
     
      

  

       

  

         
          
   
   

    

  

    
  

         
      

  

   
      

           

    
          
    

       
        

            

     

     

      

   

    

       

  

     

| atoeran-atoeran pemberian 
kepa-a pegawai-pegawai Gouvern 

| ment, dan ini adalah oeroesannja d 
— partement van Financien. — 

— - Menoeroet Bat. Nieuwsbi 

ra-segeranja  mengatoer per k 

oentoek mendjalankan atoeran-atocran 

erobahan gadji pegawai2 negeri 
maka itoe commissie van georgani 

  

  

    

  

   

    

| seerd overleg tidak akan didengar lagi | 

. pertimbangannja. 
—.. Demikianlah 
| dipertjaja kebenarannja. Maka dari 

— bab itoe kita mengoetjapkan lagi be 

ngan maksoed mentjoba merobah per- 
- ig SA ta &: 

       
      

    

 timbangannja pemerinta 

    

  

   

   
   

mrin itoe 
    

  

. jang teroetama sek 
hasil soeatoe apa, dan « 

. jang dikoempoelkan dar 
— lan-perkoempoelan sekerc sar 

. djoega terboeang di laoetan Hindia. 

Pemerintah tinggi di Nederland telah 
menerangkan setoedjoenja dengan ren- 
tjana-Mr. Dr. van Buuren, jang begitoe 

ham 

    

  

   
   

    

     

   

  

   

  

   
    

  

          
      

  

ditentangi oleh hampir semoea golongan 

| pegawai negeri di Indonesia. Dan dji- 
| kalau pemerintah tinggi telah mem- 
| poenjai . - menerima baik 

uuren itoe apakah ada 
. meneroeskan daja 

njegah . didjalankannja   

1a menoeroet kabar 
en Haag, kita batja de- 

| Djadjahan, H. 

datangan- 

     

  

s sekarang masih ada| 
djikalau dikemoedian ta 

departement setoedjoe, | 
Ih haroes merobah itoe 

  

  

   

   

    

kabar itoe, jang boleh     

  

     

h tinggi di den: 

lain fihak berlainan 

3 Sa 

-|Pendekar Islam Barat ke Manilla. 
Dr. Khalid Sheldrake 

“akan datang di In- 
donesia. 

| dalam ,,Pemandangan” waktoe 
masih weekblad, itoe pendekar Islam 
bangsa Inggris Dr. Khalid Sheldrake, 
HE Dena — Presidentse- 

lama-hidoep 
dari ,W es- 
ternIsla- 
mig Asso- 
ciation” di 

London, pa- 
datanggal25 

| Juni jbl.soe- 
dah datang 
di Singapo- 
re. Bermoela 
program per 
djalanannja, 
dari Singapo 
re akan me- 
ngoendjoe - 

“ngi tanah 
Ben na ' Djawa, teta- 

pi niatan ini djadi berobah dan ia 
keneroeskan perdjalanannja lebih doe- 

Toe ke Tiongkok dan Japan. . 
| Menoeroet soerat-soerat kabar loear 
'Negeri, pemoeka Islam ini akan sam- 
pai di Manilla pada penghabisan boe- 
lan October ini, dari mana kelak ia 
poem akan singgah djoega di Java. 

    
      

   

  

   

  

ak djadi ke Europa ae | Kemoedian ia akan teroes pergi ke 
|Djeddah dan seloeroe negeri Arab. 
| Sebagaimana djoega soedah dioe- 
'moemkan, toedjoean perdjalanan pe- 

sa. Imimpin ini, ialah menemoei perkoem- 
“1Ipoelan2 Islam diseloeroeh tanah Asia, 

ea. |goena merapatkan tali 
« Jantara oemmat Moeslimin, dan oleh 

silatoerrahim 

  

“| mentara waktoe. ' Sekarang tinggat 
'menjelsaikan sadja dalam satoe fatsal, 

jang dioendjoek oleh minister sendiri. 
Kepoetoesan jang pasti baroe bisa 
diambil setelah bermoesawarat dengan 
Bogor”. 

Toean van Buuren disini menoen- 
djoek repada telegram ddo. 17 Oct. 

ke Bogor. Barangkali banjak orang 
beloem tahoe boeninja telegram itoe 

(disini kita salin djoega : 

»Menoeroet kabar officieel dari Bo- 
'gor, soal perobahan gadjih-gadjih se- 
kerang telah sampai pada satoe ting- 
Ikatan, pada mana boeat sementara 

waktoe orang moefakat dengan rentja- 
na commissie oeroesan gadjih (com- 

'missie-van Buuren), ketjoewali bahwa 

(penoeroenan dari tingkatan gadjih-ga- 

|djih speciaal oentoek pekerdjaan-pe- 

'kerdjaan jang kebanjakan ditempatkan 
'oleh orang-orang dari negeri Belanda, 

Idianggap ada sangat perloe. Tentang 

1 | pembikinan rampoeng lebih djaoeh dari 

1 | rentjana itoe, diterangkan, bahwa perloe 

g tidak lebih djaoeh dilangsoengkan permoe- 

   

van Buuren : 2 
   

   

leh 

   
   

  

   

  

   

        

     

  

    

Or 

a pada tanggal 1 Januari 1934 ini”, 

| Sekeanlah officicel 
-t 

ana | 

-'Isawaratan, berhoeboeng dengan mana 
Mr. Dr. van Buuren akan poelang ke 

Indonesia pada tanggal 24 October j.a.d. 

dan akan sampai disini tanggal 19 Nov. 

j.a.d. Dirasa bahwa perobahan gadjih   
adakan pemotongan gadjih lebih djaoeh 

telegram itoe, 

jang dimaksoedkan oleh Mr. Dr. van 

Buuren. Selain dari pada penggoega- 

tan dari gadjih2 schaal C. (pegawai 
Indonesia), maka seanteronja 

disetoedjoei oleh pemerintah 
Nederland. 
an satoe hal jang adjaib bi- 

“merobah toedjoeannja pemerintah 

i itoe, dan djikalau dari fihak pe- 

wuvernement maoe djoega di- 

skan protest, demonstratie, motie 
apa sadja matjam perlawanan 

hadap perobahan gadji pegawai 
baiklah mereka itoe memperingat- 
sadia perkataan2 dari atas, jang 

kemoetoeskan segala pembitjaraan, ja- 
toe bahwa ,oentoek penghimatan, se- 

'gala apa djoega mesti dikalahkan”. 

2 Et: Ta Ra BA 3 K 

     
    

    
      

      

   
   

   

- Senar pernah dikabar- 
— Ikan 

'itoe bisa didjalankan moelai tanggal | 
"41 April 1934. Orang tidak ada niat 

! Poelau Laoet boekan satoe terra incog- 

- 

sebab itoelah poela maka pendoedoek 

boelan Juli jl. soedah mendirikan 
Comite goena menerima kedatangan 
Dr. Khalid Sheldrake terseboet djika 

jia sampai di Java. 
0 

10.000 orang Belanda 
ke Nieuw Guinea ? 

Aneta dari Utrecht (Negeri Belanda) 
lada mengabarkan: Pada Penang 
bestuur tjabang dari perkimpoenan 
»Nederlandsche Kolonisatie  Nieuw 
Guinea”, ada diwartakan bahwa didoe- 
ga pada tanggal 15 November j.a.d., 
dari fihak perhimpoenan terseboet 
akan mengirim satoe commissie goena 
menjelidiki keadaim2 di Nieuw Guinea. 

Berhoeboeng dengan hal ini, maka 
Hoofdbestuur dari itoe perhimpoenan 
lada madjoekan soerat pada Dr. Coliju, 
dimana dinjatakan apa jang dimaksoed 
oleh itoe . perhimpoenan jaitoe 
menempatkan 10.000 orang 
'dipoelau Papoea Nieuw 
Guinea). 

Kepada Minister Presensi boet 
ada dimadjoekan permintaan Napaja 

Moeslimin di Batavia Centrum, dalam 

Djoema't 20 October 1933 

akan dikirim | 

ROEN Pl Hoofdredacteur D. KOESOEMANINGRAT 
tavia Centrum, Telefoon administratie 1810 WI. Fedbetis 1440 WI. 

pengoembaraan di Giesting. 

tertjampoer oleh bangsa 
mengoesahakan tanah 

lain, 

berkejakinan bahwa  djikalau tidak 
maoe, itoe 10.000 orang Belanda totok 
plus koerang lebih 80 orang Belanda 
dari Indonesia, 
atau bergaoel dengan 
Nieuw Guinea jang aseli. 

Melihat sadja gelagatnja sampai kini, 
dirasa 100 tahoen lagi, atau ta' bisa 
sama sekali Nieuw Guinea itoe men- 

pendoedoek   
tjita-tjita perhimpoenan itoe jang de-' 

ngan jang penting. 

    
x 

Demikianlah kabar dari : 

djadjahan Belanda di Pacific sedari 

# # 

mentjari penghidoepan jang mahmoer, | 

lam negerinja sendiri. 

kabar dari Den Haag, bahwa toean dan 
njonja Kamerling telah oeroengkan-ge- 
rakannja mengandjoerkan bangsanja 
akan pergi mengoembara ke Nieuw 
Guinea itoe, karena dalam perkoem- 
poelannja sendiri terbit pertjektjokan. 
Pertjektjokan itoe asalnja dari perse- 
lisihan tentang bersihnja pengoemba- 
raan itoe dari darah boekan Belanda. 
Dr. Kamerling itoe sebenar mengerti, 
bahwa bangsanja, djikalau telah ada 
di Nieuw Guinea, tidak bisa hidoep 
dan bekerdja diloear pertoeloengannja 
bangsa Timoer, sedang lawan-lawan- 

jang boekan Belanda. 
Roepa-roepanja lawan-lawan. itoe 

jang menang dan sekarang mereka 
itoe bermaksoed . mengirim  10:000 

(bilang dan toelis: sepoeloeh riboe) 
bAngsanja ke Nieuw Guinea, ke satoe 
poelau .jang letaknja paling Timoer 

dari kepoelauan Indonesia. . ... 

Djangankan Nieuw “Guinea, poelau 
Djawa sadja 90pCt. dari mereka itoe 
jang hendak dikirim mengoembara ke 

tanah Papoea, tidak tahoe dimana le- 

|taknja. Apa lagi djikalau mereka itoe 
dengar dari bangsanja, jang sedikit 

poenja pengatahoean ilmoe ethnografie 

atau tahoe dengar kabar-kabar dari 

familienja, jang pernah datang dan hi- 

'doep di Indonesia, bahwa di N. Gui- 
nea itoe pendoedoeknja tidak berpa- 

kaian dan tempo-tempo soeka makan 

orang, kita bisa pastikan, dari 10.000 

jang hendak dikirim, 1.000 orang jang 

  
— (benar pergi ada banjak sekali. 

| Apakah orang-orang Belanda di In- 

donesia koerang kekerasan hatinja dan 

| koerang perihnja diterdjang crisis ini 

'dari pada bangsanja ditanah dingin 

iitoe? Tapi sebrapa banjaknja orang- 

orang Belanda, Indo dan totok, jang 

sekarang telah mengoembara dipoelau 

itoe. Beloem ada 1000, dan mereka 

itoe tentoe lebih bisa tahan hawa poe- 

lau itoe dan lebih bisa mengatoer 

penghidoepannja pada keadaan poelau 

itoe. 
Boekankah sekarang, bangsa Belan- 

da kaoem Katholiek, terlepas dari lain 

lain perkoempoelan boekan Katholiek, 

sedang asik pengatoer pengoembaraan 

taknja, 
ma oleh bangsanja, 
boeat peroesahan parit areng batoe ?   

nja tidak maoe ketjampoeran bangsa | 
Timoer itoe atau bangsa koelit poetih 

ngan bersoenggoeh2 dapat perna, 

1 

100 tahoen dibelakang ini, baroe di- 
pikirkan oleh bangsa Belanda di In-, 
donesia, setelah disini crisis menga-, 
moek. Dan baroe sekarang di Neder-, 
land ada soewara-soewara mengan-, 

ke Poelau Laoet, jang lebih dekat le-| 
dan jang telah dikerdjakan la- 

| biarkan doeloe. 

   

  

    
    

     

    

     

djadi ,, White”, poetih, seperti Australie 
sekarang. (KJ). 

ma O— 

Poetoesan perkara pemboenoe 
han manteri Pestbestrijding 
Landraad Brebes soedah memberikan 

Ba 'poetoesan atas itoe perkara pemboe- 
heta itoe. noehan Manteri Pestbestryding jang di 

' Ngoembara ke Nieuw Guinea, satoe aniaja dengan batoe sampai mati. 
daerah incognito, meskipoen ada daerah ' Boeat bagian pertama dari itoe per- 

kara, landraad soedah poetoeskan: 2 
pesakitan, antara mana seorang jang 
mendjadi kepala itoe pemboenoehan, 
mereka dapatkan hoekoeman paling 
tinggi (maximum| 4 tahoen. Jang lain 
lain pesakitan ada 20. orang, masing- 

djoerkan bangsa Belanda, teroetama Masing dapat hoekoeman dari 3'/, ta- 
kaoem tani, oentoek pergi ke tanah hioen bertoeroet-toeroet sampai ada jg. 
'Papoea ifoe, dimana mereka orang bisa dihoekoem 6 boelan. 

Bg 

"terlepas dari kesoekaran sekarang da- Protest atas adanja Capitulan- 

tenstelsel. 

Lebib doeloe kita moeatkan disini | Hoofdbestuur LE.V. soedah' mengi- 

.rim kawat pada toean de Hoog, jang 
sebagai- orang tahoe, sedang dalam 

nita (daerah tidak terkenal), tapi djoe- 
ga disitoe tidak akan datang orang, 
sebagaimana oleh kaoem promotors 
diharap banjaknja. I. E. V. sendiri te- 
laa alamkan penjesalan hati berhoe- 
boeng dengan djalannja . pekerdjaan 

Bagi kita sendiri, sekali-kali tidak 
berkeberatan Nieuw Guinea itoe ter- 
oetama daerah Vogelkop, di isi oleh 
bangsa Belanda berdarah toelen, dan 
10.000 banjaknja, hidoep sendiri, tidak 

dan 
itoe sampai 

mendjadi makmoernja negeri. Nieuw 
Guinea masih loeas, sedang koerang 
pengisinja, begitoe koerang, sehingga 

Tarief advertentie : 

Satoe pagina f 50.— sekali moeat 
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Agent: Reclame bureau 

A DE LA MAR Azn. 

  

Losse nummer 10 Cent. 

  

perdjalanan akan menghadap minister 
van Kolonien, demikian boenjinja : 

»Berlakoenja capitulantenstelsel, di- 
mana mana menimboelkan protest tidak 
seYang Fa soenggoeh menjedihkan. 

iharap djika toean sampai,di Negeri 
Belanda, akan merona Pinfosi 
jang hebat tentang diadakannja ini stel- 
sel. Di Indonesia ini ada beratoes-ra- 
toes pemoeda2 jang baroe keloear dari 
sekolah. pertengahan, tidak mendapat 
pekerdjaan. 

— 0 — 

Pengasingan Ir. Soekarno. 
Bat. Nwsbl. ada kabarkan bah- 

wa Ir. Soekarno tidak akan diasingkan 
ke Boven Digoel. Ada dimaksoedkan 
soepaja ia ini diasingkan di daerah 

. Lampoeng. : 
| Resident Bandoeng boleh djadi de- 

  
tidak akan melihat gan segera akan menerima perintah 

soepaja memadjoekan vraagpunten ke- 
pada. Ir. Soekarno, pertanjaan2 mana 
memang lebih doeloe dari pada itoe 
bisa didjalankan hak pemboeangan. 

Li 

Begitoe katanja, jang kita koetip 
seperloenja sadja. 

Lebih doeloe dari Bat. Nieuwsblad 
terseboet, memang ,, Pemandangan“ 
No. 8 jang terbit tanggal 6 October 

ijbl. soedah oemoemkan apa jang ia 
'sotdah dapat tjioem, tentang pengasi- 
ngan Ir. Soekarno itoe, tidak akan di 
Bandakan seperti Dr. Tjipto, atau di 
Digoelkan, melainkan ia boleh djadi 
akan di asingkan didaerah Lampoeng. 

Sepintas laloe,- disini ingin poela 
kita memberitakan bahwa berhoeboeng 
dengan toelisannja MM. Djanin jang 
menjangkoet tentang Ir. Soekarno, di 
!moeat dalam ini s. k. tanggal 11 Oc- 
tober jbl., dari mana seolah-olah me- 
njatakan bahwa orang di Lampoeng 
itoe soedah engkar, menoendjoekkan 
giginja tidak maoe mmembajar beban 
Negeri lagi, sehingga menimboelkan 
banjak debat dan salah persangkaan, 
kita persilahkan pembatja perhatikan 
soerat kiriman sdari Lampoeng jang di 
mogat ini hari dilembaran kedoea.   
  

DANREM AN as 
Soedah terima dengan 
s,s, ,JOHORE-MARU"” 
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kita soeroeh bikin, menoeroet bikinan 
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menetes keloear, biarpoen dibalikkan 
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digosok doeloe, sehingga 
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atawapoen air tidak akan 

natang lain?, jang sering kali 

iasa STOPELESCH moerah. 
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. Openbare lezing. 
Pada hari Minggoe tanggal 22 Octo- 

ber j.ad., di Gang Kenari 15, oleh 
partai Achmadyah @adian akan diada- 
kan opebare lezing tentang ,, Kesoetjian 
Igama Islam“. Rapat akan dimoelai 
djam 9 pagi, kemoedian akan diberi   

JAPAN BERTEPOEK TANGAN 

- Setelah liwat berapa hari, kegempa- 
ran di Europa moelai hilang dan ke- 
.adaan politiek moelai seperti biasa 
— sadja. Kita disini, djaoeh dari perga- 

| oelan Europa, ada kira-kira, bahwa 
jang sbingoeng lantaran “sikap Hitler 
itoe tjoemah kaoem diplomaat 'sadja, 
jang djoestroe waktoe ini mengandoeng 
“salah satoe ,,plan de campagne” boeat 

. membikin wangi nama sendiri, 

. Tapi rakjat sebenoea Europa sendi- 
ri, sama sekali tidak rasakan gontja- 
ngan politiek di Geneve itoe, dan boleh 
djadi ada senang djoega, nanti ada 
tambah loeas lapang pekerdjaan mem- 
bikin sendjata, alat sendjata dan kapal 
perang, serta lowongan dalam dienst 
balatentara dan marine. Pengharapan 
demikian tidak mesti ditjela. Pengang- 
goeran di Europa ada lebih menjedih- 
kan dari pada disini. Biarpoen per- 

—. sendjataan dikemoedian hari akan ber- 
. tambah berlipat ganda dari sekarang, 
berhoeboeng dengan moelainja per- 
lombaan membikin koeat sendjata 
sendiri-sendiri, bahaja perang tjoema 
boleh mengantjam sadja. Soemangat 
bangsa-bangsa di Europatelah berobah. 

