costumes, Schoenen, dari segala ma- 

tjem merk jang soedah terkenal. 

Barang baik ! 

“Harga moerah! 

PEMBAJARAN- GAMPANG 

  

  

diantara hadliran ada seorang jang 
mempoenjai soerat kelahiran, siapakah 
diantara mereka itoe jang begitoe gila 
poela boeat membawa soerat kelahi- 
rannja keseboeah vergadering ! 

Tentoe sedja permintaan assistent- 
wedana terseboet tidak dapat dikaboel- 
kan, ikebanjakan jang ketinggalan laloe 
dioesir poela keloear. Achirnja, sebab 
hanja tinggal beberapa orang sadja, 
jang dari roman moekanja dapat 
dikenal beroemoer 18. tahoen, maka 
rapat laloe tidak dapat dilangsoeng- 
kan dan  biboebarkan sebeloemnja 
dimoelai. 

Tidakkah lebih praktis oempamanja- 
kalau pihak jang berkewadjiban di 
Sidhoardjo dari moelanja sadja mela- 
rang vergadering pemoeda ini? 

HAL 

R. R. Pandeglang. 

Saldotahoen 1932. 

Menoeroet perhitoengan penerimaan 
dan pengeloearan wang Regentschap 
dalam tahoen 1932, terdapat, bahwa 
Regentschap Pandeglang telah mem- 

'Ipoenjai saldo banjaknja f 18.995.73. 

Begrooting tahoen 
1934. 

Kita telah terima rentjana begrooting 
Regentschap Pandeglang oentoek ta- 
hoen 1934. 

Dari. sebab Regentschapsraad be- 
loem memilih anggauta-anggauta Col- 
lege van Gecommiteerden, serta be- 
grooting ini perloe djoega disahkan 
oleh Raad dalam boelan October ini 
djoega, maka begrooting ini tidak bisa 
diperdamaikan dengan College, tapi 
dipeladjari oleh regent-Voorzitter sen- 
diri. 

Melihat keterangan pendek, maka 
begrooting ini tjotjok dengan angka 
f 151.500. Penghimatan jang didjalan- 
kan dalam pengeloearan tahoen 1934 
berimbang dengan taksiran koerangnja 
penerimaan dalam tahoen itoe djoega. 
Dari penerimaan jang amat berat di- 
rasakan koerangnja, adalah fatsal toen- 
djangan dari pemerintah, banjaknja 
f 9500. Biarpoen tidak seberapa dji- 
kalau dibandingkan dengan lain-lain 
Regentschap, akan tetapi bagi Pande- 
gelang ada berat djoega: Begitoe djoe- 
ga soekoer sekali penghimatan di Re- 
gentschap Pandeglang itoe tidak 
begitoe mempengaroehi fatsal open- 
bare werken, jang djoemblahnja me- 
lainkan dikoerangi . dengan boelat 
f 1290, sedang pekerdjaan pada dja- 
lan, djembatan, enz. tidak diberentikan. 

—9— 

Pembagian aer di Djawa Timoer 

Meniroe atoeran kali Pemali. 
Aneta kabarkan dari Soerabaja Ind. 

Crt. mendapat kabar, bahwa dengan 
moelanja moesim hoedjan akan di- 
djalankan satoe atoeran crisis, semen- 
tara boeat satoe tahoen sadja lamanja 
jaitoe atoeran golongan dalam perkara 
pembagian aer menoeroet atoeran kali 
Pemali, jaitoe dalam daerah Watoeda- 
ken dan mocara Sidoardjo. Dalam 
mendjalankannja atoeran itoe ada di- 
perhatikan djoega Again ab 

Lana goela,   ag rm 

adakan 
boeat membitjarakan capitulantenstelsel 
itoe, jang menggemparkan doenia KE. 

  
  

Atoeran jang menggemparkan. 

LE.V. tidak setoedjoe. 

Baroe-baroe ini ada diterima kabar 
dari Nederland, dalam mana minister 
Colijn ada setoedjoe dengan didjalan- 
kannja ,,capitulantenstelsel“ di Indone- 
sia. Atoeran capitulanten itoe artinja, 
orang-orang 
teroetama 
pangkat rendah, diberi pangkat kembali 
dalam dienst negeri. 

: jang soedah pensioen, 
sekali  pensioen milfitair 

Kabarnja LE:V. tidak lama lagi akan 
satoe persidangan oemoem 

—0— 

Generaal Swart 70 tahoen. 
Pemberian selamat dari 
kaoem Militair. 

Dari Bandoeng dikabarkan oleh Ane- 
ta, bahwa commandant balatentara dan 
officier-officier di Atjeh telah kirim te- 
legram pemberian selamat kepada Ge- 
neraal H.N.A. Swart, bekas Vise Presi- 
dent Raad van Indie dan bekas com- 
mandant Balatentara di Atjeh, jang baroe 
ini masoek oemoer 70 tahoen. 

—0— 

Pasar timah di Singapore. 
Aneta kabarkan dari Singapore, 

Timah 133 3/8. 
—9— 

Motie P.G.I, 

Leden vergadering P.G.I. voorheen 
P.G.H.B. tjabang Tjirebon jang dilang- 
soengkan pada 8 October 1933 ber- 
tempat di P.G.H.B. school Tjirebon, 
dengan dikoendjoengi oleh 103. ang- 
gauta. 

Menden g ar, 

Pembitjaraan2 dan keterangan ten- 
tang penoeroenan gadji Goeroe2 Volks 
scholen jang telah dipoetoeskan 'oleh 
Pemerintah dengan besluit Departe- 
mentvan Onderwijsen en Eeredienst dd. 
11 Mei 1933 No. 12080/B. 

Menimbang dan 
berpendapatan. 

a. Bahwa gadji Goeroe2 Volksscholen 
jang dahoeloe sebagai terseboetdalam 
B.B.L. schaal A. 13 itoe beloem pada 
tempatnja. 

b. Penoeroenan itoe boekan pada 
tempatnja (waktoenjal. 

Cc. Harga keperloean sehari-hari di 
kampoeng jang toeroen harga sebagian 
ketjil sadja. 

Memoetoes Kam 

a. Merasa menjesal 'atas Sikap Pe- 
merintah tentang penoeroenan gadjih 
subsidie Goeroe2 Volkscholen tsb. di 
atas. 

b. Mohon ditjaboetnja tentang hal 
itoe sebagai jang. dimaksoed -dalam 
motie tocan2” Oto Iskandar di Nata, 
Notosoetarsa Joebhaar dan Fournier 
jang disetoedjoci oleh Volksraad. 

c. Mengoeasakan kepada . Bestuur 
P.G.I. tjabang Tjirebon oentoek me- 
ngirimkan motie ini kepada Pemerintah 
dan salinannja kepada : 

1. Nationale Fractie Volksaad. 
2. Departement van Onderwijs en 

Eeredienst. 
3. Verbonds Bestuur P.G.I. di Ba- 

tavia Centrum. 
4, Hoofd Bestuur V, Oo, B. di Madioen. 

