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dari fihak B. B. 

    

    

   

  

   

  

tenan Oi 
1 oleh binatang-binatang | 

an di-iringi oleh manoesia segala 
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n“ sehari-hari 

  

   
   
   idepan ada djalan serombong 

hh oen mentratasi djalan.     

    

     

  

   
ada perba 

       

  

  benar dan berdasar kepada 
pati dan B.B. Indonesia? 
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etama poela dalam corps 
ia, dimana banjak ,,kodok 

i dan meroegikan positie 
matan boepati2 itoe, karena 

ahoe betoel, dibelakangnja| Roestam Effendi : perbantoean jang tegoeh dan koeat. 5 
. Apakah salahnja kaoem pemimpin Png Ai 
dan .kaoem journalist, djikalau oleh : Di 1 Fa angan taiiliat 
mereka itoe dilakoekan critiek jang| Amsterdam, 14 Nov. (Aneta). 

in menjerang atau| bagai oetoesan kaoe 0 

lebih doeloe tjari kete- 
enar tidaknja satoe penjera- Haltechef d 
pembantoe, tapi sajang ba- 

djoega kaoem priaji jang tidak 
kan tindakan kita akan mentjari 

dilan dan kedjoedjoeran dalam Mane 

ini sadja : Baroe-baroe ini 

  

pertimbangannja | Lid iTweede Kamer Roestam 
Effendi, 

ti-boepati inginkan kembali di “Di hockoem Ii boclan 
- dan dipertegoehkan kedoe- | ani 

ja sebagai ,,kepala rakjat“ dan 
la igama“. Apakah me- 

ja rakjat dan pergerakan 
kedoedoekan mereka 

la sebagai ,,kepala rakjat“ 
tennja, melainkan s$e- 

dambtenaar" belaka? 
ah dalam kalangan «. B. 
lam dualisme B. B. dalam 

Den Haag 

  

lan pendjara ka- 
| rena dipersalah- 

kan menghasoet, 
“sebagaimana doe 

“ “Ioean soedah 
“pernah dikabar- 
kan. : 

Europa, 

mengha- 

  

— 

boepati- | Kepada toean. Roestam Effendi, lid 
Pers In-| Tweede Kamer bangsa Indonesia se- 

ain umunist di 
   

  

  eli. Ki- ! Nederlane., @ni? tak 

dischorst lantaran ketekoran oewang 
kasnja sedjoemblah kira-kira f 600.— 

— Jang mendjadikan lantarannja kata- 
nja soeal djoedi. 5 : 

5 £ Ea Has : 213 4 2 3 3 : 5 
Ag & - 

Sea ki ma satoe correspondentie ten- : St SN Una Sina Dia Da ba. |tang kelakoeannja seorang A.W., kata- Ambtenaar BN Fascist. 
ON Saja soeka mendjadi hakim sendiri. Kita Dalam pertimbangan sa satoe afschrift pada A.W. dengan pemerintah. 

paja ia berani bantah toe-| Berhoeboeng dengan ” perboeatan 
e, kalau ia memang tidak |toean de Bree, itoe ambtenaar pada 

h. Tapi sampai sekarang tidak ada | Algemeene  Rekenkamer, pemimpin 
boe atau ba dari priaji itoe. Wie|kaoem Fascist, jang memboedjoek 
zwijgt, stemt toe! Apakah kita orang seorang Klerk di kantoor departement 
moesti  mandah sadja diperlakoe-| Landbouw oentoek memberikan kete- 
kan tidak enak oleh bangsa kita |rangan2 tentang kedoedoekan ambte- 
sendiri, meskipoen mereka djadi |(naren, Aneta mengabarkan poela bahwa 
priaji? Apakah kita moesti biarkan | pemerintah akan mengambil pertim- 

|sadja kelakoean mereka itoe jang dalam | bangan lebih landjoet terhadap ini 
Jorgaan P.P.B.B. sendiri ditjela ? ambtenaar Alg. Rekenkamer. 
| Apakah dikira, bahwa persIndonesia| Bisa diharap poetoesannja akan-ke- 
|tidak mempoenjai standing sendiri dan | loear dalam boelan November ini djoega. »Ikaoem journalisten Indonesia meloeloe| Ta 
melainkan orang2 djahat dan doerdja- , $ 
na, jang tidak lain kemampoehan dari Dilarang poengoet derma. . 

“3 “Ipada mentjela priaji dan menggoegat Oentoekkorban ,Ze- 
3 kedoedoekan bestuur Indonesia ? ven Provinciens.         