Boleh djadi kaoem politici dan 
diplomaat tidak maoe tahoe itoe, tapi 
kita orang jang selaloe mesti tjari tahoe 
segala aliran dan gerakan diantara 
sesama manoesia sedoenia, bisa pas- 
tikan, bahwa djikalau maoe ada perang, 
itoe kaoem politici dan diplomaat 
serta kaoem pemerintah sadjalah jang 
saling toesoek, saling tembak, dan se- 

“maoenja, tapi rakjatnja sendiri tidak 
maoe dibikin makanan meriam lagi 
seperti doeloe. 5 

Neutraliteit doeloe ada satoe perkara j 
ketjerdikan, akan tetapi sekarang men- 
djadi satoe kewadjiban. 

Bagaimana riboetnja soeara geloe- 
doek di Timoer Djaoeh, seperti djoega 
maoe ada perang disana, antara Japan 
dan Rusland, tapi, ja sekarang mereka 
itoe maoe berdjabatan tangan lagi, ka- 
tanja, segala perselisihan faham akan 
dihapoeskan: kasih tangan dan maafkan. 

Kita tidak tahoe, apakah tertioepnja 
mega jang hitam itoe oleh angin dari 
atas daerah Manchurye, memang di 

- harap djoega oleh kaoem Nationalist- 
. militair di Tokyo. Mereka ini lebih 

soeka menarik pedang, dari pada me- 
makai saroeng tangannja lagi. Tapi 
apa maoe? Perang dalam waktoe se- 
karang memang soesah, sedang oeang 

. djoega soesah, apalagi 'mengoekoer 
dalamnja soemangat kebangsaan rakjat 
sendiri. $ : 

- Di Manchurye tidak mendapat ke- 
pocasan, dalam kabinet generaal Araki 
dan kaoemnja bisa kasih dengar soea- 
ranja jang pedis terhadap loear negeri 
dan tidak sedikit terhadap Ti- 
ongkok. : 

Sebagaimana terseboet dalam kabar 
kawat hari ini, maka Japan itoe 
semata-mata bertepoek tangan, melihat 

. Duitschland tinggalkan kedoedoekannja 
: dalam- Volkenbond. ,,Apa kita kata”, 
—.... begitoelah maksoednja ma'loemat pe- 

'merentah Japan tentang pendiriannja 
itoe, ,,doeloe kita telah menerangkan, 

. bahwa Volkenbond tidak ada goenanja 
.dan tidak lama poela akan mati", 
Lebih djaoeh katanja, sikap Duitsch- 

—— land itoe akan bikin tentrem keadaan 
di Timoer Djaoeh. Benar sekali, karena 
-Europa akan repot mengoeroes roemah 

5 sendiri, tidak bisa perhatikan kedjadi- 
| ..an dilain bagian doenia. Dan Japan 

. mendapat kesempatan penoeh ,,meng- 
- gratak“ sana-sini, sesoekanja. Duitsch- 

land dan Frankrijk katanja bakal ber- 
.moesoehan lagi. Tentoe. Dari doeloe 
ini doea negeri, biarpoen saling poedji, 
dalam hati mendjadi saingan selama- 
lamanja. Engeland akan boedjoek 
Duitschland, tapi Duitschland tidak 
akan maoe djadi penarik kereta poli- 

. tieknja Inggris. Dari doeloe memang 
Inggris itoe soeka sekali soeroe orang 
lain ,,ambil seninten dari dalam api", 

-. tapi sendiri djaoehkan tangannja dari 
kebakar. S3 : 

Amerika Serikat tidak mempoenjai 
tempo tjoekoep - oentoek perhatikan 

. keadaan politiek, sebab sedang repot 
memikirkan bagaimana mesti menerima 

— bajaran. oetang2 peperangan. Djikalau 
pemerintah betoel kira begitoe, ia ke- 
liroe sekali, dan memberi pemandangan 

- kepada kita, bahwa Tokyo itoe hendak 
“ membikin bodo diri sendiri. Amerika 2. KEL sedang paling koeatir sekarang ini, |Ja, sesoenggoehnja. Djika | karena dengan adanja kegentingan di-|tidak ada lagi jang mesti 

a, ia tidak begitoe lelocasa! 

   

  

    

   
    

    

   

    

   

  

   

  

   
   
   

    

  

    

  

   

   

  

    

    
   
   

  

   

   
   

    

     

      
    

    

   
   

     

   

        

   
   

    

  

     

     
   

   

    

  

   

    

    

  

   

  

     
     

    

    

    

  

    

    

    

   
    

    
   

          

   

  

Berhoeboeng dengan 

dangan “no. 

Djakarta ini. 
- 

kamar mandi dan bekas 

moek djoega hawa oeda 
baik karenanja. 

“Betoel Kramat Poelo 

poeng ini tidak baik, 

loempoer ! 
Soedah beberapa : kal 

sampai sekarang tingg 
hoeloe djoega. 

drijf menjatakan bahwa 
boekan oeroesan Gemee 
roesan Gouvernement ( 
Gowvernement). Lebih 

sident Batavia soepaja 
wang dari kampoeng 

Fonds 'itoe. 

doedoek dari Gemeente. 
Oleh karena itoe kita 

toean-toean Indonesier 

toean-toean 
ra'jat. 

perloekan 

Resident, 

oeroesan ini. 
, 5 —0— 

Pasar Tjipla 

......... 

boeah ,,pasar tjiplak.” 

lamanja satoe tahoen d 

tahoen, maka Gemeente 

f 4.50 semeter pesegi. 
. Ditaksir pendapatan 

f 3.600 setahoen dan 

-W. voorstel kepada Raad, 

itoe dipoetoeskan. 

van de rekening", 

Pemerentah Japan 
Tiongkok soeka sekali 

menoeroet.... 

a 

aja : ada bertt oehi communist, telah mendjadt| maoenja Dai Nippon. 
an Moskou.| Tapi soenggoeh satoe 

Duitsch, baik adjaib, djikalau satoe 
at paling doeloe den 

etoel sekarang bangsa 

“dari Rusland dan Moskou pilih| negeri, jang djaoeh lebil 

n tetapi baik Hitler, maoepoen   agi Nani dan bagi|Jahoedi sadja. 

Kramat Poelau, No Mar's land ? 
kesempatan pada pendengar sekalian 

“Orang soedah bisa taksir bahwa KOETIPAN dan KOMENTAR 
  

pentjogri-pentjoeri itoe njata terdiri 
dari anak-anak jang beloem sampai 
dewasa atau orang jang memang ber- 
badan ketjil:  jangmana orang bisa 
boektikan dengan adanja itoe lobang 
jang ketjil. : 
HTadi malam, soedah kedjadian lagi 
pentjoerian sematjam itoe, di depot 

Toean darah apa? 

| Di Djakarta sebagaimana pembatja 
tahoe, akan didirikan ,, College ilmoe 
Sociaal”. Jang diterima moerid2 lepasan 
dari Mulo dan A.M.S. 

Oeroesan Siapa?!? 
Orang menoelis pada kita: 

njak jang meninggal” dalam Peman- 
17 tanggal 17 October 

tang 
kan. 

kabaran ,,Ba- —0— 

na 

oentoek memadjoekan pertanjaan2 ten- 
segala jang soedah diperbintjang 

Penghimatan pada Politie. 13 
: Tambah lagi di 

jang letaknja di Ambonweg, sehingga 
isi depot habis tertjoeri. 

—0— 

Pentjoerian Sepeda. 
Kemaren sore soedah terdjadi pen- 

Menoeroet pengoeroesnja, soedah 
banjak soerat2 diterima, oentoek men- 
djadi moerid itoe instituut, dan tidak 
koerang2 jang disertai pertanja'an, 
apakah mereka itoe boleh hanja mem- 
peladjari satoe vak sadja, jaitoe jour- 1933 jang laloe, njatalah bahwa Kramat 

Poelo memegang record jang nomor 
satoe fasal kematian diseloeroeh kota 

- Soedah tentoe pendoedoek Kramat 
Poelo djaoeh dari sehat, 
nja (djoroknja) tempat itoe. Dekat tiap- 
tiap roemah ada koempoelan air, dari 

berkoempoel disitoe sebab tidak ada 
solokan dan disitoe#ih bersar-ng nja- 

dekat centrum tetapi kampoeng ini ti- 
dak kena oeroes. Djalan-djalan di kam- 

djika moesim hoedjan mendjadi laoetan 

Kramat Poelo kirim rekest adres Bur- 
germeester Batavia, agar soepaja ka- 
adain kampoeng itoe diperbaiki, tetapi 

gal seperti da- 

Balasan rekest dari Gemeente Be- 

meente telah kirim soerat ke toean Re- 

memperbaiki dialan di Kramat Poelo. 
Gemeente “iaoe kerdjakan atas ongkos 

Walaupoen. tanah Gouvernement se- 
pantasnja Gemeente perbaiki karena 
pendoedoek Kramat Poelo toch pen- 

houders Gemeenteraad memperhatikan 
hal ini. Toean-toean doedoek di Ge- 
meenteraad sebagai wakil ra'jat tentoe 

Dan djika sekiranja oeroesan toean 
kita harap soepaja toean 

itoe memperhatikan kepentingan peri- 
|doedoek Kramat Poelo. Kalau dibiar- 
ikan teroes meneroes sebagai sekarang, 
pendoedoek semakin banjak berkoerang 
(ingat! tiga atau lima orang mening- 
gal tiap-tiap hari) dan pembajar padjak 
poen berkoerang. Djadi wangpoen ber- 
koerang masoek dalam kas 

Kita harap soepaja jang berwadjib 
menggoeloeng tangan badjoenja dalam 

k di Taman Sari. 
Ditjobasatoetahoen 

sadja doeloe. 
. Menoeroet timbangannja chef dari 
Pasarbedrijf dari Gemeente disini di 
Taman Sari, officieel terseboet : Dros- 
saersweg, perloe ada pasar ketjil oen- 
toek pendoedoek disekitarnja itoe, se- 

Pasar itoe pantas, djikalau diberdi- 
rikan dioedjoeng Taman Sari — Gang 
Asem Reges, diatas tanahnja tocan Ha- 
dji -Tharbin bin Moehadjilin, dan 
loeasnja 1350 meter pesegi. 

Dengan jang poenja tanah itoe telah 
dipermoefakatkan, sewa tanah itoe boeat 

f 40— seboelan. Setelah liwat satoe 

akan beli over tanah itoe dengan harga 

dikeloearkan f 2.500 setahoen. B. en 

pertjobaan memboeka pasar. itoe. 

apabila perhoeboengan antara mereka 

Dan sekarang Tiongkok. Kasian 
Tiongkok, kembali mendjadi ,,het kind 

toeloeng pada Volkenbond dan me- 
ngandel atas kekoewasaan dan keadi- 
lannja 'Volkenbond. Sekarang baroe 
sedar. Tidak bisa diharap apa-apa dari 
Geneve. Dan dikemoedian hari Tiong- 
kok akan mendjadi lebih gampang 

Menoeroet pada kemaoennja Japan ? 

loeng, dan Tiongkok tidak maoe me- 
aga gerakannja. Duitschland dan |ngandel atas kekoewatan kemampoe- 
5 2 n bermoesoehan. Tidak han kebangsaan sendiri, ja, tidak lain 

Italie, satoe negeri fascist dan|dari pada bertoendoek sadja kepada 

ist, moepoen kaoem techniek, 600.000.000 djiwa mesti toendoek pada 

a Fransch sebagai ganti merekalnja dan lebih sedikit djiwanja. Djika- 
V lau sampai mesti demikian, baiklah 

boekan anak dari kemarin| mereka itoe bernasib sebagai bangsa 

koerangkan. 
#Aneta mengabarkan, bahwa politie 
perloe sekali tambak dikenakan peng- 
himatan. Dari sebab itoe maka depar- 

karena-kotor-|tement B.B. telah mempeladjari ren- 
tjana-rentjana "penghimatan politie itoe 

Batpo-affaire. 
Gouverneur dari Djawa Barat seka- 

rang telah terima soerat-soerat tentang 
perkaranja itoe perkoempoelan pegawai 
politie (Batpo), oentoek memberi advies 
tentang 'atoeran2 administratief jang 
perloe diambil terhadap beberapa pe- 
mimpin2 perkoempoelan itoe, 

—0— 

toe kedjadian pest di Mr. Cornelis. 
Semoea orang jang 
dibarak selamat. 

Itoe 33 orang, jang doeloe diasing- 
kan (dibarak| di Boekit Doeri, lanta- 
ran mereka bertjampoer gaoel dengan 
seorang asal dari Tjibatoe jang datang 
ke Mr. Cornelis, dan disini mengan- 
doeng penjakit longpest, dan kemoe- 

pentjoetji enz. 

ra tentoe tidak 

ini kampoeng 

terlebih-lebih 

i -pendoedoek 

Kramat Poelo 2 dian pergi ke Tjiandjoer dimana ia me “tetapi OI aing ia kaharni ta hlweninggal doenia, kabarnja semoea 
arena “ tANAN | sefamat.dan boleh kelocar dari barak. landjoet Ge- 

—O— 

dikeloearkan Penolong kaoem Penganggoer. 
Fonds goenal| $ 

Perkoempoelan 
baroe: 

Tadi malam telah diberdirikan satoe 
perkoempoelan dengan nama ,,Indische 
Maatschappij voof Individueele Werk- 
verschaffing“ (Imwi), dibawah pimpi- 
nannja toean burgemeester Voorneman. 

harap soepaja 2 

Pe YA Main tendang ? 

Seorang pegawai Douane Tg. Priok, 
bagian Opsporingdienst, koetika ja 
mendjalankan kewadjibannja oentoek 
menjelidiki barang-barang jang men- 
djadi kepentingan Douane, kemarin di 
kapal de Weert, ketika itoe. beambte 
hendak toeroen kedarat ditangga kapal 
sekoenjoeng-koenjoeng mendapat ha- 
diah satoe tendangan dari belakang oleh 
seorang koelit poetih "Employe-kade 
K.P.M. buitendienst, hingga mengeloe- 
arkan sedikit darah. 

Kedjadian itoe beambte lantas me- 
ngadoekan halnja pada pembesar 
Douane. 

kepentingan 

negeri ! 

—0 — 

Boekoe jang kita terima. 
- Dari Balai Poestaka disini, kita di- 

kirimi sedjilid kitab ,Didalam dan 
diloear lingkoengan roemah : tangga”, 
karangan 'Rabindranath Tagore, achli 
penjair India jang mashoer. 

Boekoe ini asalnja didalam bahasa 
Banggali dikarangkan oleh Sir Rabind- 
ranath Tagore, kemoedian disalin ke- 
dalam bahasa Inggris oleh Mr. Suren- 
dranath Tagore, saudara dari itoe poe- 
djangga India. Oleh Balai Poestaka, 
diterdjemahkan lagi didalam bahasa 
Melajoe. Bagaimana faedah dan man- 
faatnja ini boekVe oentoek batjaan 
penambah pengatahoean, ta'oesah kita 
poedjikan lagi, karena nama penga- 
rangnja poen soedah menampakkan 
pertanggoengan jang sebaiknja. 

—— 

JAPAN. 

Artinja tindakan dan 
kemenangan Japandi 
Manchurye. "3 

Berhoeboeng dengan berobahnja ke- 
adaan politiek di Timoer Djaoeh se- 
dari tanggal 18 September 1931, maka 
kita akan salin serie artikel boeah 
penahnja Mr. Edgar Snow dalam The 
Saturday Evening Post sebagai pene- 
rangan tentang arti jang sebenarnja 
dari tindakan dan kemenangannja Ja- 
pan di Manchurije, jang besar penga- 
roehnja atas kehormatan dan kekoea- 
saan negeri-negeri Barat dibenoca 
Timoer, sekarang dan dikemoedian 
hari. 

Dari sebab Indonesia sendiri, biar- 
poen sebegitoe djaoeh melainkan men- 
djadi penonton sadja, akan tetapi ge- 
lombang politiek di Timoer- Djaoeh 
itoe mesti djoega dirasakan oleh kita 
orang disini. Socatoe pemandangan, 
jang menarik perhatian kita, perloe di 
ketahoei djoega, meskipoen berasal 
dari fihak asing. 

engan sewaan 

mendapat hak 

pasar itoe 
ongkos jang 

soepaja boeat 

kata, doeloe 
minta-minta 

lau Tiongkok 
dimintai toe- 

Taha) kata 

Perampokan didepot Ys. 
Di Tandjoeng Prioek memang kerap 

kali kedjadian depot2 ys di bongkar 
pentjoeri, jang mana kesoedahannja 
banjaklah oeang, sigaret dan lain lain 
barang djoealan djadi linjap. 

Pentjoeri2 itoe, soenggoeh bekerdja- 
nja tjepat dan tangkas, mereka naik 
dari atas genteng, dimana mereka mem- 
bikin lobang dan teroes terdjoen ke- 

perkara jang 
bangsa dari 

ketjil tanah-   'dan sedia menoeroet kwaliteit bara 

13,30. 

tjoerian satoe sepeda kepoenjaan seo- 
rang pegawai Gemeente jang tengah 
mengoendjoengi cursus di Gang Setjang 
Batavia Centrum. 