03, ha mengoemoerikan . kepada     
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d kepada Gowverneur 
noeroet artikel 413 da 

oentoek . mendapat kv 
it Tjiandjoer sebagi: 

telah ditolak, maka saja minta 
hormat, soepaja Raad periksa 
Regent terseboet dengan 
apa jang ditetapkan dalam ari 
Strafvordering. Sea 
“Maksoednja pembikin 
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. dilan mendjatoehkan vonnis, £ 
panggil sebagai saksi, djikalau k 

annja ditimbang perloe sekali 
kianlah kata artikel 41 

   

   

  

    

  

| atoeran pemeriksaan itoe haroes di 
| tetapkan lebih loeas, soepaja djangan| 

0. dipergoenakan Na moedah (vide | 
“Ud 2” dari art. 413 SN Tenan 

... Dengan tidak maoe m 
lebih dalam kebenarannja, 
rent itoe mempoenja 

loear biasa, artinja, ia t 
|. dengar sebagai saksi, 
| ada kwasa dari G.G., 

didjalankan procedure m 
kel 413 itoe djikala 
diberikan, akan te 
bahwa ia djoega 6 
lau  kesa TE 

Bahwa Be! 
Ta oekan 

. tidak 
mesti 

et arti- 

     

    

  

  

       
      
   

  

   
   
   

    

   

    

    

   

Dari sebab Raad, dalam ia poe 
soerat permoehoenan kepa 1 
tah, telah menjatakan | 
itoe didengar sebagai 

| perloe oentoek menj 
terangan dan barangkali djc 
menimbang beratnja I 

» akan didjatoehkan, maks 
». kepada Raad dengan hori 
—. Raad itoe goenakan hak, 

kada PARU 5 
" Kesangsian tidak ada dalam perkar 

    
     

    

  

boleh tidaknja Regent itoe didengar se | bagai saksi, sebagaimana doeloean di 
perkara oleh siapa ia mesti dide- 
ingar itoe. Dari sebab perkara ini di 
periksa lebih doeloe (perkara dengan 

instructie), dan sekarang telah be- 
: — djaoeh peperiksaan didepan 

pengadilan ini, maka tidak bisa ia 
d oleh ,,ambtenaar jang lakoe- 

an ksaan” (sebagaimana terse- 
st dalam artikel 413lid 2), dan ,,pe- 

saan” itoe roepanja dimaksoed 
iksaan lebih doeloe (voorloopig 

onderzoek), dan begitoe ambtenaar itoe 
dimaksoedkan Rechtercommissaris atau 

fficier van Justitie. : 

egitoe djoega artikel 413 lid 2 itoe 

1 poela ,,ia orang jang menerima 

h loear biasa dan menggantikan 
enaar terseboet”. Orang jang meng- 

1 itoe ada orang jang diberi 

oleh Raad. una Ti 
ina pembikin wet tidak menjem- 

jalankannja atoeran dalam 

“ini, maka saja bisa memboeat 
conclusie, bahwa Raad merdeka akan 

'menoendjoek orang, jang mesti periksa 

ent itoe sebagai saksi, jaitoe Pre- 

atau salah seorang lid dari Raad 

  

  

  

   

     

   
      

    

  

     

    
    

    

    

   

  

   

   

     
    

      

   

   

    
     

  

   

    

   

   
   
   

    

    

pagimana djoega diseboetkan da- 
verslag, maka pembela pesakitan, 

Fromberg, setoedjoe sekali dengan 

Mr. Vervloet itoe, dan kata, 

djikalau Regent itoe didengar: 
tadjam sekali, bisa djadi ter- 

in resia, jang akan men- 
ingannja pesakitan dan 
ja akan berpengaroeh 

a “hoekoeman jang ' akan 
an pada dirinja pesakitan. 

ah. dibikin Raad- 
3rivel, membatja 

tie. Berhoe- 

          
    

      

  

      
anja “artikel-artikel 
ekoe Strafvordering, | 

. tidak dapat 
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| Soedah 

    
    
   

saksi. 

lau apa jang terseboet oleh pem- 
kin wet dalam itoe artikel 413 di- 
oepatkan, nistjaja ketetapan itoe akan 

(melanggar azas oemoem, bahwa ,,se- 
'soeatoe boleh dipaksa memberi kesak- 

“dalam perkara creemineel“. Maka 
dari sebab itoe Raad memoetoeskan, 

periksa Regent Tjiandjoer itoel 
eroet tjara jang ditetapkan dalam 

rtikel 431 lid2. dan sebagai kwasa 
'Raad van Justitie dioendjoek lid 

. Mr. van der Goes, jang akan 
bantoe oleh Griffier, Mr. Kappeyne 
n de Coppele. 
Demikianlah sebeloemnja tanggal 25 
oelan ini, Regent Tjiandjoer itoe akan 

diperiksa. di Kaboepaten oleh kwa- 
anja Raad van Justitie, Jhr. Mr. van 

Goes, jang terkenal ada seorang 

  

g 'hakim jang faham doenia Pasoendan, 
emoemnja doenia 
oelau Djawa. 

Pe tentoe sadja, peperiksaan 
egent itoe tidak akan begitoe sem- 
oerna dari pada djikalau diperiksa 
idepan pengadilan lengkap, dimana 
1 bisa dipersamakan dengan pesaki- 
an atau dengan saksi-saksi, djikalau 

anak negeri di 

(keterangannja bertentangan dalam hal- 
ifhal jang penting. : 

. Perkara Regent mendjadi saksi, boe- 
kan sekali ini sadja. Doeloe telah 
pernah dipannggil sebagai saksi Re- 

.Igent Pandeglang (jang sekarang pen- 
(Isioen dalam perkaranja Penghoeloe 
landraad disana, jang didakwa telah 
menggelapkan wang mesdjid. Djoega 
semoea orang tentoe misih ingat, wak- 
toe perkara kaoem communist diperik- 
sa di Tjiamis, Regent Tjiamis djoega 
didengar oleh landraad sebagai saksi. 

Doeloe djoega masing2 pengadilan 
»Imoesti minta kwasa doeloe dari G.G, 

boeat dengar Regent2 itoe sebagai 
Akan tetapi itoe tidak soesah 

didapatnja. Mengapakah sekarang pe- 
merintah menolak ? 

andjoer? Djikalau seandenja tidak 
apa-apa, jang mengenai pekerdjaan dan 

kehormatan jang mendjadi Boepati, 
tentoe pemerintah tidak soesah memberi 

talkwasa itoe kepada Raad. Orang boleh 
soepaja |oekoer bagaimana tadjamnja peperik- 

bo€t |saan dari Regent dari tadjamnja pepe- 
“#riksaan dari Patih Soenartadirdja, doe- 
|ioe2 dan pada hari Rebo ini. 

“ Mr. Vervloet telah berkata sendiri, 
bahwa ia amat heran, bagaimana di- 
dalam zaman jang soekar wang dan 
zaman penghimatan seperti sekarang 
ini, orang jang mempoenjai kekwasa- 
an dan pertanggoengan atas Regent- 
schap, berani melebihi begrooting 
officieel dengan 220 pCt. Djoega offi- 
cier itoe hendak beber teroes keadaan 

adiministratie Regentschap seanteronja 
dan boekan sebagiannja sadja, keadaan 

'mana memberi kesempatan akanmem- 
'bikin fraude kepada pegawai2 Regent- 

schappen tertambah poela djikalau di 

ketahoei dari Departement Onderwiis, 

bahwa dari begrooting f 120.000 lebih 

selaloe verantwoordingnja tidak diser- 

tai soerat2 keterangan tentang peke- 
loearan wang, : 

Roepanja maksoed Openbaar Minis- 

terie djoega diketahoei oleh pembesar2 
negeri, dan adviseur2 negeri, jang hen- 

dak mendjaga kehormatan (prestige) 

dari Regent itoe. Orang boleh pikirkan 

sendiri, bagaimana tidak baiknja figuur 

dari Regent Tjiandjoer itoe, djikalau 

ia 'itoe didesak dan di periksa 
dengan tadjam seperti kedjadian dengan 

dirinja Patih itoe tentang Schoolfonds 
dan administratienja sendiri, berhoe- 
boeng dengan koempoelnja segala 
soerat2 dan register2 1g 

oleh Justitie, apalagi djikalau mesti 

mendjawab betoel tidaknja keterangan 

pesakitan, bahwa-ia (pers.) mendapat 
koeasa dari Regent boeat terima segala 

wang dan soerat2 berharga dari Re- 

gentschap, keterangan mana tidak bisa 

|disangkal, karena pers. itoe lebih dari 

ampat tahoen seperti djoega hoofd- 

kassier, sedang ia tidak poenja brand- 
Ikas sendiri. 