    
    
   
   

   

  

   

  

| 'oe dan memperingatkan 

  eka ini berpen- 

ditjarinja dengan be: 
r gaoel antara b 

01 sj: | 

sebab itoe, selaloe djikalau 

      
    
   

          

    
    
    

    

    

     
      
    
    
    

  

   
   
   
   

     

        

Ipada kaoem penjela itoe, 

remperhatikan- nota itoe. 

ini, Naa aliran anti-| Nederlandsch Gezag in Indis 

memberi keterangan, (kalangan sendiri, tja 
kan pilih boeloe danykodok-kodok Nabi So 

engambil sekeras-kerasnja ter-| Adapoen soal ,, Kepala 
boeatan dan pergerakan locar| #eloem ada seorang Boepati 

aman atoeran keras tidak pantas mertka itoe 
kan Indonesia, dj 'Kalifah. -    

Igama" itoe. 

oepati2 | donesia itoe dipersakiti, dihinakan atau 
rakjat, | didjelek-djelekan namanja dan sifatnja dimana mendjadi Secretarisnja tocan 
an adil ojeh pers poetih dan oleh segolongan | Roestam Effendi. 
Mean |kaoem reactionnair, pers Indonesialah| Didalam Javasche-Courant ada ter- 

|membelanja, dengan peringatkan ke- sehoet bahwa pemerentah melarang 
bahwa Gouverneur-Gene-| 'ontwrichting van het Inlandsch Be- 

'anti-Inlander diantara se-| Kaoem priaji dan kaoem boepati “5 5 
gsa koelit poetih dan |haroes insjaf dan sedar, bahwa bahaja/ Bezuinigings suggestie Mr. 

' bertingkah lakoe jang  mengantjam — kedoedoekannja P.H.C. Jongmans 
pemerintah sendiri, | djangan ditjari teroetama diloear 

mpai berkali-kali pe-|kalangan B.B., tapi tjarilah dalam 

Artikanlah doeloe artinja , Kepala 

DErHIpdIRA Tahpelah, bahwa pers Indonesia itoe Sebagaimana doeloean soedah di- ikan atoeran2| insjat, bahwa ',djatoehnja, terpetjahnja | oemoemkan, di Nederland orang soe- 
..|B.B. Indonesia, mengaloetkan keterti-| dah mendirikan comite. oentoek me- an xredoedoekan itoe | han oemoem di Indonesia”, maka dari njokong korban2 dari itoe keroesoehan 

B.B. In-| Zeven Provincien, baik dengan ocang, 
oesaha tenaga (lahir-batin dan lainnja,   

bahwa : |orang mengoempoel atau memoengoet 
derma oentoek Comite Zeven Provin- 

istuur beteekent het einde van het| cien. 
72 

Seorang Djaksa toelis pada kita : 

Dalam Bataviaasch Nieuwsblad be- 
berapa hari jang laloe Mr. Jongmans 
subsituut Officier van Justitie Batavia 
soedah mengoeraikan satoe tjara peng- 

rilah itoe 
leman. 
Igama" ? 
mendjadi dan kanan. 'Kalifah Moeminin disini, dan djoega hematan bagi departement van Justitie 

dengan djalan mempertempatkan In. 
Rechtskundigen sebagai Djaksa (Ini. 
Officier van Justitie)' soepaja leden 
Landraad: rechtskundigen bisa diganti 

mendjadi 

K oleh gepensionneerden, sebab ongkos- 
nja ini leden ada moerah. 

  

   

  

   

    

   

ma sadja Mr. Jongmans roepanja loepa 
bahwa rechtskundigen pada Landraad 
atau sebagai Djaksa dapatnja gadjih 
dari departement van Justitie. Boeat 
negeri tidak ada effectievebezuiniging, 
sebab banjaknja ambtenaar sebagai 

     

   
    
   
   

    

   
    
   

     

n pendapatan jang 

enter dari inko 

dimaksoed nanti   Januari 1934 akan didjalan| Apakah ini su 

djaksa tidak  mengoerangi, tjoema 
n dari #oo 000 keloearan bocat leden Landraad betoel 

koerangan, tetapi Eanja post jang ma- 
#200.000 | soek dalam departement van Justitie 

a diharap disebabkan tam- | mendjadi dalam departement B. £. 