Laga 

Main kaki? 
Di Tangerang soedah terdjadi se- 

orang pegawai S.S. dalam pekerdjain 
ditendang oleh seorang Belanda sam- 
pai mengelocarkan darah dan perloe 
dapat pertolongan dokter. Perkoem- 
poelan Pasoendan kabarnja akan me- 
madjoekan pendakwain. 

—0— 

Landgerecht Batavia, 
Pada waktoe jang paling belakang ini 
di Landgerecht Batavia selaloe ada 
pemeriksaan tentang banjaknja koesir 
koesir sado jang memakai nama pal- 
soe apabila ia ditangkap oleh politie 
sebab melanggar atoeran. Begitoelah 
tadi pagi seorang nama Boeang bin 
Iljas jang memberikan namanja waktoe 
ditangkap Djatani. 

P3 

Perkara ini beloen ada kep-etoesan. 
Empat perempoean latjoer jang di 

tangkap oleh politie kesopanan, ini 
hari masing masing hakim berikan 
hoekoeman denda f 10.— sesoedah 
hakim . poetoeskan perkaranja, orang 
banjak tertawa, sebab itoe perempoean 
laloe antjoengkan tindjoenja pada itoe 
politie jang menangkap mereka, 

—09— 

Barangnja jang perloe. 
Asim jang berkenalan seorang pe- 

rempoean bangsanja, waktoe berangkat 
dari roemah itoe perempoean soedah 
sambar satoe peniti dinar. Ini hal oleh 
itoe perempoean soedah satoe boelan 
ditjari-tjari. Kebetoelan di Kali Tjili- 
woeng ia dapat bertemoe dengan Asim, 
dengan tidak toenggoe lagi minta per- 
toeloengan politie. 

Tadi pagi hakim soedah hoekoem 
Asim dengan satoe boelan. pendjara. 

  

  

  

  

Pasar Betawi, 

'Tepoeng terigoe. 

moeda-pemoeda 
mendjadi ridder-pena Drs. Moh. Hatta 
lantas kasi penerangan tentang ,,Bela- 
djar Journalistiek 
Indonesia", 
kalimat2 sebagi dibawah 

penoetoeran. Teroetama d 
sajangnja orang tidak bisa 
darah, darah journalist, darah Speler 
ketoprak, atau darah speler di podium ? 
Ini 
boektinja.... 

nalistiek. 

Berhoeboeng itoe soerat2 dari pe- 
jang gemar “akan 

dalam ,,Oetoesan 
Diantara kita dapatkan 

ini: 

Orang jang mempeladjari journa- 
listiek beloem lagi tentoe jang ia 
akan mendjadi journalist jang toe- 
len. Banjak journalis2t jang ternama 
jang tidak mendapat didikan jang 
teratoer dalam vaknja, jang keloear 
dari sekolah rendah sadja. FE 

Akan tetapi ia disoekai oleh pem- 
batja. Sebabnja tidak lain karena id 
mempoenjai darah journalist dalam 
badannja. Orang jang tidak mem- 
poenjai darah journalis tidak akan 
mendjadi journalist jang kesohor. 
Satoe vak dapat dipeladjari, ketja- 
kapan dapat diperbaiki, akan tetapi 
hasilnja tentoe berlain djoega dengan 
orang jang memang' darahnja disana. 

Selain dari pada itoe journalist 
haroes mengetahoei banjak sedikit- 
nja akan sifat pembatjanja. Kebanja- 
kan joutnalist sangat populair boekan 
karena karangan2nja dalam isinja, 
melainkan karena menarik hati. Me- 
noelis oentoek madjallah ada lain 
dari pada menoelis oentoek soerat 
kabar harian jang teroetama haroes 
diperhatikan ialah, soepaja bahasa- 
nja djangan soekar dibatja. 

Banjak boleh djadi benarnja itoe 
arah. Hanja 
memereksa 

taoenja djikalau soedah ada 

Kalau bisa—menoeroet penoetoeran 
diatas jang sangat boleh djadi betoel 
—Ssebeloem oran 
college journalistiek baiknja soeroeh 
doeloe periksa darahnja. 

8 maoe koendjcengi 

Dan  pengoeroes »Colege  ilmoe 
social“ ada baiknja tanja doeloe pada 
tiap tiap candidaat moeri 
perkatain ,, Toean darah 

d dengan ini 
apa ?“ 

Tapi, menjimpang dari leloetjon, 
menilik boekti-boekti jang telah ada ' 
memang benar begitoe. Di Amerika 
,dan Europa (sekaran 
Tokio dan Peiping) 
jang 
journalistiek bisa djadi journalist jang 

- Idigemari toelisannja. Dan sebagi di 
sini, di pers Europa, journalisten j 

g di Asia djoega, 
tidak saban orang 

telah loeloes dari universiteit 

ang 

  

Citroenella Olie, 
Lev. dalam ini tahoen dan lain tahoen 

nom, f 1.15. 

Copra, 
Sedia menoeroet kwaliteit f 2,50 

dan ,, 3.— 
Goela, 
Sedia f 3,70 dan f 3,75 

Rubber. 
Merk Standard Seet dan Standard 

Crepe levering Oct. nom. 11'/s c. dan 
Tg 5 

Lada Itam Lampoeng, 
Lev. Oct.-Oct./Nov. nom. f10,25: 

Lada Poetih. 
Levering Oct.-Oct./Nov. nom. f19,75 

bisa lakoe pendjoeal tidak ada. 

Koffie Robusta Palembang. 
Levering Oct.-Oct./Nov, nom, f 10, — 

ng 

  
f10,— dan f 10,25. 

Katjang Kedete. 
Sedia 1--2:60 

Beras, 

  

    
  

Partij kesatoe merk Harrison f 1,70 (terkenal malah sama sekali beloem Tjap Boeroeng Kaleng Dingo,, 1,70 | baoe-baoe sekolahan uentoek journa- »  Koeda Merah » 1,70 |listiek.... 
» Tiga Persegi » 1170| Jang oetama tentoe sadja jang dasar » Galian » 170 |darah ada, ditambah dapat peladjaran. ». Mangkok Mas » 170 |Setidak adanja biarlah asal ada darah ».- Rase » 1,82 Inja sadja. Nanti sekali masa, biarlah »  Blandak » 1,80 Idokter Latip periksa darah dari jang » Kodok ., ” 480 | bertanda ini, barangkali sadja ada ter- » Kapal perang fabriek dapat darah journalist.. . . . ! Shanghai 3 Ob s 

Minjak Kelapa. 
O.F. tjap Bintang f 1,60 
O.F. Rangkas Betoeng » 1,60 

Archa No. 1 » 1,60 BNN n Mena 
Archa empat pesegi ROA 
Tjiamis ” 280 Kn aa 

DJAROFM 
GRAMOPHON 

Extra Loud toon, 

NAPOLI, boeat 2 soeara 
sedang dan keras 

js 
| 

TULIP, bocat soeara keras 

per doos 
200 st. 

  

20
 
Oc
to
be
r 

33
 

per doos ct. 
200 st. Tan 

Importeurs. 

PASAR-KLONTONG 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR         PASAR SENEN PAT CANTIK. 
1 

  

  

  
Heuleur Krawang padi boeloe leve- 

ring Sept.-Oct. f 3,40 dan f 3,45. 
Tjere heuleur f 3,05 dan f 3,10. 
Tjere petja koelit f2,70 dan f 2,75. 
Tjere lolosan f2,85 dan f 3,—, 
Tjere slip 30pCt. petja f3,25 dan     K. Ibawa (didalam depotl. 

  

1.375 

  

| 
Selip boeloe 30 pCt. petja f 3,65 dan 

  

Minjak Tanah. 

Tjap Panah 
Merk Devoes 

Tjap Koepoe? 
Kroon ”    



                

  

        

  

      

  

    

  

      

  

            

  

        

  

  

    

  

   

   
    

  

    
    

  

     
   
       

  

        

    

    

   

      

   
   

   
   

   

                            

    

      

   
   

  

    
   
   

    

: : 'Dalam beberapa bagian dari Amerika 
   
    

  

   

  

30 President Roosevelt. 

  

    

    
   

  

   
      

   

    

3.501 Tgkio, 20 October (|Aneta- 
. |rransoceanl. Minister peperangan Die- 

            

“picol. plan (permaksoetan| boeat memperbai- 
0/1.75 Iki keadaan balatentara Djepang, jang 

35/1.40| mana moesti ditentoekan oentoek ta- 
     
   
   

   

  

   "9 atau reorganisatie lasjkar Djepang ini    

    

    

   

    

    

    6.—|djoemblah 9.134.000 yen. 
mt dat dari pada itoe, akan diberikan - 
anlpoela crediet sedjoemblah 180.000.000 
'3n|yen kepada balatentara Laoet (Marine. 

    

    

   
   

  

   
   

   
   
    

     
        

        
     

  

       

      
     

      
       

   
   

   

     
      

    

  

    

    
     
      

(Aneta- 
n, oetoesan 

al Voorzitter dari 
rloetjoetan sendjata, me- 

tel Pact empat Negeri, te- 
. didapat ketjotjo- 

ika dengan 

oefakatan Tiap2 | 
'rseboet jang hendak 

erentie perloetjoe- 
kegemparan 

ties), menim- 
rtambah besar 

dak baik), jang 
baik bagai con- 

ct terseboet,j ang 

jang dibawah | 
— onderofficier. 

   

      

   

mat — 
itoe tram | 

: sar, hingga ia| 
diroemah sakit. 

| AMERIKA 
: "3 —- Pemogo kan kaoem 

(eno tanrdan-industri- 
:| Washington, 20 Oct. |Aneta ReuterJ: 

|Serikat timboel perasaan tidak senang 
diantara kaoem tani berhoeboeng de- 
ngan peratoeran pembetoelan dari 

“| Perserikatan kaoem tani di Mimre- 
- Isota oemoemkan pemogokan oemoem 
|dari Kaoem tani dan industrie moelai 
Iig. 21 ini djam 12.— 
Pr mn Ing GET 
SN mn On UI MSM : | 

Tentara Japan diperkoeatkan. 
Seperti rsmndajoe 
bidoek kehilir. 

pang soedah selesai mengerdjakan itoe ke 

“Ihoen 1935. 
| Berhoeboeng dengan keadaan di 

“| Tintoer Djaoeh semakin mendoeng dan 
Igenting (Ispannend|, maka perbaikan 

Idipertjepat, sehingga pada tanggal 1 
April 1934, segalanja itoe soedah sele- 
sai semoea. an jang akan keloear 
Igoena maksoed ini, ditaksir ada se- 

“Akan diadakan peladjaran2 speciaal 
- Ibagi —mendidik Officier2 persiapan 

|freserveofficieren|, jang kemoedian hari 
“or (bisa mendidik oentoek tentara persia- 

“Ipan dan tentara genie. : 

| ee bandit ta japan. 
| Tokyo 17 Oct. (Aneta-Iwaki): 

oeng dengan 
| dari Volkenbo 

at-diplomaat Japan soedah oemoem- 
endapatannja, bahwa napas dari 

tidak akan lama lagi sam- 

  

soal jang sebagai berikoet : 
akan itoe akan menetapkan se Bibeh 

       

(kalang kaboet dengan oeroe hoe- 
Itang perang, sebab Duitschland me- 
megang hal jang” penting, sehingga 
Amerika tidak-bisa pikirkan lain2 hal.| 

samaan. 

ng 

keloearnja 
nd, diplo- 

Mereka berpendapatan da- 

     

  

4. Amerika Serikat sekar: 
  

”5.  Rusland sangat memoesoehi Hit- 
— Her dan sebaliknja begitoe poela, ini 
Iterboekti doeloe beberapa orang Jour- 
inalisten Duitsch dioesir dari Rusland.| 
“6. Keadaan Duitschland antara negeri?| 

- lain. hampir seperti Japan. Oentoek| 
. hari kemoedian Duitschlard dan Japan 

   

  

akan alamkan banjak hal2 jang ber- 

1. Tentang Tiongkok jang selama! 
ini sangat harapkan Volkenbond hing- 
ga keadaan Timoer Djaoeh bertambah 

1 soelit. Dalam hal ini sekarang Tiong- 
kok tidak ada harapan lagi dan perloe 
sekali bagi Tiongkok akan mengerti 
dan merobah sikap jang keras kepala. 
Dikemoedian hari Tiongkok pasti akan 
lebih menoeroet. x 

' Ministers peperangan dan laoetan, 
Araki dan Ohsumi akan terangkan tidak 
lama .lagi pendapatannja dengan pan- 
djang. Sekarang menoeroet pikiran 
mereka, bahwa contferentie perloetjoetan 
sendjata maoepoen Volkenbond soedah 
'loempoeh dan negeri2 akan djalankan 
sendiri2 politieknja, sebab itoe Japan 
perloe sekali sekarang djalankan poli- 
'tiek pembelaan kebangsaan. 

2 Gg — 

: Apa betoel ? 6 
Shanghai 20 Oct. (Aneta- 

Sinkuomin). Kaoem bandit di Wuning, 
dengan -diperlindoengi oleh bangsa 
Djepang, soedah memaksa anak negeri 
soepaja membajar belasting. 
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- Ketjilakaan lorrie 

Banjak jang patah 
—.toelang. 

Dari Bandjar Aneta kabarkan, bah- 
wa lantaran lorrie salah wissel dan ter 
balik, Ir. van Berkum patah tangannja 
dan 'iganja, sectie-opzichter de Nijs 
patah pahanja, doea-doea dikirim ke 
Tasikmalaja, bersama dengan mandoer, 

“jang hendak memberi pertoeloengan, 
2 |tapi djatoeh dalam got dan patah iganja 

djoega. Lain-lain penoempang lorrie 
selamat. Keadaan orang2 jang loeka 
menjenangkan. 

- Berhenti dengan hormat. 
Dengan opisil Aneta dari Bogor 

mengabarkan, bahwa atas permintaan 
sendiri, diberhentikan dengan hormat 
dari djabatannja moelai tanggal 27 
December ja.d., toean H. A. W. Ch. de 
Haze - Winkelman,  onderdirecteur 
Binnenlandsch Bestuur, dengan men- 
dapat oetjapan terima kasih dari Negeri. 
'Begitoe djoega toean J. Snellen van 
Vollenhoven, adjunct Adviseur Chinee- 
sche Zaken, berhenti dengan hormat 
dari djabatannja moelai tanggal 27 

| Februari 1934, 
2G — ag 

Wali negeri dalam perdjalanan. 
. Tadi malam G.G. mengoendjoengi 
Sultan Djokja, dan tadi pagi djam 9 
berangkat ke Magelang. 

' Pemimpin LE.V. dan Minister. 
S3. Diterima sendiri. 
- Aneta kabarkan dari Bandoeng, bah- 

wa toean de Hoog, Voorzitter Hoofd- 
bestuur dari L.E.V., jang tanggal 24 
boelan ini akan datang di Genua, 
atas permintaannja G.G., akan diterima 
sendirian oleh minister Colijn 

—0— 

.Kinderverlamming. 

Aneta dari Medan kabarkan: Dari 
Kabandjahe ada didapat kabar bahwa 
kedapatan penjakit kinderverlamming 
jang kedjadian atas dirinja seorang 
Europa. Lain-lain kedjadian selan- 
djoetnja tidak ada. : 

$ —J— 2 

' Kolonisatie Poelau Laoet. 

— Aneta dari Kotabaroe kabarkan: Ke- 
|maren tanggal 
sampai di Kotabaroe sekalian anggau- 
ta-anggauta commissie tentang Kolo- 
nisatie Poelau Laoet, tocan-toean Van 
'Rijk, de Roock demikian poela toean 
|Maclaine Pont dari soerat kabar ,,De 
IKoerier”. Pada tanggal 19 October jl., 
mereka sekalian soedah “melakoekan 
penjelidikan di Semblimbingan bersa- 
ima-sama Dr. Sehnutser, Landbouw- 

ny 

inspecteur toean Vink, darimana ada 
didapatkan penjelidikan jang meng- 
gembirakan. 

 Penjeloendoepan madat. 
Dalam kapal Noor 

. Aneta kabarkan dari Palembang, 
'bahwa politie telah tangkap 260 thail 
Imadat gelap, jang disemboenikan da-     

  

3x 

Noer ,   Marit,$ kapal 

    

'barkan bahwa B. Simon, itoe pemim- 

Ipadi hanja sekedar menanam sadja, 

Ikampoeng jang memang bodoh lekas 

Ibisa diperdajakan dan pertjaja segala 

beloem apa2 baroe ditanam soedah di| 

'retannja kaoem lintah darat. Apa poela 

18 October, soedah 

consulent Ir. Schophuys, Landbouw- 

- 

mana 

    

' Dari Pematang Siantar Aneta ka- 

:pin: Persatoean  Christen — Indonesia 
Perehi”, soedah toeroet meneeken 
soerat tanda bersetia kepada keradjaan 
Negeri Belanda (loyaliteitsbrief). 

- Dari Banten. 

Penghidoepan rakjat: 

Rakjat di Banten 86 pCt. hidoep dari 
pertanian, sebagian ketjil -hidoep dari 
perdagangan ketjil dan ikan (mengam- 
bil ikan). Tidak heran bilamana harga 
padi dan kelapa merosot begitoe roepa 
tentoelah kehidoepan rakjat di Banten 
seoemoemnja ada dalam kesoesaran. 
Landrente amat kendor masoeknja sebab 
tidak dapat keentengan (penoeroenan) 
meskipoen harga padi ada di bawah 
harga. 

Taksiran landrente dibikin waktoe 
padi harga f 2.50 atawa f3 per pikoel 
sedangkan sekarang padi hanja berhar- 
ga paling mahal f 1.50 per pikoel be- 
gitoe poela kelapa ditaksir f3 per 100 
bidji sedangkan sekarang soesah akan 
djoeal f 0.50. - 

Menoeroet keadaan ini soedah terang 
jang penaksiran padjak doeloe, dan 
menoeroet harga doeloe boeat sekarang 
TIDAK bisa dilakoekan. Jang menanam 

sebab bila mana soedah dipanen ter- 
paksa goena menoetoep bekas ongkos? 
didjoeal dengan harga jang lebih moe- 
rah. 