Bagaimana boenjinja keterangan Re- 

'gent itoe, nanti tanggal 25 ini boelan 

hari itoe pemeriksaan Patih djoega 
diteroeskan. 

K.     
Perkara Tjiandjoer. 

(Samboengan kemaren). 

Memorie dari Patih. 

ik .Voorz. kepada Patih: Toean ada 

mengirimkan pada saja salinan tocan 

poenja memorie pada pembesar-pem- 

besar, tetapi dibelbagai-bagai tempat   
  

    
       

      

toean ada bertentangan dengan ke- 

benaran. ta 
Voorzitter Tn . 

   

    

( pertanjaan jang mengandoeng -soeatoe | 
maksoed (suggestief) sehingga ia hanja | 
Ibisa berkata ,,Ja” sadja. . 

| Dalam penolakan itoe telah terselip |. 
djawaban atas pertanjaan : apa di Tji- 

jang dibeslag 

'akan dibatjakan depan oemoem dan 

Ikeroesakannja, 

  

Voorz: Bagaimana toean bisa me-| 
ngatakan demikian? 

Saksi: Disebabkan saja poenja pe- 
ngalaman. Heh aa 

Voorz. kepada Griffier : Toean toe- 
liskan apa jang dikatakannja itoe. 

Dibatjakan poela sebagian lagi ten- 
tang sikap toean de Gee, sewaktoe 
tocan Regent ada meminta soepaja 
djangan tjerita apa-apa pada Ass. Re- 
sident. Lapetani 

Saksi de Gee: Saja sewaktoe itoe 
tidak bisa menolak, sebab saja beloem 
mengetahoei apakah. pesakitan benar 
soedah melakoekan penggelapan: Se- 
kira saja tahoe, soedah tentoe, boekan 
sadja pada Ass. Resident, tetapi kepada 
ambtenaar-ambtenaar tinggi saja akan 
merapportkan tentang itoe. 

Dibatjakan poela sebagian, jang me- 
ngenai oeroesan kwitantie jang tanggal- 
inja dirobah. Toean Voorzitter tidak 
ada memberi izin atas permintaan 
saksi boeat memeriksakan kwitantie2 
terseboet pada deskundige (jang achli). 

Voorz : Saja moesti katakan, bahwa 
toean soenggoeh tidak gentar akan 
menoelis sematjam itoe. Saja sendiri 
soedah mengatakan, kalau saja sampai 
mengambil achli (deskundige) poela 
akan memeriksa itoe kwitantie2, boleh 
djadi akan lebih banjak keadaan2 jang 
gandjil akan moentjoel. Saja nasihat- 
kan pada toean, djika toean masoek- 
kan memorie pada pembesar-pembe- 
sar, hendaklah tetap pada hal-hal jang 
sebenarnja. 
'Officier: tampil berbitjara menge- 

hadap toean Sub. Officier van Justitie 
Mr. Lambers, seakan-akan toean ini 
soedah memadjoekan pertanjaan-per- 
tanjaan jang mengandoeng arti (sug- 
gestief). Diterangkan dengan djelas, 
bahwa Mr. Lambers malahan namakan 
saksi 'itoe sebagai lelaki jang baik 
boedi, jang moestinja tidak oesah sam- 
pai tersangkoet Pa (ara ini. 

Bagaimanakah: toeari bisa menista 
demikian didalam toelisan jang dima- 
djoekan pada pmebesar-pembesar ? 

Apakah toean tahoe, apa artinja ini? 
Saksi : Saja tidak menista. 
Officier : Begitoe, djadi toean nama- 

kan tidak menista, segala apa jang 
toean soedah toelis tentang Mr. Lam- 
bers ? Pena 

Sampai disini Raad moendoerkan 
pemeriksaan sampai tanggal 25 Octo- 
ber akan datang, jaitoe menoenggoe 
keterangan pemeriksaan dari Regent. 

—0— 

Partindo Palembang dapat ' 
bagian. 

Hari Selasa jbl. di Palembang, po- 
litie 'soedah menangkap toean-toean 
Aboehoesin dan Atmodjo, masing- 
masing anggota Partindo tjabang Pa- 
lembang. Apa sebab-sebabnja jang 
mendjadikan alasan politie mendjalan- 
kan itoe penangkapan, publiek beloem 
mendapat kepastian. 

. —)— 

Schorsing Teukoe Ali Basja 
jang lama. 

Karena pertikaian diantara Zelbes- 
tuur dari Landschap Langsa, Teukoe 

Mohamad Ali Basja dengan 
Europeesch Bestuur, Teukoe Ali Basja 
telah meninggalkan djabatannja bebe- 
rapa waktoe jang laloe dan pergi ke 

Singapore ,,,Pewarta Deli“ kabarkan se-: 

bagai berikoet: bahwa Teukoe Mohd.Ali 

Basja telah memadjoekan rekest me- 

kepada Gouverneur Generaal. Selain 

'dari itoe ada djoega dikabarkan, bah- 

wa  Oeleebalang Tjoet van Langsa, 
Teukoe Radja Said jang bera- 

Teukoe Ali Basia, jang dischorst be- 
berapa waktoe jg. laloe telah dilepas 
dengan hormat dan mendapat pensioen. 

Berhoeboeng dengan berita jang di 

atas kita sengadja mendjoempai Teu- 
koe Ali Basja, Zelibestuur van Langsa 
jang berada dikota ini. 

Menoeroet keterangan jg. kita pero- 
leh dari beliau beliau telah memadjoe- 
kan rekest doea kali kepada Gouver- 
neur Generaal memadjoekan pengadoe- 
an dan keberatan, tetapi sampai 
sekarang beloem mendapat kepoetoesan 
dari Pemerintah Tinggi. Beliau di 
schorst dari djabatan soedah 2 tahoen, 
tetapi sampai sekarang beloem men- 

dahan dari schorsing ini. 
' Dari beliau kita mendapat keterangan 
tentang sebab-sebabnja pertikaian ini, 
sebagai berikoet : $ 

tor Chevrolet. Motor ini soedah banjak 
hingga menjoesahkan 

oeroesan dienst kalau pergi tournee. 
Sebab itoe, beliau telah memadjoekan 
permintaan kepada Controleur, soepaja 
mesin ditoekar, Controleur berkata le- 
bih baik beli jang baroe seharga mo- 
tor jang roesak itoe f 3700.— 

Tetapi, karena beliau bermaksoed 
hendak membeli motor Buick seharga 
f 7000, terdjadi pertikaian, walaupoen 
'T. Ali Basja menerangkan bahwa se- 
lebih dari harga f 3700 beliau jang 
membajarnja. Pertikaian ini telah sam- 

pai mendjadi oeroesan Assistent Re- 
ident.   