— Kemis 16 November 1933 

“ (Aneta). Ini hari 
toean- Roestam 
Effendi,lid Twee- 

      
    

    

   

Haltechef Menes, toean M. kemaren za het in ziin hook bata” cethar la 

Sepintas ini oeraian ada betuel, tjoe- 

BSE ARE DEA NAN PRE 

  

Na 

Satoe pa, ina 

Lampiran dalam kota 

Contract ada tarief sendiri 

Agent: Reclame bureau 

A DE LA MAR Azn. 

    

RAT 
redactie 1440 WI.. (roemah Saeroen 1617 WI) , 

  

.Iwijzend ambtenaar (Ass, Resident 
, 

djadikan schandaal seperti jang terdjadi 
di Indramajoe dan. Soengailiat. Apa ini 
kedjadian boekan hanja  ketjoealian 
(uitzonderingen) ? 

Apa jang salah dalam itoe schanda- 
len hanja Djaksa sadja ? Saja poenja 
pertimbangan semoea ambtenaar dalam 
itoe pekerdja'an toeroet menanggoeng 
djawab: Djaksa sebagai Inl Officier 
van Justitie lain lagi kedoedoekannja 
dengan Officier van Justitie, apa lagi 
dalam persidangan. : 

Dimana Inl. Officier van Justitie toe- 
roet. memperdamaikan perkara jang 
dipoetoes sehingga eischnja tidak ber- 
djaoehan dengan poetoesannja penga- 

Djoega oleh sebab itoe inaka 
hdak pernah kedjadian Djaksa 
revisie, tetapi Mr. Jongmans 
menotiis. Geen Diaksa toch 

  
    

     

  

dig revisie (hooger beroep) aan te 

| Dari hal mengerdjakan Ini. rechts- — Ini nota meroendingkan tentang ke- |kundigen sebagai Djaksa boeat over- | doedoekan Inlandsch Bestuur, teroeta- 
,| ma Regenten. Dalam ini nota dikemoe- 

Controleur van Politie) bisa mendjadi | kakan keperloeannja soepaja kedoedoe- Tg mengentengkan pekerdja'annja, oleh|kan Regent sebagi kepala ra'jat dan 3 Peer Pesanan ini ambtenaar dianggap bisa| kepala dari Igama dikasikan kembali ' 
Hebih sempoerna menjediakan peme-|serta lebih sempoerna dapat perlin-, 
riksa'an bagi ” Landraad. Mr. Jong- doengan dari actie jang maoe meroe- de Kamer, moelai| Mang roepanja koeatir dalam djaman 

mendjalani hoe- sekarang. Djaksa tidak lengkap penge- 
| koemannja Iboe- | tahoeannja-tentang wet, sehingga men- 

boehkan pemerentahan dan anti pada 
bestuur, terhadap artikei2 dalam soe- 
rat-kabar boemipoetera jang merocgi- 
Ikan prestige serta oetjapan2 jang 
menghina dalam vergaderingen dari 
pemimpin2 ra'jat. 

Banjak jang menjetoedjoei itoe nota. 
Lain Regent lagi memperingatkan 

tidak baiknja goenakan akapakakbiki- 
nan dan anggap bergoenanja ada -per- 
hoeboengan rapat antara Regenten.serta 
Ini. Bestuur dengan rakjat, priksa de- 
ngan angger dan teliti semoea penga- 
doean dari ra'jat dan perhatikan kepen 
tingannja. Ag 

G.G. menjatakan perhatikan perioeh 
apa jang dimadjoekan oleh Regent 
Pandeglang. : 

Lantas dibitjarakan oeroesan econo- 
mie dan oeang dimana Regent Serang 
anggap perloe adanja reliefwerk di 
Selatan Timoer dari Bantam. Begitoe 
djoega dimadjoekati.-boeat Batavia 

Leana keadaannja ada koerang 

  

             teekenen tegen een vonnis, wanneer 
de Landraad naar zijr meening te veg 
hooge of te lage straf eeft opgelegi8 

Oleh karena itoe dimuna Tez 
Djaksa perhatikan ini perkata'an 

timbangan sendiri dan pengetahoean | 
jang boleh dianggap tjoekoep mendja- ' 
bat seperti Ini. Off. van Justitie dan ' 
kalau sangsi baik kembali lagi sadija | 
ke B.B., berikan itoe tempat pada! 
Djaksa jang ditjita - tjitakan oleh Mr. 
Jongmans. 
. Mengilangkan itoe leden Inl. rechts- 
kundigen boeat pengadilan dimata 
oemoem ada satoe keroegian. Apakah 
niatnja regeering mengerdjakan Ini. 
rechtskundigen sebagai leden di kota2 
besar boekan soepaja Landraad sebagai 
College (sebaliknja dari alleen Sprekend 
rechter| naik dalam pemandangannja ? 
Dan itoe Inl. rechtskundigen ada pem- 
bantoe pada voorzitter Landraad lebih 
dari leden pensioenan jang berani men- 
dengarkan  pertimbangannja soepaja 
memoetoes perkara matang-matang ? 