Kaoem tani haroes dan wadjib men- 
dapat penerangan begitoe poela ha- 
roes didjaga soepaja toekang lepas 
wang djangan terlaloe kedjam mele- 
paskan wang di kampoeng2. Mereka 
betoel menoeloeng akan tetapi apakah 
artinja menoeloeng itoe bilamana ha- 

nja sekedar dimoeloet sadja ? Orang 

omongan mereka itoe. 

Satoe bapa tani bilamana perloe pa- 

kai wang datanglah pada orang jang 

berada dan memimdjamnja dengan 

perdjandjian bilamana panen akan di 

bajar dengan padi dengan harga jang 

waktoe maoe pindjam wang tadi telah 

ditetapkan, Bapa tani dengan hal jang 

demikian tidak koeasa akan menaroeh 

harga jang sepantasnja dan terpaksa 

haroes menghargakan jang lebih rendah, 

dari harga oe- oem pada itoe waktoe. 

Ada “poela jang didjoecal padinja se- 

| Toeroet teeken tanda setia. | 

  

      

    

    
     

Ni AUGANYAN 
BYEN B3 

DAING 
Kan 

Itoe lelang diroemah Mr. 
Sartono. 

Hasil sangat bagoes. 
Lelang jang diadakan diroemah Mr. 

Sartono ini pagi sangat bagoes hasilnja. 
Koendjoengan sangat banjak, di tiap2 
kamar sampai di pekarangan padet 
dengan orang. Kaoem poetri Indone- 
Siers sangat banjak djoemblahnja, istri 
dari pemoeka-pemoeka pergerakan dan 
ambtenaren di Mr. Cornelis serta Dia- 
karta. 3 

Tentoe sadja harganja barang barang 
sangat naik. Begitoelah oemoemnja di 
timbang dari lelang biasa, harganja 
mendjadi doea atau tiga kali lipat. 
(Satoe medja toelis jang dilelang 

biasanja harganja tidak lebih dari 
F 10.— tadi pagi dengan korsi sampai 
harga f 51.— (lima poeloeh satoe 
roepiah). 

Banjak sobat2 dari Mr. Sartono ingin 
poenjakan barang peringatan apa sadja, 
maka djadi harga barang tetek-bengek 
djoega dengan bagoes. 

Pendapatan dari 'itoe “lelang ada 
f 1206.50. Toekang lelangnja Vendu- 
houder & commisionair Tian Boen 
Hay di Mr. Cornelis jang terkenal. 

— O— 

Tidak boleh mengadakan cursus 
vergadering. : 

Kepala Negeri Betawi soedah me- 
larang dan tidak mengaboelkan per- 
Manan Partindo jang hendak menga- 
akan Cursusvergadering pada tanggal 

24 October j.a.d. ng 3 
—09— 

Pesek Ia, 

Competitie. 

    

  

  

(Saptoe) 21-10-'33 
Jong Serang contra O. P. 

(Minggoe) 22-10-33 
E. D.I. contra V. O.G. L D. O. 

  

  

beloem panen artinja waktoe padi itoe 

djoeal dengan harga per petak. Peng- 
hidoepan rakjat (makanan) boleh di 

katakan tjoekoep hanja wang jang ti- 
dak ada, lantaran soesahnja wang se- 
gala harga ada dibawah peil. 

Bank desa. Itoe bank sebetoelnja 
haroes dan wadjib diadakan goena 
menoeloeng rakjat jang lagi kesoesahan 

soepaja djangan termasoek pada dji- 

lantaran afdeelingsbank soesah akan 
mengeloearkan wangnja. Meskipoen 
dapat, akan tetapi haroes menoenggoe 
berboelan2. Bilamana ada perloe jang 
penting jang haroes dengan sigra pake 
wang ibaratnja kematian soedah tentoe 
pada lintah daratlah ia akan meminta 
toeloengnja. 

Kapitaal boeait dessa bank TJOE- 
KOEP ADA jaitoe dari DESSAFONDS 
jang berdjoemblah poeloeh2 riboe. 
Apakah tidak lebih baik wang tadi di- 
pindjamkan djoega pada Bank dessa? 
(Lantaran Bank dessa dengan organi- 
tatie jang baik dan beres bisa menoe- 
loeng rakjat desanja). - 

Sekolah boeat pen- 
'doedoek Tionghoa. 

Pendoedoek Tionghoa mempoenjai 
sendiri sekolah2 Tionghoa jang boleh 
dikatakan mempoenjai bagoes hasilnja : 
disekolahan itoe tidak diadjarkan ba- 
hasa Belanda, anak2 mereka jang ingin 
beladjar bahasa Belanda dan Inggeris 
kebanjakan dimasoekkan pada Erna- 
Instituut. Pengoeroes Rakjat djoega 
soedah pernah memboeka tjabangnja 
di Tjilegon dengan dipimpin oleh toean 
Abas hanja sajang sekolah tadi hanja 

| beroemoer 3 atawa 4 boelan sadja akan 
kemoedian ditoetoep poela ! 

Volksonderwijs di desa. 
Di bandingkan dengan taoen2 da- 

hoeloe ada lebih madjoe dan pesat, 
akan tetapi kemadjoeannja sekolah- 
sekolah desa itoe hanja tergantoeng 
dari keactiefannja jang mendjadi kepala: 
onderdistrict sadja dan goeroe-goeroe- 
nja sebab boecat mereka beladjar dan 
masoek sekolah itoe sama sekali tidak 
ada faedahnja Sekolah Igama. 

Jang terbesar dan teratoer diseloeroeh 
|Res: Banten hanja di bawahan district 
| Tjilegon sekolah terseboet mempoenjai 
hampir 500 moerid sedangkan orang 
dewasa dari tempat2 lain banjak jang 
datang beladjar kesitoe. Sekolah igama 
terseboet berorganisatie dan beratoeran 
'setjara sekolah2 partikelier jang lain, 
djadi tidak seperti kebanjakan sekolah2 
igama hanja namanja sadja sekolah 
tapi sebetoelnja sama sadja keadaannja 
dan atoerannja seperti pesantren,      

Toecan M. M. di Buitem- 
zorg. 

Artikel artikel jang toean kirim, harap 
djangan adreskan kepada toean Sa- 
eroen, tjoekoeplah dengan Redactie 
»Pemandangan“, sebab kalau kebe- 
toelan toean itoe tidak ada sedangkan 
kabar2 itoe ada berharga sekali, tentoe 
tidak dapat dirtoeat dengan lekas. 

t 

Toean Tjoetgw 
di Kalianda. 

Karangan toean tidak dapat dimoeat, 
haraplah kabar jang penting toean 
kirimkan, permintaan toean beloem 
dapat kami mengaboelkan, perlihat- 
kanlah doeloe. : 

t 

Toean R.M.T. di Tegal. 
Briefkaart soedah diterima, permin- 

taan dan pertanjaan toean jang terse- 
boet pada sub a tentoe dengan senang 
kami terima, tetapi sub b beloem dapat 
kami poetoeskan. 

» 

Sekalian pembade 
»Prijsvraag Pe-: 
mandangan". 

ri Minggoe 12 November. Oentoek 
sorteer soerat2 jang datang sadja di 
redactie ada satoe anggauta speciaal 
oentoek mengerdjakan itoe. Pemboe- 
ka'an dengan jury loear staf ,, Peman- 
dangan“ dan akan dibikin openbaar. 

a 

Toean s.D.P. di Kepandjen. 
Idem, tentang pertanjaan toean ten- 

toe sadja ada. 5 
3 

Toean O. di Serang. 
Karangan kami soedah terima, ber- 

hoeboeng dengan tidak ada tempat, 
tidak dapat dimoeat, perloe kami harap- 
kan perkabaran jang terdjadi hari-hari, 
terima kasih. 

  

KOPI NN ONONONeNAN 
HOTEL ,,PASOENDAN" 
Residentieweg — Bandoeng $ 

HOTEL INDONESIER $ 
jang soedah terkenal 

. Keberesihannja, 

. Tempatnja centrum, 
. Rawatannja menjenangkan, 

. Djongos?nja semoea setia, 
Perdjalanan tjoema '/, minu $ 
dari station. 3 

. Pembajaran kamar menoeroet $ 
keadaan djaman. 

Memoeajikan dengan hormat, 8 
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Diboekanja itoe prijsvraag nanti ha- 
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Satoe ani Toko. Batik Anak Indonesia jang! Nu di Tanah Diasa dan Sumatra jang tjoekoep menjediakan 

2 ae 2 Batik keloearan seloeroeh Tanah Aa dari j 2g kasar sampe jang haloes dengan harga jang paling moerah. 

  

aa 

Djangan dna pergi ke 

BUFFET (KRAKATAU" 
MATRAMANWEG 224 depan aloon-aloon Militair MEESTER-CORNELIS 

Segala makanan dan minoeman akan 
memoeaskan pada toean, Tempat 
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AA 

  

  

  

      

   
    
    

        

   

    

  

tida koreng, 

- Awas ! selamanja liat merk se- 

#5 belah, kepala djadi enteng | 

: ramboet djadi 

gemoek, item, lemes, mafiken 

koetoe dan ilangken ketoembe 

Kloearan: 

Roemah obat 

Jo Tek Tioe 
Kwitang Batavia - Centrum. 

Toko Kitab & Drukkerij Sd. Alie Alideroes , 
“ Kramat No. 38A Batavia-C. — Telefoon 1655 Weltevreden » 

: Selamanja ada sedia roepa-roepa Kitab-kitab jang behoeboeng Igama 
@ Islam dengan bahasa Arab, Melajoe Djawa dan Soenda. 

Prijscourant dikirim kapan dimintak. 
    

a Menerima anfero pekerdja'an Drukwerk dengan hoeroef Arab dan 
2 Latijn/dengan harga jang paling moerah serta rapih dan ljepet. 

“ Kirimlah pertjitakan toean-toean. 

S3 Menoenggoe dengan hormat, 

N. B. na” : : Pain 2 

Baroe difjitak Kitab ,,Peladjaran ilmoe Pegeh“ bahasa Melajoe, 
€ hoeroef Latijn, isinja mdngandseng adjaran adjaran jang wadjib afas : 

  

   
   

: tiap-tiap orang Islam jang moekallap perihal Igama Islam jang lima “ 
# dan roekoen-roekoen-iman dengan ke ngkap dan singkat. 

.Harganja f 0.60 Kirim wissel lebih doeloe, ongkos vrij. 
16 

  

  

     

      

   

  

: SEPAToE 
Njonja. -njonja P3 

  

SCHOENMAKERIJI | 

“—SsATMA" 
Petjenongan 17E — Batavia-C. 

  

berikoetnja — 

     

    

  

“Kita poenja Directie soegoeken 

satoe drama jang sanget menarik 

hati, dan baek sekali, boewat toe- 
ladan, sama djoega Toean baja- 

.ngin diri sendiri. Siapa jang tida 
  

  

   

  

   

      

    

      

   - Terkena 

BI Be rsi h 

BI Lezat ig 
&| Moerah 

  

di DJAKARTA 

    

    

      
   

  

   

      
    

sceka sama film drama, djangan 

dateng liat nanti djadi menjesel.      
 Dimaenkan oleh Edw. G. ROBINSON, 
“Alias Tangan Boentoeng. Bersama 

BEBE DANIELS, doewa bintang soeda 

tjoekoep kasi tanggoengan Penonton 

  

    

  

   

   | poenja oewang 100 Persen penoeh 

  

   DALEM TJERITA 

»SILVER DOLLAR" 
ATAWA, RINGGIT PERAK | 

          

  

    

    
        
       

     

   
   

  

    

    

      

  

    
    
    
    
           

         

       

    
         

  

    

      
     
   
       

         

Baroe terima 

17 Oct. 1933 

  35 SEMI 
SOFT COLLAR 

Kerah 

Roepa? 
oekoeran 

14/15     leher 
  

S MAHARADJA 
"$$ Vorm model jang terkenal 

gi Kerah leher, SPECIAAL 

#4 kita soeroeh bikin, boeat 
djaman MALAISE, bisa di- 
pake bolak balik, kalau 
soedah dipake dan kotor, 

gampang toean balikin sa- 

dja, nanti toean akan dapat 
kombali satoe kerah jang 

"5 masih bersih dan bagoes. 

  

Paling Practisch -- 

Satoe 15 sen 

Imp Oorteurs. 

PASAR - KLONTONG 
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
Pasar Senen — BataviaCentrum 

  

MERAWAT KOELIT SETJARA 
HYGIENIESCH, MOESTI 

me BESERTA   

BEDAK VIRGIN. 

  

  

NN NN nganganngnnng 

TJARI KEMANA LAGI COIFFEUR 
JANG LEBIH BAIK DARI 

dg. San 

» sa 
Tempat sempoerna, pekerdjain 'netjes, 

kerena speciaal diadakan toekang jang soedah 

terkenal menjotjoki kemaoean toean-toean 

daa njonja-njonja dari segala model potongan 

dan harga menoeroet djaman malaise. 

Kita jang menoenggoe dengan hormat 

Coiffeur ,ARTISTO" 
to. Station Meester- Cornelis 

Rawa Bangke No. 3 Ina 
  

  

  

GE eta ata. tin Laki saia. tt TA 

4 Inilah dia 

( Benttale Gotifesn 
Gang Djati Baroe No. 49 

TARIEF. 
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Goenting Ramboet, . . . “an | 

Tjoekoer Ljenggot. . . ...YIO 
Tjoctji Ramboet . U,10. 

Pe Kebab Oa ng 

byarantit Coupon bosat 2 ka li 

  

         
goenting f 0,5” “Ijoekocr Koeinis | 
- Djenggot gratis.           P Tap” vape ya ape apn Al | 
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o. 20 Djoem'at 20 October 1933  Tahoen I. 

Nana saga 

  

   

  

  

Lembaran 

  

    

Terlebih dahoe- 
loe. Apakah bisa 
djadi, padi kita 
mendjadi beras- 
kita poela? Pen- 
djawaban kita: 
»Bisa!” Boekan 
sadja menoeroet 
'satoe pepatah, 
jang berkata: Di- 
mana ada ke- 

  

maoean, disitoe 
djoega segala 

Mohamad Masserie dapat terdjadi 
Akan tetapi kita 

aan katakan bisa itoe, 
2 “selagi. . .. . . . hak kita diatas tanah 

2. kita, masih diperlindoengi ! 
2“ Dan djoega. .... selagi itoe alge- 

meene rijstbond beloem mendjadi soe- 
atoe syndicaat jang tegoe! - 

| Selagi ini doea faclor? beloem dapat 
& ' diganggoe, dan  mengganggoe, selagi 
$ itoe, soeatoe organisatie, didalam itoe 

djoeroesan, masih ada tempo boeat 
diatoer, dan ada ,,recht van bestaan”. 
Akan tetapi, djikalau hak tanah kita 
telah hilang dari- dalam tangan kita, 
nistjaja achirnja organisatie kita sema- 
tjam itoe, bakal mendjadi terkatoeng- 
katoeng, oempama, Kapal poetoes tali 
kemoedinja ! aa 

“ Begitoe djoega, djika itoe rijstbond 
telah wmendjadi soeatoe syndicaat. 

'Nistjaja bangsa kita, selakoe consu- 
menten dari beras, mendjadi soeatoe 
bola, - didalam tangannja si-producent 

beras. : 

: Didalam roepa-roepa syndicaat kita 
a telah lihat itoe sekarang! Artinja, si 

producent jang berkoeasa, boekan lagi 

E: 

  

    

si consument ! 

Terlebih lagi, bisa djadinja beras 
“ada didalam tangan kita, oleh karena 
positienja bangsa kita, didalam ini soeal, 
ada jang terbaik sekali letaknja. 

Kita, mendjadi producent padi, 
dan kita djoega jang mendjadi consu- 
ment beras. Pasarnja ada dinegeri kita, 
althans boeat beras kita. Oleh karena 
banjaknja bangsa kita jang 60.000.000 
itoe, rata2 mendjadi consumentnja, si 
pembelinja, dari artikel beras! Ini 

Lo. factor jang terpenting, oleh karena 
"'— banjaknja “itoe, orang tidak bisa hi- 

— Iangkan! 
“1 Tjobalah, orang fikir sadja. Hasil 
« boemi jang mana, jang lebih penting 

“  oentoek bangsa kita seoemoemnja, 
—.. selainnja beras ?- - 

“. Menoeroet angka dari statistiek, di 
“poelau Djawa dan Madoera bangsa 

A
a
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“45 42 miljoen bouw. Didalam mana tidak 
“koerang dari kira2 4 setengah miljoen 
bouw, jaitoe tanah basah, dus : sawah2. 
Tanah jang sebesar itoe, didjadikan 

“sawah kira2 4 setengah miljoen bouw. 
Menoeroet fikiran kita, itoe masih 
kekoerangan penghasilannja dari padi, 

: boeat kasi makan bangsa kita di poe- 
lau Djawa dan Madoera, Althans, djika 

kita taksir pendapatannja sawah boeat 
25 picol padi per bouw dan banjaknja 

“bangsa kita diatas kedoea poelau itoe, 
“ada kira2 41 miljoen manoesia. 

|. Oleh karena itoe djoega, sebetoelnja 
|. bangsa kita seoemoemnja masih ke- 

— koerangan beras, dari negerinja sendiri. 
Dan djika kita lihat-statistiek2 negeri2 
lain, pemasoekan beras di Indonesia 

|. dari negeri itoe masing2, menoendjoe- 
5S kan angka2 jang boekan main tinggi- 

—.nja. : 
. Oempama dari Saigon sadja, beras 
- jang di Indonesia, tidak koerang dari 
“ kira-kira 62.000 ton,  bgeat' tempo 
' 8) boelan, jaitoe dari Januari sampai 

—.15 September 1933. — Lain lagi dari 
“ Rangoon, Siam dan Japan, di tahoen- 
fahoen ini dan jang soedah-soedah. 