  

   

moekakan tentang penistaan saksi ter-| 

nerangkan tentang doedoek. perkara 

da dibawah pimpinan Zelfbestuurder 

dapat kepoetoesan bagaimana kesoe-|k& 

Beliau ada mewpoenjai seboeah mo- 

| Dioega perkara belasting, diwaktoc 
toean C ontroleur memberikan peringa- 
tan karena banjak jang tidak masoek, 
'soedah mendjadi pertikaian. 

— Berhoeboeng dengan schorsing dari 
'Teukoe Ali Basja, rakjat roepanja ke- 
'beratan Beberapa waktoe jang laloe, 
mereka telah memadjoekan rekest ke- 

Basja diangkat kembali mendjadi Zeli- 
bestuurder. Karena ini, kata Teukoe 
Ali Basja kepada kita, seorang pen- 
doedoek, Ibrahim jang dianggap 
mendjadi Kepala dan menghasoet ra 
jat pernah didjatoehkan hoekoeman 
pendjara. 

Hal ini ada djoega dimadjoekan 
idalam rekest T. Ali Basja terseboet. 
Karena beberapa sebab jang kefjil ini 
dan lain2 tidak ada kedapatan samen- 
werking dalam kebesturan diantara 
kedoea belah pihak. Karena tidak ada 
samenwerking ini Teukoe Ali Basja 
telah meninggalkan pekerdjaannja de- 
ngan tidak memberitahoekan dan pergi 
ke Singapore. Teukoe Ali Basja ke- 
moedian mendapat besluit schorsing, 
dan Teukoe Radja Mat Ali, 
saudara dari Teukoe Ali Basja diang- 
kat mendjadi Tyd. Waarnemend Zeli- 
bestuurder van Langsa. 

Dalam boelan Augustus 1932 jang 
laloe: ketika Teukoe Ali Basja pergi 
menghadap Gouverneur Atjeh di Kota 
Radja, mendapat kepoetoesan soepaja 
beliau berangkat ke Meulaboeh lama- 
nja tidak ditentoekan, dengan bekerdja 
dikantoor Assistent Resident ditempat 
terseboet, karena Gouverneur hendah 
menilik kelakoean Teukoe terseboet. 

Sebab kepoetoesan ini oleh beliau 
soecatoe hoekoeman, beliau kebe- 
ratan di tempatkan ketempat terseboet, 
tapi tidak keberatan kalau ditempatkan 
di Kota Radja. 

Demikianlah djalan pertikaian ini 
jang diterangkan oleh Teukoe Ali Bas- 
ja kepada kita. Keterangan jang seper- 
ti diatas ada djoega dimadjoekan ke- 
pada Gouverneur Generaal. Beliau per- 
nah mengirim telegram kepada Gou- 
verneur Generaal, tetapi sampai seka- 
rang, sesoedah perkara ini berdjalan 
sampai doea tahoen lamanja, beloem 
mendapat kepoetoesan, bagaimana na- 
sib schorsing dari Teukoe Ali Basja 
terseboet. 

Selain dari itoe beliau ada djoega 
memadjoekan kepada Pemerintah, soe- 

Langsa. ditoekar dan dapat bersamen- 
werking seperti sediakala. 

Sebab2 Teukoe Radja Said, Oele- 
balang tjoet dari Manjak Pait dischorst, 
kata Teukoe itoe kepada kita, karena 
'pindjaman wang. 

Tetapi schorsing ini dibatalkan oleh 
Gowverneur. Itoe sebab datang besluit, 
bahwa beliau diperhentikan dengan 
hormat mendapat pensioen. 

Menoeroet pendapatan kita, ada lebih 
baik Pemerintah Tinggi menjelidiki 
doedoek perkara jang sebenar-benarnja 
dan mengambil kepoetoesan dengan 
segera, sebab soedah doea tahoen 
Teukoe Ali Basja dischorst sampai 
sekarang beloem 'mendapat kepoetoe- 
san, bagaimana kesoedahannja. 

Betoel ada soeatoe kesalahan, Teu- 
koe Ali Basja meninggalkan peker- 
djaannja, tetapi perloe ditjari poela 
sebab-sebabnja beliau meninggalkan 
pekerdjaan itoe. Selain dari itoe pera- 
saan rakjat jang mengharapkan beliau 
kembali mendjadi Zelfbestuurder per- 
loe ditenggang oleh Pemerintah. 

Sebeloem kepoetoesan Pemerintah 
datang, kita tidak oesah memberikan 
commentaar, Siapa jang bersalah, tjoe- 
koep kita siarkan keterangan dari se- 
belah pihak. £ 

— 0— 

Penggeledahan lagi. 
Toean Samidin Voorzit- 
terP.N.I, 

Pada hari Sabtoe jl. roemahnja toean 
Samidin Voorzitter P.N.I. tjabang Pa- 
lembang soedah didatangi oleh Politie 
P.LD. toean-toean Groen dan Asaari. 

pada Pemerintah, soepaja Teukoe Ali- 

  

paja chef beliau dalam kebesturan di. 

  

           
Kepada toean Samidin ditanjakan apa 

diroemahnja ada menjimpan madjallah 
B.O.M. jang terkenal pertanjaan mana '. 
didjawab tidak. Penggeledahan didja- 
lankan ditempat toempoekan soerat- 
soerat kabar, tetapi djoega tidak dapat: 
diketemoekan B.O.M. 

Atas pertanjaan pihak politie apakah 
toean ' Samidin pernah mengirim 
madjallah terseboet kepada - salah: 
seorang anggota P.N.I. Lahat toean 
Samidin menerangkan bahwa betoel 
menoeroet ingatannja kira-kira Jatau 4 
boelan berselang ia pernah kirim ma- 
djallah B.O.M. nomor 3 kepada toean 
Doengtji Voorzitter P.N.I. Lahat soerat: 
kabar anana ia dabat beli di dekat boom 
Marie. An 

Politie jang tidak mendapatkan apa 
jang ditjari soedah poelang dengan 
hampa tangan. ES 

Melihat. pertanjaan-pertanjaan jang 
dimadjoekan kepada toean Samidin ter- 
seboet boleh djadi penggeledahan ini 
soedah dilakoekan lebih doeioe di La- 
hat. (Pertja Selatan). Hn 

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar 37 Batavia-C, 

Telegram-adres: BAKRI 
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Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 134 

    
   

       

  

     

   

   

  

        

     

   

  

   
   

  

   
   
   

    

     

   

  

     

  

    

   

      
      
        
     
      

     

    

  

SA IA PN r : 3, 

BAKAL TERIMA 
SEDIKIT HARI 

LAGI. 

    

    

  

Importeurs. 

Hs Vrg DJOHAN-DJ OHOR 

BATAVIA.CENTRUM 

Toko ,,HWA MIE" 
Pasar Senen No. 141 — Batavia Centrum, 

Bab Da “ 

Selamanja ada sedia roepa-roepa 

pekakas muziek, Tali-tali boeat Viool, 

Guitar, Mandolin, Kemedja, Pyama, 
Minjak wangi, dan barang-barang boeat 
keperloean roemah tangga d.L.I. 

HARGA MENJENANGKAN. 

    

Drukkerij Moehamad Thoha 
Tanah Abangheuvel 14, Telefoon 1256 WI. 

  

SANGGOEP TERIMA: 

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

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

Djoega Boekbinderij, encadreer-, graveeriar, 
Rubber en koperen stempel, lijstenmakerij em 
naamborden. : 

    110 

  

  

   

  

LAWAN Nil: PL 

HOTEL 
Kebondjatiweg 5 

  

   

    

    
dan merah moeda. Monster gratis. 