Kalau penghematannja betoel berarti 
apa bolsh boeat, tetapi djikalau hanja 
fheorie sadja negeri tentoe tidak akan 
ambil over itoe suggestie. 

Akan tetapi jang djangan diloepakan, 

      

   

   

    

   
   

  

kasih oendjoek jang toean boekan Sem) ri 
perti Jid ,,moefakat“, Meskipoen toean2 ternjata s0 
'Djaksa..jang sekarang boekan Ini. | 
rechtskundigen toch poenjakan per-! 

Gowverneur: 
voorstel jang dima ar 
ngoerangan pembajaran Landrente le- 
kas akan berlakoe, Sesoedah itoe 
Gouverneur membitjarakan soal peng- 
hematan dalam doenia B.B. dan peri- 
ngatkan atoeran-atoeran ke itoe djoe- 
roesan. 

Kemoedian G.G. membilang terima 
kasih pada jafig hadlir serta perhati- 
annja. Sesoedah itoe conferentie tadi 
ditoetoep. 

mn 9 — 

Kebakaran besar. 

Dari Padang Aneta mengabarkan : 
Tadi malam 15/16-11-33 djam setengah 
doea, di Pasar Gedang, soedah terbit 
kebakaran besar sehingga 11 pintoe 
roemah2 dagang dasar-dasar kain- 
bagjoe habis moesna dimakan api. 

| Keroegian barang2 ada sedjoemblah 
180.000 jang mana sebagian besar di- 
pertanggoengkan pada Assurantie, se- 
dang keroegian dari roemah-roemah 
itoe ada sedjoemblah 65.000 rospiah.   itoe suggestie subsituut Griffier dengan 

ambil Mr. in de rechten jang mahai lagi 
boleh pakai subsituut Griffier biasa 
sadja ada moerahan ? Kenapa ini di- 
liwat? 

Kalau boleh pertanjaan dimadjoekan 
pada Mr. Jongmans : ,,Apa betoel jang 
diharapkan hanja bezuiniging negeri, 
atau ada lain harapan?” Sebab sugges- 
tie jang ia kemoekakan merendahkan 
peil Landraad, boekan soeatoe bezui- 
niging, poen boekan verbetering. 

Regentenconferentie West Java. 

Hari Selasa pagi diastana Buitenzorg 
telah terdjadi conferentie Regenten 
Djawa Barat jang dikepalakan oleh 
Gowverneur Generaal. 

Semoea Regent Djawa Barat. berha- 
dlir, melainkan Regent Tjiandjoer jang 
diwakili oleh: Patih. 

Lebih  landjoet, menoeroet Aneta, 
itoe conferentie dihadliri oleh Gouver- 
neur West Java, sebagai toeckang 
mendengarkan sadja atas nam Raad 
van Indie Pangeran Koesoemo joedo 
dan toean Gobee atas nama Kantoor 
van Inlandsche zaken. 

Pembitjaraan perkara politiek di- 
moelaikan oleh Gouverneur Generaal 

mstenbe-|  Ambtenaren bekas Djaksa toch moes- igng tidak berbedaan dengan apa jang 
edahnja diadakan satoe |ti kembali pada B. B. dan dapat gadjih 

onniantie, rantjangan mana | djoega dari 's Landskas. Hanja pindah 
dimadjoekan pada Volks- | postnja tetapi kelocaran wang negeri 

moelai | tetap sadja. 
ggestie akan masoek 

akal bezuinigingsdeskundigen dari de- 
partement Justitie dan B. B, ?   telah dioetjapkan di Djawa Timoer 

dan Tengah. 
Dalam pembitjara'annja lebih dja- 

oeh dikemoekakan itoe nota dari Re- 
gent Pandeglang, nota mana sebeloem 
conferentie itoe telah dibagikan pada 
jang-sama ambil bagian,   

Belakangan Aneta mengabarkan bah- 
wa sama sekali keroegian dari ini 
bentjana kebakaran ada “berdjoemblah 
500.000 roepiah. 

Itoe Luitenant jang hilang. 

Beloem djoega ke- 
tahoean mati kis 
doepnja. 