. Beberapa ton banjaknja, tidak oesah 
“kita toendjoekan doeloe. Karena de- 
ngan tjonto statistiek dari Saigon 
(Indo — China) itoe sadja, soedah tjoe- 

“ koep boekti, jang Indonesia- boeat 
. i@'jatnja masih kekoerangan beras. 

"Sekarang diadakan peratoeran licen- 
2000 tie, oleh karena kaoem pellers berkata 

.. dang poelau Djawa sekarang menoen- 
n keidain surplus, kelebihan, 

      

  

     

  

   
      

“kita 'mempoenjai tanah sedjoemblah| 

Kedoea 
  

.. Djikalau.... padi kita mendjadi 
Ta : beras kita! 

»Was du exerbt von deinen Vatern hast, Erwirb es, 
um zu 'besitzen.” 

— Faust — 

2 (Oleh MOEHAMAD MASSERIE). 

dari beras.— surplus ini, menoeroet 
fikiran kita, boekannja oleh karena 
overproductie dari beras.— 

Surplus ini adanja, oleh kerena 
kaoem pellers tidak bisa lempar beras- 
nja dipasar, dari sebab Saigon d. 1.1. 
datang kemari dengan harga beras 
lebih moerah, dari harga. beras Djawa. 
Vergadering dari kaoem saudagar 
beras di Medan (Sumatra) tg. 26 
September j.t.I. menoendjoekan djoega 
keberatannja diatas licentie2 itoe, 
karena orang sama bilang, bahwa 
harga beras Djawa c.i.f. Belawan ada 
f 6,80 per zak dari 100 K., sedang- 
kan beras Rangoon, jang kwaliteitnja 
sama dengan beras Djawa, berharga 
f 3.60 per zak 100 K. c.i.f. Belawan 

Kaoem pellers disini bilang, jang 
djika pemerintah tidak tjampoer tan- 
gan didalam ini oeroesan, nistjaja 
harga padi toeroen keras. Dus.. ra'jat 
lebih soesah! Oleh karena itoe djoega, 
kita rasa, diadakan peratoeran2 licentie, 
djangan sampai ra'jat mendjadi soesah 
(sie)! 3 

Menoeroet fikiran kita, pemerintah 
adakan licentie2 itoe, boeat sementara 
waktoe sadja, soepaja surplus beras 
di Djawa dapat dilempar dipasar. 

Dan lagi, boeat melihat theorienja 
kaoem pellers, apa betoel harga padi 
nanti bisa mendjadi tinggi ! : 

Apa jang kita lihat sekarang? Soeng- 
goehpoen sedari boelan September 
tanggal 15, dari Saigon hampir2 tidak 
masoek beras di Indonesia, harga padi 
boleh dikatakan masih tetap sadja, 
beloem djoega berobah. Boleh djadi- 
kah akan berobah ? Itoe... wallohoe- 
alam! Boekti2 akan menoendjoekkan 
djoega ! 

Akan tetapi kita rasa, naiknja beras 
tidak akan berbandingan dengan naik- 
nja harga padi. 

Althans, djika harga padi maoe di 
naikkan oleh kaoem pellers, jang telah 
teratoer sekarang ! 

Boeat balik lagi diatas pembitjaraan 
kita! Kita pastikan bisanja, jang padi 
kita mendjadi beras kita djoega ! 
Dengan djalan, giling sendiri 

oleh organisatie bangsa kita sendiri ! 
Perboeatan ini tidak mendjadi soeatoe 
peroesahain speculatief-djika diatoer 
menoeroet angan2 jang telah ditjerita- 
kan dengan singkat didalam artikel : 
»Co6peratie, enz”. 

Djangan dengan peratoeran2, lap- 
middelen kata urang, sen esisitoe pro- 
paganda dari penggilingan beras, jang 
didjalankan dengan tangan ? Akan te- 
tapi, maksoed kita dengan organisatie 
giling-sendiri itoe, jaitoe dengan djalan 
soeatoe rationeele bedrijf, soeatoe pe- 
roesahain jang diatoer setjara morern! 
Dus : rijstpellerybedrijf setjara ' mo- 

dern, jang bisa lempar productienja 
dipasar sematjam  bedrijf2 jang ada 
sekarang di Indonesia. 

Apakah bisa? Dari mana oeangnja? 
Menilik keidain bangsa kita  seoe- 
moemnja, m@mang melarat. Melarat, 
"dari karena kesoesahan kapitaal ! 

jang kesoesahan itoe terdjadi,. oleh 
karena perbedaan banjaknja bangsa 
kita jang miskin, dengan bangsa kita 
jang kaja, ada. djaoeh sekali. Seperti 
djoemblah 5 #5 — 10, begitoe djoega 
842—10! Dus betoel seoemoemnja 
bangsa kita miskin, akan tetapi dida- 
lam djoemblah miskin itoe, ada djoega 
groep jang berangka kaja. 

Terlebih lagi djika kita tilik djoem- 
blahnja perhimpoenan2 bangsa kita, 
seperti codperatie, dan lain-lain per- 
himpoenan - sociaal. — Djoemblahnja 
cooperatie2 sadja, ditaksir oleh toean 
Dr. v.d. Kolff, itoec adviseur dari hal 
coGperatie jang terkenal, tidak koerang 
dari k.l. 1740 banjaknja. 

Diantara mana ada tjoema kira-kira 
200 cooperatie jang telah disjahkan, 
dan kira2 1540 jang dinamakan ,wil- 
de” codperaties, jaitoe cooperatie-coo- 
peratie jang beloem mendapat rechts- 
persoon, Didalam ini ada terdapat 822 
cooperatie2 verbruik. Soenggoehpoen 
»mortaliteitnja”, kematiannja, ada be- 
sar, boeat Djawa-Timoer sadja ditak- 
sirada 48pCt. didalam 2 tahoen, toch   

   

  

|timboelnja Tagsih sadja seperti djamoer, | 

  

     
   
   

hoempangnja dan naik memandjatnja 

Akan tetapi. orang djangan loepa, 
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CHERIBON. 
Amateur kabarkan : 

Congres V.I.P.I. W, 
Vereeniging Inlandsche Personeel 

Irrigatie Waterstaat en Waterschappen 
(V.LP.LW.) jang dipimpin oleh toean 
R.P. Soeroso menetapkan congresnja 
boeat tahoen ini di Solo pada tanggal 
2 m 4 December 1933. 

Tapi karena tjabang2nja memadjoe- 
kan keberatan karena hari itoe banjak 
oeroesan gadji, teroetama jang djaoeh 
dari tempat congres ta? ada kesempa- 
tan akan datangnja, menjebabkan wak- 
toe congres terseboet dioendoerkan 
mendjadi tanggal 16 t-m 18 Decem- 
ber 1933 dan tempat tetap di Solo. 

Loterij Pasar ma- 
lam Cheribon. 

Comite penjokong werkloozen boeat 
boekan bangsa Europa berhoeboeng 
diadakannja pasar malam jang telah 
laloe djoega mengadakan goederen lo- 
terij sebesar f 999.— dibagi 999 loten 
dfl.—, : 

Priis2 jang disediakan djoemblahnja 
100 roepa barang2 dengan seharga 
f 500.— 

Lot-lot pasar malam terseboet jang 
tertoelis akan ditariknja nanti pada 15 
December 1933 j.a.d., karena pendjoe- 
alan selama ada pasar malam selaloe 
lakoe dan sekarang telah terdjoeal 
abis, dan ta“ akan perloe menoenggoe 
lama lagi sebagaimana didjandjikan, 
dari itoe sementara hari lagi bisa akan 
teroes dioendikan. 

Kepala hantjoer ter- 
gilas vrachtauto. 

Seorang koeli haven jang dikatakan 
asal dari desa Bandjarwangoenan ond. 
dist. Martapada dist.  Sindanglaoet 
tengah mentjari. nafkahnja ditempat 
haven terseboet, memoeatkan barang2 
pada vrachauto merk Betoel no. E 1439 
dari haven Cheribon jang akan diang- 
kat kegoedang Nanyo, telah mendjadi 
ketjilakaannja jang maha hebat. 

Karenanja itoe, waktoe moeatan 
semoea soedah selesai diatas vracht- 
auto terseboet dan laloe didjalankan, 
tiba-tiba selagi vrachtauto masih pelan 
lari seorang koeli memboeroe akan me- 

laloe djatoeh kebetoelan roda blakang 
jang pakai “dubbele band itoe, dan 
tergiling kepalanja. 

Dari boenji kepala pitjah tergilas itoe 
seketika chauffeur memberentikan auts- 
nja, mengira ada apa-apa terdjadi dari 
autonja atau moeatanrrja, tapi ternjata 
adanja ketjelakain kepala-hantjoer ter- 
seboet itoe, .dan laloe dioeroes. Ke- 
moedian ta” lama lagi jang tjelaka itoe 
diangkat dibawa ke Oranje Zieken- 
huis Kesambi. 

Kalau rajat Cheribon 
bersedih hati. 

Kebiasaan jang masih ada melekat 
pada sebagian bangsa kita teroetama 
di poelau Djawa tinggalan dari djaman 
doeloe, bila menderita apa jang dirasa 
soesah, boekan laloe berboeat tangkas 
menoeroet akal ketjerdikan boeat 
menghindari kesoesahannja tapi seba- 
liknja diam menjingkirkan dirinja di- 
tempat jang soenji jaitoe tapa atau 
djarah njepi. 

Di Cheribon kebiasaan itoe sampai 
kini. masih tebal sekali dipertjajai-oleh 
rajatnja, dan roepa-roepa akan kepertja- 
jaan itoe. Toch moestahil sebagimana 
baroe-baroe ini diwartakan djoega da- 
lam soerat kabar ini adanja kedjadian 
bainja ratoe adil di bawahan Mandi- 
rantjan, begitoe poela oempamanja di 
Koeningan Kjai Madrais tentang il- 
moenja kedjawan, di Nanggela kewa- 
jangan dan lain-lainnja. Lagi poela ta 
sedikit mempertjajai berkahnja kaoem 
pengeran atau kijai-kijai dan koeboe- 
ran-koeboeran .dari orang-orang terna- 
ma pada djaman doeloe. 

Pada tanggal 13 ini boelan October 

itoelah ada hari jang dianggap hari baik 
sedang. djamannja malaise sekarang, 
ini roepanja mengganggoe djoega ke- 
senangan pendoedoek Cheribon menje- 
babkan kesoesahannja atau kemelarat- 
tannja. Terboekti di Goenoeng Djati 
tempat koeboeran- Sultan “Cheribon 
Sjarif Hidajatoellah, boekan main ba- 
njaknja orang sama datang kesitoe 
koerang lebih 1000 orang jang sama 
minta berkah enz. begitoe djoega di 
koeboeran Loewoeng, Kalidjaga, Dra- 
djat dan lain-lainnja banjak poela orang 
jang sama mendjarah. | 

Kedjadian demikian bisa memper- 
tjengangkan orang “akan perboeatan 
itoe jang menjatakan oekoetannja ke- 
soesahan pendoedoek Cheribon pada 
masa ini, bertapa kemelaratan itoe telah 
mendalam, jang memboektikan kese- 
dihannja di tempat tempat koeboeran. 

  

Kematian jang sebesar itoe, kita rasa 
dari sebab  so'al beras ! 

Djika dapat diatoer kapitaal2 jang 
ada didalam perhimpoenan2 codpera- 
tie itoe, didalam saftoe organisatie ! Ki- 
ta rasa, toch tida kocrang dari 

Maa 

  

1933 kebetoelan hari Djoemaah Kliwon,. 
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Pemalan g. 

Larangan menjokongper- 
koempoelan jang delojaal. 

Sebagaimana orang soedah tahoe jang 
baroe-baroe ini semoea pegawai negeri 
di€dari circ: Iste Gouv. Secr., jang 
maksoednja : melarang menjokong ke- 
pada  perkoempoelan-perkoempoelan 
politiek jang de lojaal, jaitoe P. N. IL: 
P.I. dan Permi: tetapi ternjata pada 
tempat jang ketjil2 berlainan adanja. 

Disini soedah lama didirikan per- 
koempoelan jang bernama P. P. K. P. 
(Perkoempoelan Penolong Kaoem Pe- 
nganggoeran) jang  sedikitpoen itoe 
perkoempoelan tiada terlarang dalam 
circ. terseboet. Tetapi tidak sedikit 
anggauta-anggauta ambtenaren jang 
mengoendoerkan diri dari itoe per- 
koempoelan. 

Kemoendoeran ambtenaren dari P. 
P.K. P. itoe semangkin lama semang- 
kin bertambah, karena politie poen 
menaroeh tjoeriga sebab P.P. K. P. ti- 
ada maoenja digaboengkan dengan PI. 
Steuncomite. Sedang tiada maoenja 
P.P.K.P. digaboeng itoe, karena azas 
dan atoerannja memberi pertolongan 
berlainan. 

Demikian djoega kekerasan politie 
terhadap I. M. disini, jang leden I.M. 
itoe hanja terdiri dari anak-anak se- 
koiah. » 

Baroe-baroe ini leden I. M. dengan 
orang2 toeanja, dipanggil menghadap 
toean Wedana, disitoe ditanjai ,, Pilih 
mana keloear dari I. M. atau dari se- 
kolah.“ Tentoe sadja itoe pertanjaan 
didjawab: ,,Pilih meneroeskan seko- 
lah. 

  

Ingin mendjadikaja. 

Seorang schrijver dari B.P.M. soedah 
menoendjoekan ketjoerangan hatinja, 
dengan djalan memalsoe benzine den- 
gan “air. “Tiap-tiap satoe blik, ini 
schrijver soedah dapat: mengambil 
kira-kira satoe liter benzine. Roepanja 
ini ketjoerangan soedah lama dilakoe- 
kan, akan tetapi baroe minggoe j.l. 
bisa ketahoean. Tentoe sadja ini schrij- 
ver soedah ditangkap dan ditahan 
dalam boei. 

Djoega kepala desa Kelang soedah 
lakoekan ketjoerangannja. 
'Didesa Kebandaran Ond: Bodeh 

akan didirikan mesdjid dengan onkos 
kas desa f 1000. Ini pekerdjaan soedah 
ditanggoeng oleh kepala desa Kelang 
(Bodeh) sebagai aannemernja. 

Oleh itoe aannemer tiada diambilnja 
dari kas desa f 1000,— tetapi f 2019, — 
kelebihan f 1019,— 'itoe dimasoekkan 
dalam kantongnja sendiri. 

Kedjadian jang sedemikian itoe di- 
sebabkan oeang kas desa jang dipegang 
A.W. “dikeloearkannja tiada dengan 
semoefakatnja orang desa doeloe, hanja 
dimoefakatkan dengan aannemer sadja,     1000.000 roepiah, oeang jang terpoetar 

disitoe, 

    

Sekarang aannemer dari itoe ambtenaar 

Mengoerangi perso- 
neelnja. 

Dari jang boleh kita pertjaia, kita 
dapatkan kabar, jang pada waktoe 
jang akan datang Volksbank disini akan 
mengoerangi pegawainja, ijalah : satoe 
Adjunct Adm., satoe Kassier, satoe 
Djoeroe-toelis dan doea Agent Bank. 
Pengoerangan mana disebabkan te- 
kortnja itoe bank dan lagi kekoerangan- 
nja pekerdjaan disitoe. Sebab itoe bank 
pada waktoe sekarang tiada memberi 
oetangan lagi kepada kaoem tani 
BR TT?) 

Pengoerangan Assistent Resident 
di Djawa Barat. 

Tjiamis moelai, 
kemoedian  lain- 
lain tempat. 

Berhoeboeng dengan mestinja me- 
ngoerangkan pengeloearan belandja 
oentoek -B. B. Europa, maka kita di- 
beri kabar, bahwa pengoerangan ba- 
njaknja Assistent Resident di Djawa 
Barat akan didjalankan teroes. 

Sekarang telah dimoelai dengan Tji- 
amis, dimana Assisteht Residentnja 
dipindahkan ke Tjiandjoer, dan di Tji- 
amis sendiri ditempatkan seorang 
controleur sadja. 5 

Djoega di Serang dan Pandegelang 
sekarang tjoema ada controleur, jang 
sekalian dipekerdjakan dalam djabatan 
Assistent Resident. Djikalau penghima- 
tan B.B. Europa mesti djoega diteroes- 
kan lebih keras dari sekarang, bisa 
djadi selekasnja lain-lain tempat djoe- 

Soemedang, Koeningan, Madjalengka, 
Rangkasbetoeng akan ditinggalkan oleh. 

adanja controleur sadja. 
Oentoek B.B. Indonesia penghimatan 

itoe telah sampai ke poentjak kepan- 
tasan, Lebih dari sekarang B.B. Indo- 
nesia di Djawa Barat tidak bisa di- 
koerangkan lagi personeelnja, dan dji- 
kalau mesti djoega dihimatkan,. maka 
personeel kantor-kantor jang akan di- 
koerangkan lebih doeloe. 

K2 0 

Keangkatan dan kelepasar: 

Keangkatan di 
D.V.G. 

Telah diangkat djadi Gouverne- 
mentsarts klas satoe pada Dienst kese- 
hatan, Dr. Raden Moehamad Saleh 
Mangoendihardjo,. Mas ' Soemadijono, 
Lr. Sjoeib Proehoeman, Dr. Raden 
Boentaram Martoatmodjo, Raden Moe- 
hamad DjoehanaWiradikarta, Dr. Zainal, 
Mas Soekarjo, H.W, Makaliwe, 

Toean2 jang terseboet. sekaliannja 
sekarang djadi wd. Gouvernementsarts 
klas satoe. pada dienst tersehoet: 

wan 0 sewa   moesti bikin peritoengan, 

ga, seperti Soekaboemi, Tjiandjoer, . 