    

  

  hh Assistent Resident hal ini dida- (M 

  

   

   

    

      

    

MAKELAARS 
Kantoor: Utrechtsche Straat 32. Batavia. 

Hasil boemi dan barang-barang tetap 

Teroetama : MINJAK SEREH. 
LOE MENJENANGKAN JANG BERHOEBOENGAN. 

  

ORA 

  

Salah satoe Hotel Indonesier jang soedah terkenal oleh segala bangsa. 
Kebersihannja. kesetiaan djongos-djongos dan semoea pelajanan tanggoeng me- 
njenangken, Perdjalanan hanja satoe satengah. minut dari Station, letaknja di 
centrum dan mendjadi Station Autobus boeat berpegian ke mana-mana, . 

Tarief kamar menoeroet djaman crisis, 

. Djoega sedia GRANIET boeat tembok, harga per blik jang soedah 
ditjampoer f 110 tjoekoep boeat 2 meter pesagi, kleur poetih, idjo, item gilap  ' 

  

PAUVAU AS VA UPASVAS 

  

    

NJE 
. Bandoeng 

   

          

      
   

  

   

     

   

Memoedjiken dengan hormat, 
BEHEERDER 

  



   

a triek temponja | 
na) ditoenda. Waktoe lotery | 
dapat nol lagi. 

peroentoengan tidak dapat, 
Ke Wa- 

  

   

   

    

   
    

    

       
       
    

    

    

   

    

    
   
   
   

  

   
   

    

   
   

        

    
   

  

   

      

    

berapa kali soedah 
tie, hari Rebo jbl. 

iok” poen soedah ke- 
palsoe seharga 

djvekkan sebagai | 
ol orang” mandor dari 

1ote di Betawi. 
t oleh pa bahwa 

' Mann, 

  
loek Soerabaja jang terkenal | 

| jaarmarkt dalam moesim 
i tiadalah begitoe dirasa 
alam pemandangan ming- 

soedah Na 

Bakat tinda- 
jaknja penonton itoe 

jei Sr Ha 

ang beli di toket, 
Ka Mena 

g jang koendjoengi 
: 1 PA gan men- 

emlah 
Dien af 41.63 33, sedang ae 

en | eka pada waktoe jang 
f 43.953.8 dus tjoema f 2.000 

rselisihan mana melihat ke- 
n jang samangkin meng- 
ada berarti boekan satoe 

raikan satoe per satoe, sebab 
: pu ae ai Ba Ba sa- 

  

| ini “roepanja ba Alan 
h anak-anak moeda membawa te- 

“ soepaja bisa doedoek be- 
dalam sampan jang kefjil 

an perbandingan banjaknja pe- 
ionton dengan tahoen jang laloe itoe, 

Iternjatalah pendoedoek Soerabaja tiada 
oe mengindahkan malaise. Entah 

a malaman seteroesnia, apa masih 
diharap, itoelah masih satoe per- 

t 

Kessidani orang: terbitkan soerat ka- 
bar mendjadi kegemaran bangsa kita. 

(Hal ini sesoenggoehnja baik, djika sa- 
idja orang djangan tjoema soeka mem- 
|bikin, tetapi soeka mengasoeh dengan 
'baik baik, soepaja tidak mengalami hi- 
'doep sebentar laloe masoek koeboer. 

Semakin banjak soerat kabar, ber- 
arti semakin mengoentoengkan pen- 

»|doedoek sebab memang bangsa kita 
|masih kekoerangan soerat kabar. 

'Soerat2 kabar jang baroe2 ini diter- 
'bitkan, ialah pertama ,,Panjebar Se- 
mangat“ jang dipimpin oleh Imam Soe- 

ardi. Soerat kabar ini pakai bahasa 
Bjawa Dipa dengan hoeroef Latijn, ha- 
loeannja mengedjar persatoean Indo- 
nesia. 

ngan segera menjoesoel Gelombang" 

bang “Soerabaja. 
. Sesoedah 

'kabar ,Protelar“. Ini 
dari orang-orang pemimpin dari P.B.K.I. 

: Entah 2 terbitnja soerat kabar ini, 

ngat akan dinar Ka mand 3 

1 ega aa protest pama politie aah 

langsoeng seming- | 

kerojalannja, de- 

Setelah terbit soerat kabar itoe, gi 

jang menilik kabar jang boleh diper- 
tjaja memang partai orgaannja P.I. tja- 

itoe sekarang terdengar 
kabar lagi, orang akan terbitkan soerat 

adalah oesaha 

    

$ Kn $ 1 PN an : Na LAN : 

has as ini tahven dan tahoen ag lalse. 

lam. 

  

Otet bandana kita). 3 

orang “masih beloem tahoe. Beloem 
'djoega jang satoe terbit, datang lagi 
berita, akan diterbitkan oleh kaoem pa- 
nganggoeran soerat kabar dengan nama 
, Tamboer". 

Loetjoe kalau orang mendengarkan 
reclame jang disiarkan oleh mereka, 
sebab ada jang katakan, bahwa djalan 
satoe satoenja menghilangkan malaise, 

1 |tjoema batja koran jang akan diterbitkan 
itoe, dan ada poela jang berkata akan 
toeroet bekerdja boeat mentjepatkan 

-Idatangnja nasib jang baik. 
Terkaboel atau tidaknja toedjoean 

itoe, biarlah terserah sadja pada mereka, 
tjodma kiranja baik diperhatikan pimpi 
nannja hendaknja jang baik, soepaja ti- 
dak lekas sawanen seperti jang soedah- 

Si Rendah" 
sk 

Dalam selama diadakan vergader- 
verbod, roepanja pergerakan di Soera- 
baja kelihatan dingin sadja sebab 
tidak ada vergadering-vergadering. Di- 
kampoeng-kampoeng poen, orang pada 
takoet berkoempoel koempoel seperti 
biasa. 

Tjoema jang masih bisa teroes be- 
kerdja, ialah perkoempoelan P. B.I. | 
jang lain meskipoeu tidak mendapat 

dak kedengaran apa apa. 
Perkoempoelan politiek jang sampai 

. sekarang bisa membikin vergadering 
dan koersoes tjoema berkoempoelannja 
dr. Soetomo itoe. Baroe ini tanggal 9 
di Patjarkeling soedah diadakan koer- 
soes kring 6 jang dikoendjoengi. ba- 
njak ledennja, poen koersoes oemoem 
tiap tiap malam .Djoem'at masih bisa 
dilangsoengkan, begitoe djoega leider- 
school dan leidercursusnja berdjalan 
baik. 

Sedang gedong pertemoean jang di 
sewa oleh P.I. sekarang dihapoeskan, 
hal ini memang selajak sebab hampir 
tidak bisa dipakai apa apa lagi. 

x   
Banjak kedjadian jang loetjoe karena 
gara-garanja zaman jang Soesah ini. Poen 
kedjadian jang menjedihkan jang me- 
ngerikan hati tidak koerang. 

Dibawah ini ditoetoerkan satoe ke- 
djadian jang boleh dibilang loetjoe dan 
loear biasa poela. Oemoemnja, kalau 
orang kehilangan barang jang ketjil 
sadja, tidak maoe rapportkan pada 
politie. Tetapi tidak begitoe dengan 
seorang orang Belanda penganggoeran 
jang mendjadikan riboet orang banjak. 
la ini bekas pegawai fabriek goela jang 
dilepas, tetapi mempoenjai hak boeat 
ogang dari satoe assurantie. Mendadak 
kwitantienja hilang, setahoe dimana ia 
tidak tahoe. Boeat dapatkan itoe ker- 
tas jang berharga ia soedah bersikap 
jang aneh, ia menggeletak di tengah 
djalanan, jang mana laloe diangkoet 
oleh politie. 