Sebagaimana soedahdikabarkanten- 
tang itoe Luitenant J. A. van Huls jang ' 
baroelah datang dari Negeri Belanda 
tanggal 2 November jbl., dan 12 No- 
vember hari Minggoe jbl. soedah ia 
mengadap di Tjimahi, lantas ia naik 
atito tidak ketahoean kemana toedjoe- 
annja. Sekarang orang sedang riboet 
mentjarinja. Begitoe djoega dienst 
goenoeng berapi (vulkaandienst) men- 
tjari di kawah-kawah goenoeng Prahoe, 
tetapi pekerdjaan itoe tidak berhasil, 
dan itoe Luitenant poen tidak keda- 
patan. “ 

— Ym 

Tjoekoep 13 tahoen djadi Sultan. 
Perdjamoean Suitan 
Mochamad Parikesit, 

Dari (Borneo) Aneta mengabarkan 
bahwa tanggal 14 November ibl. di 
Tanggarong soedah diadakan perdja- 
moecan besar oleh Sultan Mohamad 
Parikesit oentoek memperingati tjoe- 
koep 13 -tahoennja mendjadi Sultan. 
Assistent-Resident Baretta ocetjapkan 
selamat atas nama pemerentah pada 
Sultan. 

Relbagai-bagai pembesar Negeri dan 
fihak particulier toeroet hadir, 

seten Obama   
  

PA adm aa   

  

 



  

  Sa 

—.. kan Mirad Nabi Mochammad s.a.w. 

| kedatangannja Nabi Moehammad s.a.w., 
2... membatja @oer'an, pemandangan2 so'al 
.igama Islam dan penoetoepnja mem-   

  

.x GAMPANG. AMERIKA 

| ITOE BERSAHABATAN DE-— 
NGAN RUSLAND. 

Tidak “dikira - oleh Moskou, bahwa 
“Amerika Serikat itoe begitoe tjerewet 

“ dalam perkara pengakocan sah dari 
“ Republick Sovjet. Roekankah mereka 

2 ifoe telah djandji akan membajar hoe- 
- fang-hoetangnja Rusland doeloe dan 
akan membantoe—biar dengan rahsia 

- dogloe—Amerika Serikat itoe memper- 
tegoehkan kedoedoekannja di Pacific 

“terhadap Japan ? Dan. lagi, Moskou 
“ telah berdjandji djoega hendak mem- 

beli- banjak barang2. Amerikaan, asal 
sadja Sovjet itoe diberi. . 
oentoek-membajar barang2 itoe. 

. “Memang “tjerdik Soviet “itoe. Boeat 
membeli barang tidak poenja- wang, 
tapi soesah apa. Kasilah ia pindjam 

|. wang, nanti wang “itoe digoenakan beli 
barang. Oetang. sadja jang diperloekan, 
“oetang, sedang, boeat membajar oetang 
Tsaristisch” Rusland, beloem ada dan 

“tidak djoega ada, djikalau tidak diberi 
'oetang lebih doeloe. Djadi politieknja 
demikian : Oetang-oetang Tsaristisch 
Rusland itoe diakoei oleh Soviet, tapi 
didjadikan oetang baroe, plus oetang 

“— oentoek membeli barang. Wang Ame- 
“rika tinggal di Amerika, melainkan 
barang-barangnja dibawa ke Rusland. 
Apakah bangsa Amerikaan, jang bersi- 
fat commercieel, akan .pertjaja kasih 
oetang kepada kaoem Bolshevist itoe ? 
Apakah betoel mereka itoe soeka me- 
nanggoeng risico, tidak dapat bajaran 
Getang, asal sadja kedoedoekan Ame- 

rika -di Pacific bakal terlebih tegoeh 
dari sekarang dan bahaja' koening da- 
pat ditjegah? 

Menoeroet seorang “Kolonel dari 
balatentara Amerika, jang baroe sadja 

poelang “dari Timoer Djaoeh, maka 
| Japan 'itoe tidak akan begitoe loepa 
daratan boeat “oeranikan diri berperang 

    

“Itelah terbit kebakaran di Gang Dorcas 

.. hoetang |- 

    
. worcas Kebon 

“sirih, : 

Anak-anak Pandoe 
'bekerdja keras. 