Assistent Resident dan tjoekoep dengan : 
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g beliau telah ber-|ledenlijst d.s.b. dan teroes menghadiri. 
di Europa dengan ka-| 

Cctueelen jang terpilih dan | Tjiparaj 
enaars“ jang teroetama, | Cooperatie, Rechtspersoon dan Cen- 

nengerti, bahwa be-ltraal. — - 25 

Hindia Belanda, dalam | dengan ringkas sekedar menambahi kata | 

   

    

  

   

      

lekas sded 
di . | : It I Ce ta” ada. # 

    

    

  

   
   
    
    

   
   

  

   

          

   

   

  

    

  

    

   

   
    

   

    

   
   

   

   

                      

   

    

   

  

   

   

   

    

   

  

   
   

    

   

   

  

    

    

          

   

      

     

  

   

   

    

   

      
   
   
    

  

   

    

    
   
   

    

    

     
   
    

  

Indonesia. Dan dilihat dari fi- 
maka dr. Abdul Rivai haroes 

dikalangan mereka jang 
ka djalan ke Indonesia Baroe, 

sia dihari jang akan datang.' 
a-moga bolehlah arwahnja men- 
tempatnja jang baik didoenia 

Maka 
Rn Sana 

va! DARI BANDOENG SELATAN. 
1 C.B.C.L. (Crediet Bank 

Cooperatie Lemboer- 
awo Iaiparaj 

 Sedjak dari 1 Juni 1933 di Lemboe- 
rawi ada terdiri codperatie j. terseboet 
(diatas. Terdirinja karena initiatiefnja 

roe disana. : 
Pada hari Minggoe j.b:l. diroemah- 

nja tO. Marmasasmita diadakan le- 
denvergadering. - | 

. Jang hadir 17 orang leden dan 4 
oetoesan dari ,,Itikoerih Hibarna” Tji- 
'paraj. 2 : 

Poekoel 10 vergadering diboeka oleh 
toean O. Marmasasmita sebagai Voorl. 

i| Voorzitter, (karena beloem disjahkan 
-joleh ledenvergadering), dengan mem- 

F beri salam dan berterima kasih kepa- 
gitoe be-|da jang hadir. 5: 
di il Seteroesnja voorl. voorzitter ini mem- 

o diIndo- |bentangkan hal matjamnja cooperatie, 
sekalian dengan pengertiannja. 

Spr. ibaratkan air hoedjan jang ber- 
titik-titik, ta berbahaja: kalau besar 

at|dapat mematikan (menghanjoetkan| 
gan-pe-|orang. Demikianlah djoega menjimpan 

berdikit — dikit itoe ! 

"| Meskipoen C.B.C.L. baroe — kata 
|spr.—tetapi soedah membesarkan hati 
kegoenaannja. Salah seorang jid ada 
jang membeli fiets dengan djalan  di- 
belikan dahoeloe oleh cooperatie. 

Dengan djalan bajar contant kepada 
n|toko, djadi moerah harganja. 

dibeli contant oleh cooperatie.) 
Juni lidnja 21 orang, simpanannja 

f10,75. Sekarang soedah ada 23 lid dan 
na|simpanan f 57.75: dan dapat menge- 

isa| loearkan pindjaman sehingga f 65.50. 
i| Di agenda berita bestuur Voorl. Se- 
i| cretaris (Natamihardja) menerangkan 

ea kalau hendak pindjam, denda 

Pilihan Bestuur. . : 
Toean O. Marmasasmita Voorzitter. 

|-T. K. Natamihardja Secretaris. 
T. Ardiwidjaja Penningmeester. 
Toean2 Kartawinata dengan Karta- 

' mempoe-| Wiria, Commissarissen. Semoea bestuur 
akter“ di Deli |terdjadi dari goeroe2. Ta 

lan djoega dengan|” Toezichthouder: toean Martaatmadja 
Itan-sultan disana | (Djoeroetoelis desa Maroejoeng): Marta, 

n tabiatnjajang | Particulier. : 
.da menamakan| Habis punt ini datanglah toean As- 

andjing-andjingnja (-sistent Wedana Patjet, teroes memeriksa 

Oetoesan dari Itikoerih Hibarna (I.H.) 
dipersilahkan menerangkan 

Toean kepala oetoesan (K. Dana- 
mihardja) menerangkan Cooperatie itoe 

| tinggal lama be-| 
van Gezondheid    

'S, dimana orang | Voorzitter sahadja. 'Kita hidoep dalam 
as, dimana di- | kemiskinan-katanja. : 
ae | Miskin harta. 
dengan tidak| Miskin kepintaran. 

Kas Tan Sa 2. Miskin kemaoean. 
Rivai memang de-| Ada orang berharta, kepintaran koe- keloear me al- (rang, ada jang berkepintaran kemaoean 

an |. Dengan: bercodperatie membangkit- 
Ikan rasa bersatoe hati dengan kawan, 

esocatoe pahaman. 
0Gperatie, perkoempoelan jang dimoe- 
akati oleh Pemerintah, berboekti de- 

ngan adanja Kantoor Volkscredietwe- 
  

joekan economie rakjat. 
'. Spr.  mempaparkan kegoenaannja 
rechtspersoon.  Selandjoetnja mene- 
ngkan goenanja Centraal d.L.I. : 

. Voorz. membilang terima kasih. Ver- 
JOE |gadering moefakat haroes ' bersedia- 

. Isedia oentoek minta rechtspersoon. 
i Agenda : Mensjahkan nama, statuten 

|dan huishoudelijkreglement. Nee 
. Nama. diganti djadi : Bank Coope-| 
-ratie Boemipoetera Lemboerawi (B. C. 
BL , | Sh 

-| Punt ini banjak sekali memakan 
waktoe. Perobahan-perobahan banjak. 

Punt jang lain. 
Seorang anggauta mengandjoerkan: 

adanja kas pertolongan boeat kematian 
dan kalau dilepas dan kebakaran. 

Kepoetoesan : terdiri bocat kematian | 
hadja (dilepas dan kebakaran ta' 

im | disetoedjoei). SA 
|. Dalam rondvraag toean Assistent 
Wedana poen melahirkan sympathienja 
ikan adanja perkoempoelan sebagai 

| Ia . memoega-moega i 
gan ada rintangan   

jt. O. Marmasasmita c.s. Manteri Goe- | 

(Fiets f 45 ditoko, huurkoop, f 251 

'bertolong-tolongan dan beri-memberi | 
e Perkoempoelan | 

Izen en Codperatie. Oentoek mema-! 

    

     

  

tahpoen setoedjoe! 
. Ia mentjeriterakan djoega bahwa koe- 
ang kegiatannja kita disini dibanding- 
kan dengan negeri jang soedah madjoe. 

lamat. Semocanja teroes didjamoe ma- 
Ikan minoem oleh toean' roemah. 

Keadaan codperatie 
di. Tiiparaj 
Nana 

Dengan berdirinja beroepa - roepa 
perkoempoelan kita mengetahoei bahwa 
soedah agak insjaflah pendoedoeknja. 
Di Bandoeng selatan hanjalah coope- 
ratie2 di Tjiparaj dan di Madjalaja 
jang soedah ada kemadjoean. Begitoe 
'poela perkoempoelan jang berazas po- 
Mitiek, disana soedah ada. Di Madja- 
Jaja, P.S.I. jang mengembangkan sajap- 
nja, dengan sekolahnja H.I.S. met de 
@or'an. Adanja P.S.I.I. disana soedah 
lama. 

Cooperatienja jang soedah mendapat 
rechtspersoon ialah Persatoean Cooipe- 
ratie Peroesahaan Boemipoetera Ma- 
djalaja (P.C.P.B.M.). 

Peroesahaan jang terpenting ialah 
hal memboeat kain tenoen. Soedah 
mashoer sekali kebagoesan kainnja ! P. 
C.P.B.M. dapat memboeat sendiri oen- 
toek tjelepannja ! 

Perkara memboeat topi dari bamboe- 
poen dipadjoekan sekali. Bangoen to- 
pi bamboe ini boekannja jang kasar 
seperti jang didjoeal dipasar, tetapi 
ini ada djaoeh lebih bagoes dari pada 
itoes. Harganja dari f 1.25 keatas. Ada 
lagi bahagian mendjoeal obat-obatan. 
Semoea pekerdja disana memang dipe- 
gang oleh leden sahadja. 

Cooperatie jang lain ialah ,,Karoe- 
koenan Goeroe,” jang dikepalai oleh 
t. Kartaatmadja, jang mendjadi lid 
ialah goeroe sekolah kl.II dan Volks- 
school. Madjoelah ! 
-Di Tjiparaj koempoelan jang ber- 

politiek ialah ,,Pasoendan“ dengan se- 
kolahnja. Adanja tjabang disini baharoe 
setahoen en tadinja kring 
Bandoeng. Entah, karena “apa boleh 
djadi karena banjak hoedjan, di Pa- 
samoan Pasoendan itoe kalau malam 
Minggoe lampoepoen ta' terpasang. 
Kedinginan ?? : : 

Cooperatie jang memegang rol pen- 
ting di Tjiparaj ialah cooperatie Iti- 

Ipersoon. 
Didirikan atas andjoerannja seorang 

toea jang berhati moeda dikalangan 
sociaal ialah t. Among Pradja Gep. 
Hoofdschoolopziener. jang berdiam di 
Magoeng. “——— 5 

Jang dapat mendjadi lid I.H. semoea 

dan sekelilingnja jang berigama Islam. 

Codperatie ini soedah dapat kita lihat 
manfaitnja bagi leden. Wang simpan- 

Inanpoen soedah ada  beriboe-riboe 
(#8000 lebih). Ledennja kira2 200. 
orang. Hidoep soeboer seteroesnja ! 
Sesoedah I.H. ini kelihatan madjoehnja 
dan terlihat bagaimana manfattnja, 
berdiri poela IL.H. Tjangkring (kira2 6. 
km djaoehnja dari Tjiparaj|. Dikepalai 
oleh t, Argadiredja Goeroe bantoe di- 
disana. 
Cooperatie inipoen soedah mendapat 
reahtspersoon. 

Ta” lama antaranja berdiri poela 
LH. Djongor (kota Tjiparaj djoega) 
dan I.H. Tjikoneng (sebelah selatan 
Tjiparaj). Semoeanja soedah berrechts- 
persoon. 

Kelihatan semoea ada dalam kema 
djoean. : 

Atas andjoeran t. Among Pradja 
djoega ini. : 

Selain “dari credietcooperatie itoe 

Sri": Ini goenanja menjimpan padi 

p soeboer hendaknja! Peme-| 

“Rapat ditoetoep djam 3 dengan se-: 

Madja-| 

ratie jang dinamai Verbruikt Cooperatie 

'soedah moelai didjoeal. Didirikan oleh 

koerih Hibarna (I.H.) jang berrechts- 

orang Boemipoetera didesa Magoeng |. 

ada lagi. jang dinamai ,,Loemboeng |   
  

kalau soedah menoeai. Soedah adak.I. 
11 Loemboeng Sri jang t. Among 
Pradja dirikan. : | 

Karena pentingnja, soedah ada 4—5 
cooperatie, maka teroes sadja didirikan 
poela- Centraal coperasi di Magoeng 
djoega. Namanja Persatoean Koperasi 
Boemipoetra Itikoerih Hibarna. Dike- 
palai oleh t.K. Danamihardja Manteri 
Goeroe Tjipakoe. 

Sampai sekarang centraal ini beloem 
terlihat pekerdjaannja. Ini djoega sedang 
meminta rechtspersoon. 

Sekarang soedah berdiri lagi coope- 

,Anggara Joga“. Koperatie ini ber- 
maksocd mendjoeal barang keperloean 
leden (memboeka waroeng). Andeelnja 

orang Tjiparaj. Dan ta? lama dari ber- 
dirinja itoe berdiri poela seboeah | 
Product cooperatie ,Jogawangsa jang 
bermaksoed mendjoeal hasil pertanian 
(teroetama padi) bersama-sama. Joga- 
wangsa ini terdiri dari orang2 familie 
(ketoeroenan) t. Karpiah (bapak dari 
t. Among Pradja.) 

Penoelis berseroe, moga-moga soe- 
boerlah hendaknja. 

Boeat sportpoen ada! Di Madjalaja 
didirikan orang P. S. I. M. (Persatoean 
Sepakraga Indonesia Madjalaja|. Sajang 
tidak seperti moela2 berdiri ! 

Di Tjiparaj ada club ,,Anker“ jang   

ketika pemimpinnja tocan Roe 
Ass. Wedana Tjiparaj, soedah m 
poenjai lapang jang dinamai Khoe 
Setra. Ketika itoe madjoe djoega ke- 
lihatannja. Sekarang Khoeroe Setri 
itoe dihilangkan sadja, diboeat lagi 
keboen waru : 

Voetbal club Pasoendan, ta'ada k 
madjoeakmja. 

Baroe ini oentoek mempersatoekan 
club2 itoe didirikan orangla' ,,Persa- 

    

toean Sepak Raga Tjiparaj Madjalaja 

   

  

      
    

    

  

   

  

           
   

     

         

    

   

  

(P.S.T.M.). Inipoen baharoc nama sa- 
hadja ! 

Karena apa? 

Seorang Commiteer Centrale Kas 
jang beroemah di Lemboerawi soedah - 
dipetjat dari pekerdjaannja. Jang men- 
Giaa Sabah: Ktu ebi ka Boekoe2 | .» 
beres! Wang ta'ada. 

Masoek pendjarasadja! : 

Pagi-pagi kira pk. 9, hari Selasa . 
ibl. sedang saja djalan2 dipasar Tji- ' 
paraj terlihatlah ada orang ta' koerang 
dari 10 jang dirantai dipersatoekan, 

ae Kie WENE Una mariis, tetapi ' 

di-iringkan oleh opas hendak dibawa 
ke Bandoeng. 

Kiranja orang itoe hendak dibawa 
ke gedoeng perdio di Bantjeuj, karena 
ta maoe membeli penning sado. Ka- 
rena ta' maoe atau karena ta' dapat? 

  

  

Saja jang bertanda tangan di bawah ini bernama 
W.K. KAMERER jang tinggal di Meester-Cornelis 
jang ada penjakit Bengek (Asthma) jang soeda be- 
robat dimana-mana tida bisa baek dan soeda berobat 
sama dokter-dokter djoega 

KHAIRDIN jang tinggal di Kramat 60 Batavia-Centrum, 
jang bisa bikin baek segala roepa penjakit biarpoen 
itoe penjakit lama of baroe. Lantas saja teroes bero- 
bat sama ini Tabib saja di dalem doea boelan soeda 

“baek betoel dari itoe saja membilang banjak-banjak 
terima kasi sama ini Tabib dan kasi Advies sama 
Toean-toean dan sobat-so bat kaloe ada apa djoega 
penjakit lekas berobat sama ini Tabib KHAIRDIN 
jang ada tinggal di Kramat 60 Batavia-C. Telf. 2662 
Welt. jang bisa bikin baek lekas Dengan Zonder 
Operatie (Zonder Potong). 

Hormat dari saja jang poedii 

W. K. KAMERER 

  

tida bisa baek: Lantas saja 
soeda poetoes harapan saja tida bisa baek. Satoe hari 
saja liat di soerat chabar ada advertentie TABIB 

Meester— Cornelis 

  

  

Moelai mendjalankan pracktijk tanggal 30 Sept. '33 

NG FEN 
Sluisbrugstraat (Gang 

Telf. Wi. 159    Diam bifjara : 

  

DOKTER GIGI 

Pasar Baroe) No. 54 ra 2 

KIOEN | 
8 Batavia-C. 

BOEAT SEGALA ROEPA OFROESAN GIGI 
72 — 9, sore 4!/, —6 

Kefjoeali hari Minggoe dan hari Besar 
g “Di loear djar bitjara, menoeroet perdjandjian. I 

126. 
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   1 botol isinja 50 bidji harga 

  

      

      

  

  
PEK TJOK YOK TJENG 

: “ 'TJAP IKAN MAS. $ 
Radja obat boeat sakit kentjing-nana (Pektjok, twetjeng, keklim) 

     
   

       

  

roemah obat Tionghoa ada djoeal. Pelatoeran makan 
1 hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama -aer. 
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twetjeng, keklim,) paling djahat 
sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 
diobatin aken meroesakin antero 

LA anggota badan, dia menjiptalaen : 
: TP laen penjakit, kamtjeng sowaja, 
W /2 (klapoer) yaungmoei thianpouw, 

d (Siphilis-radjasinga) djika dapet 
SS” ini sakit tentoe. bahaja sekali 

dan badan kita aken mendjadi 
roesak. Kaloe Toean dapet itoe 

" penjakit moesti lekas makan obat 
PEK TJOK YOK TJENG merk 
tjap ikan mas, sigra djadi baek, 
en tanggoeng lain-lain penjakit 

Toean mendjadi taoe, 

Penjakit kentjing-nana (Pektjok 

da bisa dateng, harep Toean- 

  

    
/ 150, antero tempat 

Terbikin 
Tanahlapang Glodok No. 10, Telefoon No, 1620, 

  oleh TAY AN HO 
   
   BATAVIA 

  

   
    

ka 
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    jang streng dan tjerdas 
Gan Banda saudara 

an, haroes dit       

    

    

| bilang teroes terang pada p 
| rasa tentoe akan dapat rangk 

poekoelan jang heibat..,. 
—. Papanja panggil ia, Gandhi datang 

. sila di depannja dan sang papa tid: 
— keloearkan sepatah perkata'an ma 

nelainkan ia menangis. Melihat: ini melaink t g 
|. hati Gandhi hantjoer, da Yayat pe- 

  

    

  

    

    

   
     

   

    
   

   

  

ak lagi ditoetoerkan tentang 
dhi oempama waktoe ini Mahatma 
oer 19 ke London, pertama ia 

djoekan langkahnja ke satoe kleer-    

Baroe di oemoer setengah toea, ia     

seloeroeh doenia sebagai Mahatma. 
| “ Ditilik diini djoeroesan (jang dise- 
.. babkan paling belakang) kritiek Kam- 

inja masih | 
ta: 

    

Pemimpin disini rata-rat 
e Kalau pada Gandhi mer 

djemannja masih soeka dansa | 
i kalau oesianja 

1 Gandhi baroe 

   

  

   

30 niroe. Bedanja permoelaannja marah 
#0 bbetoel, oering-oeringan, tetapi asal 
6. mopronja minta diantarkan poelang 

“ka lemboernja, lantas keloear air 

— Gandhi di Zuid Afrika dapat hina'an. 
Sobatnja seorang Ingris, soeroeh 

| mengadoe. Tetapi Gandhi menjatakan, 
ia tidak akan mengadoe lantaran satoe 

   
      

      

£ — hal jang mengenai dirinja sendiri. Baroe 
: ia akan mengadoe djikalau kepentingan 

|. oemoem tersangkoet. ) 
|. Ini tabeat djoega sebaliknja dari si 

u mengenai dirinja sendiri 
oeroe-boeroe ia mintak 

          
           

   dada Kampret, soepaja dibeken. Jang 
ngenai orang lain masa bodo sebab 

fa tteh tidak toeroet merasakan. 