Sesoedah ditanjai, ia menerangkan 
maksoednja, soepaja politie soeka 
bantoe tjarikan kertas itoe. Boeat oeroe- 
san matjam ini, politie soedah balas 
tidak bisa loeloeskan. Kembali lagi 
itoe orang menggeletak didjalanan lagi 
sebagai protest. Boeat kedoea kalinja 
ia diangkoet politie itoe dan diantjam 
akan ditangkap sebagai orang gelan- 
dangan. 

Dasar itoe Belanda berkepala batoe, 
meskipoen soedah diantjam toh ia 
bilang djoega kalau ia tidak berhak 
ditoedoeh gelandangan, sebab iapoe- 
nja hak dapat oeang. 

Kira-kira, protest ini terdorong ka- 
rena semangatnja jaarmarkt. Roepanja 
penganggoeran itoe djadi- penasaran, 
sebab itoe malam maoe lihat, tetapi 
tidak poenja . doewit. 

  

Perobahan- 'perobahan 
Ft djalan 

“ 'Lingkoengan Kramat 
akan lebih sedap di- 
(pandang mata. 

merobah perhoeboengan- | 
n djalanan di bagian 

, sekarang sedeng dikerdjakan   Voorstel-voorstel tentang 
eboet soedah dioeroes: 

itoe djalanan bagian Kra- 
obah pemeliharaan kese- 

igan pasar Senen, boleh 
am. t akan lebih sedap di- 

ak berhasil baik. 

  

djalan -melinjapkan .Cafei berwatas, 

pertama dalam hal ini 

diperhatikan bahwa 
“Europa dalam waktoe 
poen semakin banjak 

i Pasar Senen, (Tetapi 
dakannja ini perobahan- 

boekan sebab bangsa 
'mengoendjoengi itoe| 

kesehatan 0 ocemocm 

—.. Begrootingscommissie 
- Bersidang, 
Mengerdjakan kaoem 
volontair. 

Begrootingscommissie tadi malam 
telah bersidang dan membitjarakan soal 
mengerdjakan kaoem volontair. Com- 
missie seanteronja setoedjoe dengan 
atoeran mengerdjakan kaoem volontair 
itoe dan akan minta sSoepaja peme- 
rintah perhatikan soal ini, begitoe djoe- 
ga atoeran ini mesti didjalankan dengan 

soepaja djangan terlaloe 
banjak diterima dalam pekerdjaan. 
Watas-watas tentang keangkatan dan 
'lamanja bekerdja sebagai volontair 
mesti ditetapkan. Oentoek Indonesia 
lebih baik kaoem volontair itoe diberi 
toelage ketjil, dengan perdjandjian le- 
bih doeloe, bahwa mereka itoe beloem 
tentoe bisa diangkat dalam pangkat 
itoe boeat selama-lamanja.!Maka dari- 
sebab itoe perloe banjaknja volontair 
jang diterima dan lamanja waktoe be- 
kerdjanja itoe. 

Adapoen fatsal kedoea, 'mendjaga 
ghimatan, maka commissie ber- 

endapatan, bahwa dalam oeroesan 
: ae thesaurie Pn ok 

  
  

   
        

|Ltahoean 

berangoes, tetapi toeroet toeroetan ti- | 

“lengkap, soepaja bisa didapat penge- 
jang . sempoerna 

hasil penghimatan itoe. Djoega dike- 
|imoekakan  keinginannja commissic, 
'soepaja semoea apa jang tidak per-' 
loe dan tidak beres, jang mana sela- 
|loe  dioendjoek oleh pers, diperiksa 
dengan teliti. 

Djoega bisa diterangkan, 
atoeran Volontair itoe boekan satoe 
atoeran dari zaman sekarang boeat 
Indonesia ini. Magang-magang dari 
doelue bisa dioempamakan volontair 
djoega. Maka dari sebab pengalaman 
doeloe itoe, maka sekarang perloe se- 
kali didjalankan perwatasan tadi itoe. 

Dari pendirian sociaal, maka me- 
mang sepantasnja mesti diboeka ke- 
|sempatan “oentoek semoeca  pemoeda 
boeat bisa bekerdia. 

aa Oya 

Pemeriksaan Krakatau. 

Dari Tandjong Priok soedah berang- 
kat kapal Marine ,Zuiderkruis“ oen- 
toek mengganti personeel toren jang 
ada disana. 

Lain dari maksoed itoe, pergi djoega 
tocan-toean dr. Dammerman, directeur 
plantentuin di Bogor dan doea Pro- 
fessoren Djerman jang waktoe ini datang 
kemari akan mempeladjari kedadaan, 
toean Hardenberg dierkundige pada 
laboratorium centoek memeriksa kea- 
daan laoet dan Ir. Marcus, scheikun- 
dig b.d. Visscherijdienst. 

Pengikoet, dr. Dammerman bermak- 
soed akan mempeladjari tentang kea- 
daan binatang dan tanaman jang ada 

| keliling Krakatau. 
Toean Hardenberg akan mentijari 

|tahoe tentang keadaan binatang ketjil 
jang ada dilaoet selat Soenda dan 
ir. Marcus akan mengetahoei tentang | j 
air laoet. 

  

DOENIA ISLAM 
  

SOERAT DARI CAIRO. 

(Oleh pembantoe kita). 

Djalal Moehsin. 

Telah berangkat dari Cairo pada 
hari Minggoe 17 September 1933. Djala! 
Moehsin ke Port-Said 'menoempang 
kapal api ke Marseille dalam perdja- 
Ianan ke negeri Belanda oentoek me- 
noentoet ilmoe. Saudara itoe telah di- 
hantarkan ke Station oleh kebanjakan 
anak2 Indonesia, goeroe2nja orang 
Amerika dan beberapa sahabatnja orang 
Mesir mereka itoe sekalian mengoe- 
tjapkan selamat djaian dan berharap 
serta berdo'a soepaja ia madjoe dalam 
peladjarannja di negeri Belanda. Sau- 
dara itoe bermaksoed akan mempela- 
djari dokter di salah satoe Universiteit 
di negeri Belanda. 

Saja, sebagai temannja jang dekat jang 
sama doeloe dalam satoe kamar di in- 
ternaat di American University di Cairo 
dalam masa empat tahoen ini jaitoe 
dari 1929-1933, mendo'akan dari hati 
kalboe saja soepaja ia djangan dika- 
lahkan oleh bangsa lain dalam ilmoe 
apapoen. dan saja berkejakinan jang, 
bahasa saudara itoe akan mentjapai 
titel Dr. didalam masa jang dekat 
karena saja tahoe, bahasa ia adalah 
seorang moerid jang sangat pandai, 
pintar, mempoenjai akal jang pandjang. 