“Tadi malam djam setengah sembilan 

Kebon Sirih. Api mendjalar dengan 
hebat sehingga didalam waktoe bebe- 
rapa menit sadja, 4 roemah dan satoe 
petak jang terdiri dari 20 pintoe boeah 
roemah habis mendjadi -aboe. Ini tidak 
mengherankan, karena diantara roemah- 
roemah jang terbakar itoe ada beberapa 
roemah jang beratap roembiah, sehing- 
ga api poen mendjalar dengan “jepat 
sekali. 1 

Sebeloemnja datang pertolongan dari 
Pompa kebakaran (Brandweer), orang2 
-kampoeng memberikan pertolongannja 
dengan - actief oentoek memadamkan 
dan mentjegah. mendjalarnja api. Lain 
dari “orang2 kampoeng “kita nampak 
poela anak2 Pandoe (Padvinder) dari 
K.B.I. dan beberapa Pandoe bangsa 
Europa dengan giat menantang bahaja 
goera memberikan pertolongannja. 

Berkat pertolongan2 mereka 
hingga terhindarlah api mendjalar. 

Kemoedian baroelah datang Pompa 
Kebakaran (Brandweer), jaitoe diwak- 
toe api memang hampir habis (ketjoe- 
ali-api jang masih menjala pada roe- 
mah2 jang soedah moesnah). Ketjila- 
kaan manoesia oentoenglah tidak ada 
dan djam 10 api poen soedah padam 
sama sekali. 

Dalam waktoe orang sedang hiboek 
bekerdja  oentoek memadamkan api 
dan mengelocarkan harta benda dari 
roemah masing2, waktoe itoelah poela 
kaoem badjingan menggoenakan tem- 
ponja oentoek mentjoeri dan melari- 
kan orang2 poenja barang sambil ber- 
teriak-teriak ,,toeloeng toeloeng” 
tetapi sementara itoe ia sendiri mela- 
rikan barang2. g 

Begitoe poela tadi malam, doea 
orang badjingan soedah dipoekoeli 
orang setengah mati karena ketahoean 
mereka mentjoeri dan melarikan ba- 
rang2 didalam boengkoesan. 

Dari mana permoelaan terbit “api 
sehingga mendjadikan itoe kebakarari, 
beloem . ketahoean 'asalnja. Orang2 
kampoeng disitoemasing2 menoedoehi 

itoe 

Penjerangan dengan golok. 
Kemaren di Tandjoeng Priok soedah 

kedjadian seorang skoelie jang bekerdja 
pada los-los ikan didjalanan Alas 
(Alaswegl, dengan sekonjong-konjong 
soedah  menjerang seorang mandoer 
dengan golok. Sebab-sebabnja sehing- 
ga ta melakoekan perboeatan 'itoe, 
ialah sebab perselisihan dalam hal 
pembajaran oepah. Mdndoer itoe dapat 
loeka hebat dikepaianja dan dengan 
segera dibawa' ke”C. B5. Z. 

Sesoedah melakoekan penjerangan, 
dengan segera Koelie itoe melarikan 
diri, tetapi kemoedian ia sendiri datang 
menjerahkan diri pada politie dengan 
membawa' goloknja. - : 

—09 — 4 

Kabar IJkwezen. 
likkanoor telah memperingatkan, 

bahwa moelai tanggal 1 December 1933 
tanda pensahkan (goedkeuringsmerk) 
b pada takaran, timbangan, perkakas 
timbangan dar oekoeran tidak lakoe 
lagi, dan haroes diboeboehi. merek 
baroe jaitoe c. : 

Kami harap hendaklah toean2 jang 
berkepentingan, .teroetama toean-toean 
Saudagar d.I.i., memperhatikan peringa- 
tan ini. Sekalian toean2 saudagar d.L.I. 
jang ditahoen ini beloem mengirimkan 
perkakasnja oentoek ditera baroe masih 
ada kesempatan boeat mengirimkan 
takaran dan perkakas timbangan d.L.I. 
ke-kantoor tera, jaitoe sebeloem tang- 
gal 1 December terseboet. 

Lebih landjoet batjalah advertentienja 
dalam koran ini. 

—0— 

Warta dari P.B.K. Djakarta. 

Pada Toean Gouw Tjin Wie, satoe 
di antara korban kebakaran di Gang- 
Betet, satoe anaknja ada dapat sakit 
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Dengan soerat ddo 13 November 

“Isebagaimana tertoelis diatas, seperti 

        
terseboet, tidak “bisa mengaboelkar 
itoe permintaan, terketjoeali djika ada 
perintah dari pihak. atas 

Maka togan Ali Tabrani teroes me- 
neroeskan ini hal pada toean Patih di 
Meester Cornelis, dan seteroesnja pada 
toean Resident Betawi, akan tetapi 
oesaha toean terseboet sia-sia sadja. 