  

   

- 

“ - Waktoe Gandhi dihadapkan depan 
3 € — hakim, ia bikin pendek pemeriksaan 

|. noeroet anggapan wet toecan, hoekoem- 
lah saja“. President kehakiman dja- 
wab: ,Ma'afkanlah- saja maoe dja- 
toehkan pada toean. Sebenarnja seba- 
ai manoesia saja maloe menghoekoem 

.toean, tetapi wet mesti ditoeroet.“ 
.. Beda dengan si Tjodot lagi, ditang- 
kap spedanja zonder penning sadja 

“  sebisa-bisa maoe moengkir, tentoe 
'sadja Landrechter hoekoem ia zonder 

- minta ma'af, fl.1 atau satoe hari 

bgmn KAMPRETS 

Ge
nt
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ng keadaan politiek di 

t kabar tanggal 6 ,kabar tang      
    

€e: 

lebih baik 
di £    

  

    

  

ker jang tersohor, bikin pakaian | 
ng paling netjis, lantas ia ambil les | 

lebih insaf dan terdjoendjoeng oleh| 

“pret terhadap Mr. Sartono waktoe| 
. moesim swadeshi, ada keterlaloean. | 

“| Het Nws. jang mengatakan bahwa ada 

ja seorang Ingris, soeroeh ia| 

|Lampoeng. 

. Ipada galibnja di abaikan orang. 

dibeli, orang jang soenggoe mempoe- 
n njai pengertian tjoekoep tentang per- 
Igaoelan hidoep Si kromo itoe (sociaal 

kan bahwa. 

| | SKeradjaan Toerki soe- 

-|terima dari Istamboel, pemerintah di 
dilsana soedah mendirikan bank baroe tia 

pi ach, seperti 

Jang menarik fiki- 
toean M. Dja- 

Lampoeng. mesti di- 
artian politiek. Seba- 
ada mengemoekakan 

' tjoekoep kenal akan 
2. Tetapi kita sangat 

g dalam beberapa hal 
raba, menggambarkan 

mpeeng dalam so'al per- 

e kita, hingga sekarangbeloem 
pendoedoek  sesoeatoe tem- 
erah Lampoeng menoendjoek- 
arnja akan membajar afkoop 
gerdjakan heerendienst. Jang 
memang melakoekan tinda- 

s dalam pemberesan oeroesan 
t, dan ra'jat tetap menoen- 
sikapnja ,,soeka menerima 

dan memenoehi kewadjibannja“, hanja 
dja oeang atau foeloes mereka ti- 

ak mempoenjai. So'al foeloes inilah 
ang agak berbahaja, walaupoen fihak 
jang berwadjib tentoelah mesti ber- 

ga djaga. 
Kita sesalkan jang dalam toelisan 

toean M. Djanin ada terdapat satoe 
assage . (bagian) jang mengatakan 
ahwa dibilangan Djaboeng dan La- 

boean Maringgai, Bestuur banjak men- 
dapat poesing karena ra'jat ,,soedah 
kasih lihat giginja, engkar bajar ocang 
negeri dan lain-lain sangkoetan oeang 
jang dipikoelkan pada ra'jat”. 

Apakah toelisan ini kira-kira sebe- 
narnja akan strookend (tjotjok) dengan 
rapport opisil dari Gewestelijk Bestuur 
di Lampoengg? 

Sepintas laloe bolehlah kita terang- 
kan disini, jang pendoedoek asli 
'Lampoeng fanatiek, boekan sadja pada 
igama, tetapi terlebih-lebih pada adat, 
jadat mana boekan sadja dipegang 
dengan kokoh “dalam daerah Kota 
'Agoeng, tetapi oleh seloeroeh 
pendoedoek Lampoeng. 2 

Dengan adanja soeara dari fihak 
Indonesiers sendiri jang mengoendjoek- 
kan seolah-olah djitoe kebenaran segala 
apa jang dikemoekakan toe, tidak 
heranlah kita djika soerat kabar seperti 

'soeara jang meminta soepaja Ir. 
Soekarno djangan di bocang ke Lam 
poeng, sebab daerah ini sekarang soe- 
dah ,,panas” boeat djadi tempat ber- 
geraknja pemimpin-pemimpin. 
“ Dengan insjaf atau dengan tidak in- 
sjaf, adanja soeara demikian, soedah 
bisa mertdjadikan satoe mi d del boe- 
at orang loear mendapatkan indruk 
tidak baik tentang keadaan politiek di 

Kita akoei djoega bahwa sebenar- 
nja segala pergerakan, baik jang ber- 
dasar igama ataupoen jang berhaloean 
Nasional di daerah Lampoeng ini, 
memang sebagai barang ,,import”, 
tetapi soenggoeh tipis sekali pendapa- 
tan orang, kalau ada jang memandang 
keadaan. politiek tanah Lampoeng 
hingga mendoega ke-€ngkaran ra'jat, 
tidak maoe bajar belasting dan lain2 
beban negeri itoe disebabkan ,,perge- 
rakan atau semata-mata lantaran ha- 
soetan pemimpin-pemimpin, 
Memang sebagai loemrah orang me- 

ngatakan, djika ada terbit perlawanan 
atau pemberontakan anak Negeri, tidak 
|lain dikatakan mereka itoe kena pe- 
ngaroeh penghasoet-penghasoet, kalau 
tidak dikatakan kominis, pada hal 
dalam itoe loepa orang menjelidiki 
'sebab-sebabnja jang lebih dalam. 
Agaknja orang ta'dapat mendoega bah- 
wa dalam pergaoelan hidoep si Kromo 

litoe, kerapkali ada kep€ntingan2 jang 
lazim ta'berapa di €ndahkan orang, 
ma'loemlah ombak jang ketjil itoe 

Memang pajah ditjari dan soekar 

inzicht). . 
“ Sebagai penoetoepnja ini toelisan, 
kita ingin kiranja doenia oemoem tidak 
akan salah doega tentang keadaan po- 
litiek di tanah Lampoeng ini. 

PACIFIST 
'Lampoeng, 17 October 1933. 
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— Peri-hal bank di Turkye. 
“dah dirikan Bank In- 
doestri baroe. 

Oentoek memadjoekan perniagaan, 
'peroesahaan, keradjinan dan seni dita- 
nah Toerki, menoeroet berita jang di 

Gi, jang dinamai bank ,,Sii mer”, 
Perkataan ,Sii mer”, ialah soeatoe 

an koeno dari bangsa Toerk, 
      

  

     

   
    
  

dahoeloe kala, jang mana ber-! 
'adjinan dan seni. Dan oleh 

naka didirikan ini bar 
     
   

baiklah hal ini dja- 

Ini Bank sebagai pengganti Bank 
-Ibocat Industri dan peroesahan tambang |. 
jang doeloe ( ayi ve Maadin bank- 

  

nja, poen di ambil over oleh ini Bank 
baroe. Bank .baroe ini mempoenjai 

soedah distort penoeh ada 12 Millioen. 

boet bahwa boleh djadi akan dinaikkan 
itoe kapitaal sampai 40 Millioen pond. 

Harta benda jang diambil over dari 
bank jang lama, ada seharga 314.063 
pond, sedang harta benda tetap ada 
seharga 137.721 pond. 

Harga-harga fabriek jang djoega 
diambil over, tidak dimasoekkan djoem- 
blahnja disini. Diantara fabriek-fabriek 
jang diambil over itoe ada 3 texiel- 
'fabrieken satoe fabriek sepatoe dan 
fabriek Goela dari toean Uschak, 

Pimpinan bank ,,Siimer” terseboet 
ada terserah pada satoe Raad van 
Beheer, jang terdiri dari seorang Voor- 
zitter merangkap djoega Directeur Ge- 
neraal, dan 4 orang leden. !Kesemoea- 
nja ini diangkat oleh Ministerraad, 
atas advies dari Minister oeroesan 
Economie dan ' Ocang, sedang 
President dari Keradjaan Toerki hen- 
daklah memberikan persetoedjoeannja 
atas keangkatan sekalian Bestuur ter- 
sebuet. 

Ministerie tentang oeroesan Economie 
poen menetapkan berapa ini bank bo- 
leh memberikan pindjaman oentoek 
indoestri pada tiap-tiap tahoennja. Se- 
bagai Directeur, sekarang soedah di- 
angkat Dr. Nurullah Essat Bey, jang 
sedang mendjabat pangkat Secretaris- 
Generaal dari Economische Raad jang 
paling tinggi, dan mashoer namanja 
berhoeboeng dengan diadakannja de- 
viezen-verordening jang sampai seka- 
rang poen masih berlakoe, djoega ter- 
kenal namanja waktoe memperbintjang- 
kan tentang peratoeran baroe dalam hal 
oetangnja Negeri Toerki jang doeloe. 

: SB 

ITALIE DAN YEMEN. 
Salah satoe soerat kabar di Syrie 

telah moeat satoe toelisan tentang per- 
hoeboengan antara itoe doea keradja- 
an, jang kita ambil ringkasnja seba- 
gai berikoet 

Pada boelan Augustus 1926 telah 
berangkat dari Mousawa dengan se- 
boeah kapal Italie ke kota Hodaidah, 
KAVLERI GASBARINIE Gouverneur 
Provincie Ariterah (Afrika), sesampai- 
nja di kota Hodaidah, ia disamboet 
dengan oepatjara jang pantas, laloeia 
landjoetkan perdjalanannja ke kota 
San'an, dan mendjadi tetamoenja Iman 
YAHYA, di sini ia berdiam di istana 
radja beberapa hari lamanja oentoek 
adakan pembitjaraan tentang tjaranja 
mengadakan perhoeboengan politiek 
antara kadoea negeri itoe, dan di ha- 
ri pertama dari boelan Juli 1926 telah 
di tandai tangan atas itoe perdjandjian 
jang soedah di madjoekan. Dengan: 
maksoed boeat menegoehkan dan me- 
mandjangkan persahabatan dan perda 
maian antara kedoea keradjaan itoe. 

Keinginan dari kedoea fihak oentoek 
menggampangkan dan melabahkan ke- 
pentingan economie antara kedoea ne- 
geri itoe sebagaimana ada terseboet 
dalam permoelaan verdrag .perdjan- 
djian. Lain dari itoe, pemerintah Italie 
soedah akoei dalam artikel jang per- 
tama atas pemerintah Yemen poenja 
kemerdekaan jang penoeh dan djoega 
atas kekoeasaan radjanja Al-Imam 
Yahya dan lagi ia berdjandji jang ia 
tidak akan mentjampoeri dalam sesoe- 
atoe oeroesan dalam negeri. 

Perdjandjian mana soedah sampai 
tjoekoep diketahoei oleh  oemoem, 
jang banjaknja ada 8 artikel, djoega 
dalam artikelnja jang ketoedjoeh ada 
terseboet, bahwa itoe perdjandjian di 
goenakan dan di. djalankan boeat 10 
tahoen lamanja, moelai dari ditanda 
tangan, dengan perdjandjian akan di 
adakan pembitjaraan lagi, anam boe- 
lan sebeloemnja djatoeh ia poenja tem- 
po djika kedoea fihak hendak ganti 
dengan jang lain atau akan meman- 
djangkan lagi itoe perdjandjian. 

Demikianlah jang terseboet didalam 
itoe perdjandjian jang hanja mengena- 
kan soal, boeat dipandjangkan atau 
dimatikan, dan soedah njata bahwa 
Staatsman2 bangsa Itialie di Mousawa 
sangat djaga boeat pandjangkan dan 
tetapkan itoe perdjandjian, apalagi itoe 
ada salah satoe sebab jang memaksa 
pembantoe Gouverneur  ARITERAH 
pada waktoe jang paling belakang ini 
boeat berangkat ke kota San'a, menoe- 
roet kabar dari orang jang tahoe be- 
toel tentang itoe, bahwa ia berdiam 
dikota San'a boeat berapa hari lama- 
inja dan dimasa itoe ia mengadap pada 
Imam Yahya dan djoega pada pembe- 
sar2 negeri, serta bitjara tentang oe- 
roesan dagang jang djadi maksoed jang 
teroetama dari itoe perkoendjoengan, 
ia soedah-terima seperampat millioen 
'Rial (wang Yemen) dari Pemerintah 
Yemen poenja Bank, sebagai pertang- 
coengan dari harga barang2 jang di- 
minta boecat Yemen dari Italie dengan 
perantaraan ARITERAH. 

Dan menoeroet katerangan dari be- 
berapa orang jang boleh di pertjaja, bah- 
wa Halit poenja oetoesan, telah selidiki 
lebih djaoeh Imam Jahya poenja sikap, 
jaitoe bos dapat -.Joe bagaimana 

a dan pendapatannja dalam 

    

       
    

andjangkan  perdjandiian San'a 

na 

asi”), jangmana hak milik dan oetang, 

maatschappelijk kapitaal sedjoemblah | 
120 Millioen pond Toerki, sedang jang 

Didalam. statutennja soedah terse-| 
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K TOEAN-TOEAN SAUDAGAR! 

Dizaman krisis ini perdagangan toean bisa madjoe, kalau 

admiris'ratie dan boekce-boekoe toean ada teratoer, 

MINTALAH ADVIES KEPADA : 

sh ADVIESBUREAU — MOHAMMAD HATTA 
8 Gang Kebon Djeroek 37 ' Sawah esar, Batavia-C. 

“I- Djam bitjara9 — 12 v.m. 

BOEAT LANGGANAN TARIEF BOL EH EERAMAI! 

Bersedia djoega memberi les boeat 

PRACTIJK —EXAMEN  BOEKHOUDEN 

Ng 16 

tape Ma 
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jang lama, tetapi ia tidak dapat dja- 
waban jang boleh dibilang memoeas- 
kan, dan jang bisa njata bahwa Imam 
Jahya tidak setoedjoe boeat bikin baroe 
kembali itoe oeroesan, karena itoe tidak 
memberi. keoentoengan bagai Yemen 
dan tidak sekali menjampaikan kepada 
maksoed jang di harap olehnja. 

Bangsa Itali djoega ada berperasa- 
han sama dengan Imam Yahya dalam 
itoe djoeroesan, boeat mana ia orang 
ada menaroeh harapan besar, jang akan 
membawa banjak kebaikan, dalam me- 
ngadakan itoe perdjandjian soepaja 
bisa bertambah rapat itoe perhoeboe- 
ngan persahabatan antara Yemen dan 
ia orang, tambah lagi bisa memboeka 
pintoe perdagangan dan bisa bertam- 
bah banjak dari antara ia orang jang 
mengoembara ka Hodaidah dan San'a 
serta bisa membantoe boeat memadjoe- 
kan tanah Arab. Djoega kaoem peda- 
gang bisa tjampoer tangan boeat loe- 
askan Yemen poenja oeroesan ecnomie, 
tjoema sajang, jang djalannja keadaan 
disana telah sapoe atas itoe penghara- 
pan, boeat mana Imam Yahya telah 
toetoep pintoe terhadap ia orang—se- 
bagaimana djoega ia ada toetoep di- 
hadapan semoea bangsa Asing. 

tidak lebih dari banjaknja djari, doea 
Doktor, jang satoe di kota Sara dan 
jang lain di Hodaidah, jang belakangan 
ini baroe di keloearkan dari Yemen 
dari lantaran sakitnja Imam Yahya, 
jaitoe tatkala Sayid Hoesin Gouverneur 
Hodaidah diminta kedatangannja ke 
San'a berhoeboeng dengan sakitnja ia 
poenja ajah Imam Yahya, dan sesam- 
painja ia disitoe ia lantas kirim telegram 
pada wakilnja di Hodaidah soepaja 
tjepat di kirimkan itoe Doktor jang 
di sana boeat bantoe pada kawannja, 
dan tatkala itoe permintaan di sampai- 
kan padanja, ia ini moendoer-madjoe 
boeat lantas berangkat, bocat mana ia 
kirim telegram pada kawannja di San'a 
menanjakan tentang penjakitnja Imam 
Yahya. 

Penolakannja itoe serta lambatnja ia 
poenja berangkat, membikin orang jang 
menoenggoe kedatangannja berasa ter- 
laloe lama, laloe banjak orang menanja 
tentang kedatangannja, tetapi belakang 
kali baroe ketahoean jang ia beloem 
berangkat dari tempatnja, dan sesoedah 
didapat kenjataan jang ia dengan se- 
ngadja berboeat demikian, maka dengan 
lantas dikeloearkan perintah soepaja ia 
lekas berangkat di kapal jang pertama 
berlajar dari pelaboehan Hodaidah, 
karena Pemerintah Yemen merasa tidak 
perloe lagi padanja. 

Sekian adanja itoe kedjadian jang 
sabenarnja dalam itoe oeroesan Dok- 
tor bangsa Italie, tetapi itoe Doktor 
jang ada di San'a masih tetap ada 

|di sana, djoega di iboe-kota Yemen 

ada tiga orang bangsa Italie ahli tech- 
niek jang bekerdja dalam fabriek pelor 
jang di dirikan oleh Pemerintah Yemen 
oentoek leboer besi, bikin betoel alat 
sendjata, bikin pelor, reparatie auto- 
mobil dan semoea pekerdjaan tech- 
niek, dan paling belakang soedah di 
tambah lagi dengan seorang bangsa 
German jang diminta dari Cairo, dan 
di angkat.sebagai Ingenieur chef dalam 
itoe fabriek, keangkatan mana telah 
menimboelkan gemasnja itoe bangsa 
Italie padanja. 