Saudara Djalal Moehsin sampai di 
Cairo pada pertengahan tahoen 1929. 

sampainja, .ia masoek ke American 
University diklas satoe dalam Prepe- 

dari hasil- 

bahwa | 

Setelah beberapa minggoe sesoedah|# 

   

    

   

    
    
   
   

  

    

  

     
   

        

    
   

  

   

        

   

  

     

    

   

  

    
   

      

   
   
   
   
   
      

    

   

  

   

        

   

    

  

   
    
        

    

   
    

  

   
   
   

  

    

     

   
    

              

   

  

ratory Dept. Diwaktoe itoe saudara 
itoe tiada tahoe akan satoe perkataan 

|Inggris poen, sedangkan peladjaran 
(sama sekali diadjarkan dalam bahasa 
Inggris. Diantara moerid jang dalam 
klasnja, dia sendirilah jang bertjakap 
Inggris. Kerap kali ia mengatakan ke- 
pada saja, bahasa temannja diklas 
mengetawakan dia, tetapi ia tiada 
sedikitpoen mengatjoekkan mereka. 

Ja s”'aloe doedoek dibangkoe jang 
dim sekali soepaja dapat ia men- 
denga. lebih djelas dan mengerti le- 
bih terang. Setelah doea  boelan 'ia 
doedoek seperti jang dibawah sekali 
dalam puntennja, maka di boelan jang 
ketiga ia tiba2 mentjaboet nomor jang 
setinggi?nja. Semendjak dari pada itoe 
sampai Juni 1933 ia selaloe Sadja no- 
mor satoe dalam  klasnja. Goeroenja 
heran melihat kepandaiannja itoe dan 
di boelan Juni 1930 ia diberi prijs 40 
roepiah sebagai sat e moerid jang pin 
tar dalam bahasa Inggris. Ditahoen 
1930 ia dinaikan ke klas doea dan di- 
sini tiada dihalalkan oleh teman2nja. 
Tiap-tiap tahoen ia diberi prijs dalam 
berbagai-bagai ilmoe. Diboelan Juni 
1933 setelah empat tahoen dalam Prep. 
Dept. ia diberi satoe certificate. 

Selain dari pada kepandaiannja da- 
lam klas, ia adalah masoek dalam 
beberapa golongan. Ia ada mendjadi 
anggota dalam ,,Dramatic. Society”, 
Nature Study Club”, ,,Arabie Literang 
Society” dan lain-lainnja. Kerap kali 
ia main dalam tentoonstelling (komidi 
orang) di sekolahnja. la ada satoe 
|anggota di ,,College orchestra bermain 
dengan violin base. Ia termashoer 
djoega dalam sports ia pandai main 
tennis dan banjak mendapat bintang 
dalam tumbling. 

Kelakoean saudara itoe sangat di 
poedji oleh kawannja dan goeroenja , 
ia peramah dan selaloe sadja berse- 
njoem, ia sangat pandai beramal de- 
ngan sembarang bangsa, ia pandai 
berbitjara Djawa, Melajoe, Inggris, 
Arab, dan Peranfjis sedikit. Sekalian 
moerid dikelasnja selaloe sadja berse- 
toedjoe kalau ia dikepalai oleh Djalal 
Moehsin. 

Saudara Djalal Moehsin berasal da- 
ri Djokjakarta Java. Orang toeanja ia- 
lah Hadji Moehsin seorang saudagar 
kain jang mashoer di kota itoe. Se- 
waktoe ia dinegeri, ia adalah seorang 
moerid disekolah  dinijah kepoe- 
njaan Moehammadijah. 

Saja memberi technich dan poedjian 
jang besar kepada toean Hadji Moeh- 
sin jang telah berani mengirim anak- 
nja ke Europa, dan menjokongnja 
dengan tiada berhenti2nja. Insja Allah 
nanti saudara Djalzal Moehsin akan 
berbalik ke Indonesia dengan titel Dr. 
soepaja dapat ia menolong anak negeri 
oentoek meninggikan deradjatnja dan 
mentjapaikan maksoednja. Saja ber- 
do'a soepaja Toehan Allah memper- 
banjak anak Indonesia seperti saudara 
Djalal Moehsin itoe. 
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Batavia-Centrum. 

Djam bitjara 4-6 sore 

  

    
  

Drukwerken. 

. moerah   PEMANDANGAN 
SENEN 107 — BATAVIA-CENTRUM 

Menerima segala pertjitakan 

tanggoeng rapih, tjepat dan 
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1 | djoe r « d 3 a 

BENAR. | 
“Salah satoe roemah makan 

Langganan dari segala golongan bangsa ” 

Da Terkenal di DJAKARTA “| 

Bersih 

Legah 

Lezat 

Moerah 
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Persediaan roepa roepa Soetra kembang, 

C3 8 Tjita - tjita 'Noile kembang dan polos, enz. 

| HARGA MENJENANGKEN! | 
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Awas 1 selamanja liat merk se: 

belah, kepala — djadi enteng 8 

“tida koreng, ramboet djadi 
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  | 'gemoek, item, lemes, matiken. 

koetoe dan ilangken ketoembe 

SA 
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Roemah obat 

|| F 
j Kwitang Batavia - Centrum. 
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VROEDVROUW 
MOLENVLIET OOST No. 100 

Kajoe Tanam dan Padang. 

   

  

PEMBAJARAN 

  

(Doekoen beranak) . 

Soedah lama praktijk di Boedi Kemoelijaan, C.B,Z. Salemba 

Moelai 2 October 1933 boeka praktijk sendiri, kerdja 

ersama-sama Dr. M. H, KNOCH (Vrouwenarts). 

DJAM BITJARA POEKOEL 9 PAGI 

Boleh panggil sembarang waktoe, djoega boeat naverpleging 
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HOTEL INDONESIER # 

jang soedah terkenal 

Keberesihannja, ) 
Tempafnja centrum, 

| Rawatannja menjenangkan, 
. Djongos?nja semoea setia,  & 
. Perdjalanan tjoema '/2. minut $ 

dari station. San al 
. Pembajaran kamar menoeroet 
keadaan djaman. ' Na 
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bisa membikin roepa-roepa model 

jang minta, harga pantas. 

Ifabriek 
TELEFOON 1361 WELTEVREDEN 

KO — f 

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah lama berdiri dikota 

Betawi jang mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia 

satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa 
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' SEPATOE 
Toean-toean, — Njonja-njonja 

dan anak-anak. 

Pekerdjain rapih (menjenang- 

kan) dan harga ada pantas. 
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Selain kwaliteitnja 

dan pembikinannja 

jang baik — harga: . 

nja moerah! 
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Sepatoe-sepatoe band koening 
atau item boeat andk-anak dida- 

lam roepa-roepa combinaties.  : 

f 1.90 

Sepatoe-sepatoe Dullbox koening 3 

jang koeat sekali dengan zool ' 

karet. MPa 18 34— 38 harganja 
2.90 

  

     

  

Sepatoe-sepatoe band boeat 

njonja-njonja manis sekali dari . A 

koelit verlak dengan hak. tinggi. | 

    

Sepatoe-sepatoe Boxcalf , koening.: 

atau item. Sepatoe boeat erang- 

orang jang perlente. , 

Datang dan saksikan sendiri. 
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5 HANGOES KARENA 
000 API TVINTA. 

.Otth RAMELAN. 

TA nana 

lihat itoe ta" oebahnja 
ita, sebagai serdadoe 

  

orang- orang 
aian) jang biasa 

i“ ja 'ni orang 

ng dipekerdjakan 
mbawa (memikoel) 

idan persediaan 
| dan barang-ba- 

dengan perempoe 

ean dan anak anak, keba- 
is dan bersedih hati 

: ja atau orang 

balikn 
  

'Irasa takoet akan mendapat bahaja se 

e Imatjam ini tidak d 

   
    

   
   
   

    

   
   
   
      
   

  

   
    

  

   

      

       
    

      

   

   

  

   
   

  

dikit djoeapoen berdjalanlah pasoekan 

serdadoe itoe dengan teratoer. 