Allahoeakbar! 
s 

Demikianlah -kabar dari fihak P.S.L, 
itoe. 

Kita telah minta keterangan lebih 
djaoeh - kepada fihak B.B. di Poelau 
Gadoeng tentang kedjadian pada tang- 
gal 14 boelan ini dikampoeng Soemoer, 
Klender itoe, jang djikalau dipertjaja   
djoega B.B. merampok : datang dengan 
kawan bers€ndjata golok, senapan dan ' 
boleh djadi djoega revolver, dan roe- 
mah orang dioebrak-abrik, enz. enz. 
dan kedjadian itoe dalam negeri tanah 
djadjahan Belanda - ini, jang katanja 
tertib dan aman. 

la, seadilnja kita moesti tanja djoega 
keterangan dari lain fihak, dari fihak 
jang bertentangan dan demikianlah ke- 
terangan itoe: 

Pendoedoek  kampoeng Soemoer, 
tanah Klender, jang sekarang dioeroes 
oleh Weeskamer, doeloenja tanah ke- 
poenjaan seorang Tionghoa hartawan, 
jang sekarang  failliet, onderdistrict 
Poelau . Gadoeng, ada  mempoenjai 
toenggakan wang kompenian, tahoen 
1931, banjaknja f 16.60. Oleh vonnis 
landraad Mr. Cornelis ddo. 27 De- 
cember.1932-ia dikalahkan perkaranja, 
oleh beschikking landraad ddo. 22 
April 1933 ia dimoestikan bajar toeng- 
gakan kompenian itoe, dan pada tanggal 
20 October 1933 ia dikasih peringatan 
oleh HB. soepaja membajar sadja, 

keras Oleh, P3BAK, tlah dikirim Der lan tidak mami didjalankan beschie 
kasih king, artinja ia poenja roemah dan 

ongkost f 1.— Iperkakasnja dibesiag dan dilelangkan. 

Jang telah diwartakan Sebeloemnja Ass. Wedana, jang di- 

doeloean : 3096.65 | wadjibkan mendjalankan bsschikking 
——— Handraad  itoe datang boeat beslag, 

Diadinja :  f 3097.66 maka lebih doeloe nama Moesin itoe 
disoeroehnja pergi kepada Griffi 
landraad bocat minta keentefigan   1933 Kandjeng Peewan Burgemeester 

Batavia ada suwsveristaoe, bahoewa   satoe antara lain roemah jang mener- 
bitkan api itoe, dan politie poen.xaesii 
mengoesoet dalam ha" ini. Begitoe 
djoega keroegiar jang ditimboelkan   dengan Rusiand @taunden Amerika, 

karena bagaimana sig koran Je 

pan dalam oeroesan milijairsia 
akan-koeat berpe 

dengan Rusiand dan berbareng ea 

Zn “dilaoet Pacific dengang. Sx discir dikabarkan: bahwa 

' Serikat. Ini memang sebenar Serkan semoeanja ditaksir f 5000. 

dari itoe djoeg. Oo nars|” Jang mempoenjai itoe roemah2 ialah: 
nja. sat kita Tai era-| Salitoen, Bondo, Mohd. Tajib dan 
Sa 5 5 h'itoe tidak | Ma” Djendil. 

Ran An terdjadi H- Pn aa Seto 
IS selaloe goembira .School-film commissie akan 

engan bajangan “alap-alap dioedara. .diboebarkan. 
“Waktoe didapat kabar, bahwa Amerika 

. maoe mengakoe sah, dan maoe djoega 
' berikatan dalam oeroesan economie dan 
politiek, segera djoega ia berbesar ke- 
pala, berani menantang pada Japan, 
bermoeloet besar, tapi... apa ia kata —0 — : et : 

elang Ka Mena mean Ma aa aan 
€ Amerika tidak gampang digoenakan pengadoean. Kiauw Hie“ jang sekarang lagi boeka 
-sebagai tamengnja xaoem Bolshevisi. Sebagaimana hari Senen ibl. soedah pertoendjoekar E dibelakang roemah 

Keoentoengan lahir “ada lebih ber- | dikabarkan tentang rapat tertoetoep Toapekong Goenoeng-Sahari. 
harga bagi Amerika. Amerika memang 

. biasa menghitoeng dengan dollar, tidak 
dengan persahabatan, apalagi dengan 
persahabatan - kaoem ,,pengandjoer 
revolutie doenia“ dan ,,perobah masa 

— rakat kapitalistisch sekarang“. Sebagai- 
mana kita doeloe telah toelis, Amerika 
itoe maoe. djoega- mengakoe sahnja 
Sovjet, soepaja ia mendapat satoe 
langganan “ baroe oentoek barang- 
barangnja dan wangnja. Lain tidak. 