Mereka. itoe semoea jang ada di 
Yemen dari bangsa Itali8, sementara 
terhadap itoe tindakan jang keras jang 
didjalankan oleh Imam Yahya, diterima 
oleh bangsa Itali& jang ada di Mou- 
sawa dengan dada loeas dan adem, 

boeat robah Iniam Yahya poenja sikap 
dan mereka berasa bahwa, boekan 
dari mereka poenja kepentingan akan 
merobah mereka. poenja politiek dalam 
mengadakan. persahabatan dan saling 
toeloeng-menoeloeng jang soedah se- 
kian lama mereka lakoekan dengan 
Yemen hingga sekarang, tambah lagi 
mereka njatakan bahwa mereka akan 
tinggal tetap djaga itoe persahabatan 
dengan Imam Yahya. 

Dan ringkas bisa dikata bahwa per- 
hoeboengan politiek, economie dan 
dagang antara Yemen dan Italie pada 
waktoe ini tidak berobah djaoeh dari 
keadaan di waktoe sebeloemnja per- 
djandjian -Juni 1926, sedang Imam 
Yahya masih tetap berkeras atas sikap- 
nja jang lama terhadap sesoeatoe apa   

Banjaknja bangsa Italie di Yemen|: 

jaitoe sesoedah merika berasa gagal , 

sekali 
mereka lihat dari itoe sikap keras dan 
penolakan jang begitoe matjam, semen- 
tara semoea apa jang di harap akan 
bisa kesampaian oleh mereka di serah- 
kan pada hari jang datang kemoedian, 
dan bahwa apa jang mereka tidak 
bisa sampaikan di zaman Imam Yahya, 
bisa djadi mereka akan dapat dengan 
gampang di zaman radja2 jang datang 
di kemoedian hari. 3 

kirim 

Asir 

laloe 

ngan 

Ini 

kabar 
beloem bisa 
(Azia) 

“33, 
baginda radja Jaman, beliau menanja- 
kan itoe kabar perselisihan antara ba- 
ginda 

radja 
sadja 

batan 

Oela 
Begitoelah kita salin dari s. k. jang 

terbesar di Mesir (Egypte). 
12 Sept. 1933.   

    
    

Menoeroet boenjinja telegram jamg 
di terima dan di siarkan oleh salah 
satoe soerat kabar di Mesir, ada ter-. 
seboet : 

Bahwa itoe perdjandjian antara Imam 
Yahya dan familie keradjahan Azir 
(Idrisi) tentang adakan perlindoengan 
atas daerah Asir poenja kemerdikahan, 
soedah di selesaikan, dan berhoeboeng 
dengan itoe pamerintah Yemen telah 

Asir jang mana dengan itoe, tempat2 
perlindoengan 

itoe persediahan sampe, ia orang 

Tohamah dan sebagian dari itoe bila- 

ia orang serang kaoem Wahhabi di 
kaki goenoeng Sala, jang lantas ter- 
djadi satoe pertempoeran hebat, dan 
berachir dengan moendoernja pasoe- 
kan Wahhabi ke daerah Djizan.” 

bagimana di wartakan dalam soerat 

Tidak ada perselisihan antara ra- 
dja Hidjaz dan radja Jaman 

Doenia Islam amat gempar mende- 
ngar dan membatja di pers, itoe per- 
selisihan antara kedoea keradjaan Arab 
terseboet 
pemimpin Islam sama menoelis soerat 
dan mengetok kawat pada itoe radja, 
mengharap djangan sampai djadi pepe- 
rangan antara kedoea keradjaan itoe, 
sebab dikabarkan kedoeanja menghim- 
poenkan kekoeatan tentaranja. 

Itoe kabar kabar sebenarnja isapan 
djempol Imperialisten dari dahoeloe 
kala, mereka selaloe mengchabarkan 
jang demikian, agar itoe doea keradja- 
an bertaroeng satoe sama lain hingga 
Oemmat Islam lemah. Buektinja batja- 
lah jang terseboet dibawah ini. 

Emir Oemar Tousoun, terkenal der- 
mawan, pembela bangsa, tanah air dan 
islam, menoelis soerat pada radja Ja- 
man (Imam Jahja) bertanggal 13 Aug. 

Soerat terseboet dibalas oleh baginda 

perselisihan antara kami dengan bagin- 
da radja Abdulaziz, dipeliharakan Allah, 
itoe sama sekali ta“ berasal, persaha- 

menjenangkan, hendaklah toean ber- 
soeka tjita dan djangan ' takoet atau 
koeatir. Moedah-moedahan dibanjakkan 

seterima 

Harap dikoetip oleh pers Indonesia, 

    
   
    
   

jang datang dari fihak asing, dan djoe- 
ga masih tetap pegang keras atas po- 
litiek, 
sendiri dalam mengoeroes negri karena 
ta pertjaja bahwa itoe tindakan ada 
dari antara sikap politiek jang paling 
selamat dan jang paling bisa  hindar- 
kan djaoeh segala bahaja loear. 

Tentang. bangsa Italie jang.menaroeh 
harapan boeat adakan itoe perdjandjian 
sampai sekarang masih tetap dalam 
persahabatan dan perdamaian, tidak 

djaoehkan diri, serta bekerdja S 4 

dipengaroehi oleh apa jang 

Itoe vedrag antara 
Yemen dan Asir. 

ammunitie jang perloe ke daerah 

kaoem pembrontak di 
bertambah koeat, begitoe sadja 

madjoe ke djoeroesan daerah 

dapat di rampas, kemoedian 

kabar kita moeat menoeroet se- 

sana, dan sampai sekarang kita 
pastikan kebenaranja. 

om (Ja 

(Yemen). 
Soeratnja Emir Oemar 
Tousoun (Prins Mesir) 
pada radja Jaman dan 
balasannja radja Ja- 
man. 

diatas, hingga beberapa 

selainnja mengharap sehatnja 

dengan radja Hidjaz. 

Jaman, kita salin jang perloe 
demikian: ,,Toecan seboet itoe   kami teroetama sekarang amat 

Allah Oemmat Islam jang sebagai x 

toean, ini kami toelis dengan tangan 8 

“kami sendiri, dengan fterboeroe-boeroe 3 
nja soerat toean. 15 Djoemadil 
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     pada semoea INDONESIER 
ta“ pilih agama. 

  

“ Pengadjak 
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Lekasiah membeli aandeel dari N. V. Handel Maatschappaij tevens Vevoer 
& Transport Onderueming N. V. ,,INSAF“) di Bandoeng jang harganja hanja 
fl—f 5— f 10.— f 20.— dapat membeli sesoekanja, dan ta" dimoestikan haroes 
membeli pada tiap-tiap boelani walaupoen jang membeli aandeel f 1.— soedah 
sjah dianggap aandeelhouders Istersl. 

Notarieele acte ddo. 17 Maart 1933 oleh Notaris H. E. E. CHAVANNES 
Bandoeng. 

Aandeelen hanja di djocal kepada Indonesiers sahadja, karena itoe kita 
berseroe sokonglah ini Maatschappaij jang tidak dapat di sangkal lagi bahwa 
akan besar sekali faedahnja oentoek oemoem (sekali-kali tidak kapitalistich) Tapi 
€conomie kita haroes hidoep dan soeboer. 

Toedjoeannja ini Maatschappij : Sapa 
a. Mendjalankati perdagangan oemoem dalam harti kata jang seloeas-loeasnja. 
b. Menjewakan kendaraan bermotor beroda 3 a 4, (autoletten', autobussen dan 

djika perloe, vracht-auto's. 
“—.€&, Memberi pertolongan dan toendjangan- atas kematian aandeelhoudersnja, 

ketjilakaan jang loear biasa (mitsalnja: djatoh, sampai ta“ dapat mentjahari 
oentoek penghidoepannja), dan akan dipertimbangkan atas besarnja aandeel 
jang di beli olehnja. 

d. Memberi pekerdjaan pada kaom penganggoeran diantara aandeelhouders 
(stersinja (djika kebetoelan ada tempatnjal. | 
Sysieem oentoek mendjaga soepaja tidak timboel kekoesoetan, hendak sela- 

loe diadakan Conirole deri #ccountantsdienst dan wang di simpan di Bank. 
Dalam waktoe jang singkat sahadja, sekarang ini My. soedah mempoenjai 

riboean aandeelhouders dari seloeroeh Indonesia baik kaom particulier, Hande- 
laren, ondernemingen, maoepoen pegawai Gouvernement, tiap tiap hari selaloe 
mendjadi bertambah besar pada banjaknja aandeelhouders (dibawahan Sumatra 
hampir dalam tiap-tiaodistrictada banjak aandeelhoudersdari ini Mij. Kini Mij IN- 
SAF soedah mempoenjai dan mendjalankan bebrapa vervoermiddelen berhoeboeng, 
dengan adanja toezicht jang tadjam dan systeem jang modern, maka pendapatan- 
nja poen ada menjenangkan sekali (tiap-tiap kendaraan disertai oleh seorang 
Restuurslid atau personeel oentoek Controle'. Lain dari itoe kini Mij. INSAF soe- 

“dah mengadakan filiaal di Djatirengas Tjikampek (initiatiefnja Toean-toean: Agoestji 
Kainoedin, M- Hasan dan H. Imam) oentoek mendirikan Rijstpellerij agar soe- 
pat Pa daan memadjoekan kaom tani disini dapat djoega membeli aandee- 
en, Hg z 

Akan mengadakan filialen ditempa-tempat jang sekiranja dianggap perloe. 
Mereka diantara aandeelhouders jang mempoenjai roepa roepa peroesahaan 

jang soedah men.beli aandeel dari ini Mij. paling sedikitnja f 10 — hendak dire- 
clamekan peroesahaannja masing-masing dalam Bulletins (gratis) jang banjaknja 
poeloehan atau ratoesan riboe exemplaren jang mana akan disebarkan pada pu- 
bliek teroetama sekali pada aandeelhouders di seloeroeh Indonesia, kemoedian 
dalam goedangnja Mij. I“SAF akan diadakan poela roepa-roepa peroesahaan men- 
djadi Tapa meroepa sebagai Centrale Verbruiks Cooperatie, dengan dijalan ini 
ada gampang sekali halnja memadjoekan berbagai-bagai peroesahaan dan aan- 
deelhouders. 

Djikalau ini Mij. mendapat sokongan dari semoea Indonesiers, bagaimana 
besar faedahnja oentoek oemoem teroetama sekali oentoek aandeelhoudersnja 
itoelah ta" dapat disangkal lagi dan bagaimana besar poela banjaknja werkloozen 
jang akan tertolong pekerdjaan dalam Mij ini. 

Satoe-satoenja djalan oentoek mendjoendjoengkan harkat dan deradjatnja 
bangsa kita halnja mengadjar kemadjoean dalam Maatschappijj. 

Djangan selempang ditanggoeng 1000/, djoedjoer dan akan mendapat succes 

  
      

  

    
    

  

      

  

            
     besar.     

Semoea Bestuursleden ada orang djoedjoer dan soedah mendapat banjak 
“pengalaman djoega tidak memoengoet bajaran pada sebelomnja ini Mij berdjalaa & 
dengan baik (soenggoeh boekan reclame) brani mengorbankan antero tenaga 
dan tida mengenal lelan oleh karena kita ada berkejakinan bangsa kita Indonesiers $ 
-haroes bisa sepakat, dalam satoe lingkoengan jang loeas dan tegoeh, itoelah ta. 
dapat disangkal lagi. s 

: Atoerlah sekarang djoega mengirimkan wang oentoek membeli aandeel per $ 
Postwissel tambah 25 cent franco oeatoek mengirimkan bewijs-bewijsnja, toelis- $ 
Kanlah adresnja jang terang dimana strooknja. & 

       

    

      
         Nama. t 

Pekerdjaan £ 

Tempat tinggal. 

Minta dikirim 

       
     

aandeel a 

      
Tanda tangan 

    

Pjoega dapat minta dikirim bewijs aandeelnja dengan Rembours. 

Directeur Toeb. Machdi (Oprichter) 

Raad van Commissarissen dan mede 
Oprichters: R. Soeprapto, R.D.S. Rio, 

R. Koesnadi, Moh. Hanapi, M. Achmad, 
dan M. Natadiredja. 

156 

Banjak hormat dari 

Bestuur Maatschappij ,INSAF“ 
Telefoon No. 1611 

Kopo-weg 79 — Bandoeng 

    

             

  

  

  

   
      

'CHEMICALIENHANDEL & DROGISTERIJ 

“DE MALABAR" 
PETJENONGAN No. 48 Ke 
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BATAVIA-C. 
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Importeur . Z.Z. Kyong & Sons | 
Pintoe Besar Dalem !5, Batavia. 

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

Selaennja jang tersebost djoega ada baek bagi kesehatan koelit. Ditang- 
goeng pake » EDAK HANGTJIOE dalem bebrapa hari lantas bisa berboekti 
kebaekannja. 

——. im 
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BISA DAPET BELI DI SEGALA TOKO DIN WAROENG. 

Boeat orang dagang dapet rabat bagoes. Lekas minta boeat mendjadi 
kita poenja AGENT. 

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

  

  

| COuUuPON 
| GRATIS I pik BEDAK HANGTJIOE. 

Bersama ini saja berikoetken Postzegel franco dari T'/2 cents boeat | 
toean kirimken saja satoe BEDA 
jang saja toelis di envelope. 

K HANGTIJIOE, adres menoeroet apa 

  

2 
Ki 

  

PASAR SENEN 155 

Persediaan roepa roepa Soetera kembang, 

Tjita- tjita Voile kembang dan polos, enz. 

HARGA MENJENANGKEN! 

    

9 | 9 : | 

  

Barang Baroe! Systeem Baroe! Harga Baroe 

TOKO ,MOHD. TAHIR 
— BATAVIA-CENTRUM 

  

w a   
105    

  BERDAGANG 'ROEDA-ROEPA 

  

   Chemicalisn, Drogerijen, Patenimedicijnen, Verbandstoffen, Gummi- 
| .waren, Parfumerien, Toiletartikelen, Eau de: Cologne, Anggoer-obat, 
Anggoer-branak, Roode dan Witte Portwijn, Creoline, White Septol, 
Kamferblokje3, Naphtaline, roepa-roepa bedak, etc. etc. 
Djoega trima recepten serta diantarken di roemah tida tamba onkost 
Semoca harga direken pantas den ditanggoeng lebih moerah dari 
Jain roemah obat. 

Ha BAE : Menoenggoe pesenan dengen hormat, 

TACHMID 

     
    
      

       

      
      

     

   

      
  

     

ME RaL » menanam 
HB -Boeat randjang No. 2 

Ae 
    

   

      

   

     

Tebal Delima" 
PE Sana O Rw bisa NON N AI 

2 ae B 

  

  

    

  

   

  

Peang 2 

KLEER MAKER 

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

    

  

Peer 

    

   

  

    3 Harep toean-focan “perhatiken kita poenja KLBER MAKER jang 
| soedah terkenal. 
# DATENGLAH persaksiken sendiri dari pstongan di tanggoeng 

sampai menjenangken pada tocan toean pemesen harga di reken pantas. 

  

    
        

  

Menoenggoe dengan hormat 
Pengoeroes 

Pe SnAtasanan 53 

  

    
     

      

TOEAN MAOE OENTOENG ? DATENG 
TERLEBIH DOELOE PADA KITA 
SEBLONNJA TOEAN PERGI KE LAIN TEMPAT! 

nga 
- 

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 Panfjingannja, Talinja, d. I, I, segala matjam oe- 
koeran Besar dan kefjil, 

Ada jang bisa di lipet pendek! Tida berabe ! 
Ringkes dan gampang di bawanja | 

Voetbal, Kousen, Costumes, Schoenen, dari segala ma- 

fjem merk jang soedah terkenal. 

Barang baik ! 

Harga moerah! 

    
    

GAMPANG 

  

KeNa sena sana snanSananung seng angynsunanagangnensrayagEng 
KLEERMAKER | IE KIOEN BOEN 

»|Senen No. 109 —0— depan Roemah Gade 

Harga paling moerah, Potongan di tanggoeng 

rapih dan netjis, aasnja pandai, 

Selamanja sedia: Gabardine, Palmbeach, Flanel 

#|Tricot roepa? kleur dan harga Speciaal bikin 
pakean item, dan pakean poetih moelai harga 

f7,— £ 8,-— dan f 9,— 

124 
Maa daan Das ana Ka sa Ann G anon aka Tana caE ARE ORGG BRAEKSNI 

  

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

Tp 

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. 

  

  

na | 

DOKTER A RAMALI 
Defensielijn v. d. Bosch 34 

Batavia-Centrum: 

Djam bitjara 4-6 sore 
112 

BE er 
  

  

SEPATOE VOETBAL 
Garantie satoe tahoen. 

Kita speciaal atoer dan bikin sepatoe? 
Voetbal dengan koelit jang kocat, modelnja 
seperti bikinan Europa. 
a. per pasang F 3,75. — 

Prijscourant sepatoe? minta, kita k'rim 

gratis Selamanja kita ada djoeal lotloterij 
besar, boleh atoer pesanan. 

SCHOENEN-MAGAZIJN 
THE NEW YORK COMPANY 
MOLENVLIET OOST No. 6l Bat. C. 

108 
Tana ben ne HA 

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 37 - Batavia-C, 

Telegram-adres: BAKRI 

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. 154 
  

Be Ab 

TAU VA UVAU AU AU 
Selain kwaliteitnja 
dan . pembikinannja - 
jang baik — harga- 

nja moerah! 

  

Sepatoe-sepatoe band” koening 
atau item boeat anak-anak dida- 

lam roepa-roepa combinaties. 

t 1.90 

    

    

Sepatoe-sepatoe Dullbox koening: 
jang koeat sekali dengan zoo 
aret. Oekoeran 34 — 38 harganja 

0 

Sepatoe-sepatoe Boxealf koening: 
atau item. Sepatoe boeat orang: 

orang jang perlente, 
Datang dan saksikan sendiri, 

fhanfan   
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