' Penoendjoek djalan memegang peta 

(kaart), dan menentoekan kemana me 

reka hendak pergi Bila bertemoe de- 

ngan orang bertanjalah kepala pasce- 

kan itoe dengan garang kemana djalan 

jang terbaik dan tersingkat oentuek 

pergi keroemah kepala kampoeng Ke- 

rapkali orang jang ditanja itoe tidak 

dapat memberi djawab jang memoeas 

'kan oentoek kepala itos, hal itoe boleh 

djadi disebabkan karena ia goegoep 

atau terkedjoet atau bisa djoega kare- 

na koerang fiham bertjakap bahasa | 

Melajoe, menjebabkan kepala tadi 

mengambil sikap jang tidak menje- 

nargkan. 

Demikianlah patroulie itoe berdjalan 

moela-moela melaloei pasar, masoek 

kampoeng keloear kampoeng naik goe 

'noeng toeroen goenoeng. Ia menanja- 

kan kepada kepala-kepala kampoeng 

dimana tempat-tempat orang-orang 

jang boleh disangka atau dipandang 

Iberbahaja atau jang masih barangga- 

pan bermoesoeli atau tidak menoeroet 

perintah goepernemen. 

Tentoe sadja orang 
ihirankan (pedoeli 

kan) sedikit djoega oleh pasoekan ta- 

ngan malasnja. 

|di karena kerap mer&ka bertemoe de 

Se -Ingan orang jang demikian malah kalau 

    

   
   

    

ebetoelan kepala dari pasoekan itoe, 

yg kota Betawinja: gila-gilaan”, 

& dipermainkan dan itakoet-takoe   rang maijam 'itoe, .meskipoen 

  

    
  

Beloem djaoeh benar mereka berdja 

gllan itoe nampak oleh pasoekan itoe 

a- Iseorang laki-laki setengah toea berse- 

g |limoetkan kain saroeng, berdjalan de 

pada sebenarnja tidak diizinkan atau 

ta" ada perintah jang  menjoeroeh ia 

berboeat demikian, pekerdjaan mana 

jang kerap kali boleh mendatangkan 

bahaja atau bentjana kepada seloeroeh 

pasoekan itoe dan boi€h menanam 

benih  permoesoehan antara orang 

Atjeh dengan Goebernement. 

Ketika telah berhadapan dekat benar 

bertanjalah kepala pasoekan itoe de 

ngan garang: ,He, Agam Koewe tahoe 

dimana roemah kepala kampoeng? Aja 

djawab dengan lekas, djangan kowe 

'main-main, nanti akoe tembak kowe 

samp€ mati." 

Orang tadi jang berdarah Atjeh toe 

Jen, sesoedah mendengar perkataan 

demikian, datanglah marahnj:, moeka 

nja merah padam, tetapi dapat disa- 

barkan karena ia tahoe lagi berhada 

pan dengan siapa dia waktoe itoe. 

Ia mendjawab dengan perkataan tetap 

Saja tidak tahoe, toean." 

Mendengar djawab ' jang demikian 

marahlah kepala pasoekan tadi boekan 

main, laloe sepaknja orang tadi de- 

ngan diiringi makian. 

Tetapi orang tadi jang roepanja 

tahoe “ilmoe silat, tidak tinggal diam 

sadja, melainkan dipergoenakanlah ke 

panda'annja, menjebabkan kepala pa 

soekan itoe waktoe itoe djoega tjelen 

tang, laloe ditjaboetkan rentjong seka 

lian maksoednja hendak diboenoehnja 

sekali, tetapi dengan tiba-tiba berboe 

njilah bedil, dan orang Atjeh tadi 

loeka dibahoenja. Sesoedah mendapat 

loeka demikian, mata gelaplah ia, tidak 

membilang lawan meskipoen moesoeh 

jang dih-dapinja djaosh lebih banjak 

'dan bersendjata, tetapi tidak oeroeng 

risan itoe tertjerai-berai. Ia melompat 

memainkan rentjongnja,  mengedjar 

Soenarja, tetapi beroentoeng ia. masih 

dapat mengelak, karena, roepanja.mbe- 

loem waktoenja mendapat tjelaka. Ha 

nja kawannja jang berdiri dekat dia 

tidak sempat oentoek lari, melainkan 

menangkis dengan tangkai bedilnja. 

Tetapi sajang anak Atjeh ini roepanja 

tjoekoep pintar bermain : silat, meski 

poen bagaimana djoega orang itoe 

menangkis, tidak loepoet kena djoega 

bagian rentjong Atjeh jang termasjhcer 

itoe mendjadikan boekan senapan pe 

nangkisnja sadja jang djatoeh, tetapi 

tangan kirinja poen toeroet terlepas 

djatueh ketariah- | 
Riboetlah perkelahian antara orang 

Atjeh seorang itoe dengan sepasoekan 

serdadoe. Moeloet bedil jang biasa 

menjemboerkan api pada waktoe itoe 

soekar moela-moela dipergoenakan ka 

rena orang tadi 'menjerang “masoek 

dalam barisan itoe, hanja ditjoba de 

ngan tangkai bedil dan pedang sadja 

oentoek melawan orang jang gagah 

berani. Meskipoen - badannja telah 

loeka loeka, tetapi teroes ia menga 

moek, sehingga semoeanja kalang ka 

boetan dan djarang ijerai berai. Sesoe 

dah djarang demikian dapatlah serda 
doe serdadoe tadi mempergoenakan 

bedilnja oentoek menembak dari agak 

djaoeh sedikit, Sesoedah | lima boeat 

pelor memakan si pengamoek tadi ba 

roelah ia rebah, ditamoah lagi dengan 

loeka loeka karena kelewang. 

Meskipoen soedah djatoeh. masih 

djuega ia memegang keras akan ren- 

Ijongnja dan dipoetar-poetarkan, Meng 

herankan hati sekalian serdadoe, laioe     diamoeknja semoea, menjebabkan ba- 

       

betoel. Badan dan moekanja habis ka 
rena loeka-loeka poen pakaiannja 

bantjoer -seperti dimakan tikoes dan « 
penoeh berloemoer dengan darah. 5 

Tetapi kita lihat dipihak serdadoe 

poen tidak beroentoeng karena tangan “ 
seorang serdadoe tadi terlepas sam- 

pai .dipergelangan. Tentoe sadja ta 
diherankan jang iapoen pingsan, se-". 
dang beberapa loeka ringan dan se- - 
orang lagi loeka . diberat dilehernja 

Semoea diangkoet keroemah biva' 
dengan segera, Ng ts : 

Karena roemah bivak .terlaloe « 
oeh. maka jang loeka pajah tadi ma: 
didjalan sebeloem ” sampai keroemal 
Sedang jang lain ketoeloengan. 

Patroulie tadi karena mengoeroe. 
kan semoeanja “itoe,  djadi tas djad 
pergi, “hanja kembali, lagi, akan d 
oelangi dan diteroeskan lagi keesoka 
harinja. . Pe 

Setelah dekat tangsi, kelihatan oleh ' 
jang djaga dipintoe moeka, bahwa pa 

iroulie kembali laloe dengan segera 
memboenjikan lotjeng bahaja, bertoe: 
troet toeroet, sebagaimana boenji lotjeng 

brandweer ketika ada rsemah 'kebar 
katan. Ns Ni 
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(Akan disa mboe   teroes ditembak sehingga mati betoel