Sama . sekali Amerika tidak akan 
membahajakan diri sendiri dengan 
toeroet tjampoer lagi dalam satoe pe- 

— perangan seperti dalam tahoen 1917. 
-Karena peperangan berarti.keroegian, 

. dan dalam moesim soekar wang, moe- 
sim malaise dan depressie dan inflatie, 
orang djangan bitjara tentang maoe 

“ tidaknja dapat roegi besar dengan 
bangsa Amerika itoe. 

Ke 

  

  

Mirad Nabi Moehammad 5 aw. 
Kemaren di beberapa mesdjid seloe- 

.roeh kota Betawi ini orang mengada- 

- Begitoe puela djam setengah 11 ke- 
-.maren pagi di Roemah Piatoe Moeslimin 

“ soedah diadakan pertemoean ramai 
“Oleh kaoem Moeslimin, membitjarakan 
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rang di Asia daratar' 

Iboengan dengan vergadering itoe, kira- 

|Irang ini, dimana sikap Wali Negeri 

oleh ini bentjanaapi, beloem bisa di- 
aksir. 

P3 

School-film-commissie jang diada- 
kan sedari tanggal 16 December 1929, 
pada tanggal 31 December 1933 j.a.d. 
akan -diboebarkan dengan mendapat 
terima kasih atas djasa pekerdjaannja. 

jang diadakan oleh ,,Indonesia Moeda” 
dengan bercombinatie bersama-sama 
K.LM. di Gedoeng Permoefakatan Gang 
Kenari di hari Minggoe jbl. soedah 
diboebarkan oleh politie. Alasannja 
katanja vergadering itoe berpolitiek, 
sedang diantara jang hadir banjak pe- 
moeda-pemoeda jang dibawah oemoer 
18 tahoen. 

Banjak. soerat-soerat jang boekan 
berhoeboengan dengan itoe vergadering 
poen toeroet dibesiag oleh politie. 

Berhoeboeng dengan kedjadian ini, 
oleh sebab fihak Indonesia Moeda me- 
rasa tidak melanggar peratoeran ber- 
vergadering dan tidak poela mengeta- 
hoei dimana letaknja sehingga mereka 
dianggap melanggar itoe, maka mereka 
soedah madjoekan keberatan (dakwaan) 
tentang kedjadian itoe pada Adviseur 
Ini. Zaken dan meminta soepaja soe- 
rat-soerat mereka jang tidak berhoe- 

nja dapat diterima kembali. 
a ei 

Agaknja dalam zaman seperti seka- 

dan Premier-Minister Colyn soedah 
sampai tjoekoep dima'loemi, dan dari- 
mana orang memang lebih doeloe bisa 
mendoega nasib apa jang akan menimpa 
pergerakan pemoeda2 Indoresia itoe, 
Indonesia Moeda” hendak memintak 
,rechtvaardigheid” dengan perantaraan 
Adviseur Inl. Zaken. 

Kita rasa dalam hal ini, djika Indo- 
nesia Moeda tidak berdasarkan ke- 
bangsaan jang hendak mentjapai ,,In- 
donesia Raja” dan juist lantaran ini 
mereka dianggap berpolitiek dan di- 
anggap pemerentah berbahaja bagi ke- 
amanan pemerentahan baroelah dalam 
sekalian langkah pergerakan mereka 
akan terhindar daripada halangan. Te-   

Pensioenreglement diterima baik. 

College van Gedegeerden pada Voiks 
| raad, sesoedah bertoekar fikiran lebar 

. pandjang, dengan tidak mengadakan 
pemoengoetan soedah menerima baik 
tentang peratoeran pensioen bagi djan- 
da2  militairen - jang boekan bangsa setoedjoei perboeatan itoe?' Tetapi, 

baiklah kita amati sampai kemana ba- 

tapi djika mereka berdasarkan ke- 
bangsaan (halmana memang pada tem- 
patnja poela), tjara anak2 jang me- 
ngadoe pada bapak djika dapat rin- 
tangan dari politie itoe, tiadalah bo- 
leh dikata soeatoe perbocatan jang 
bidjaksana. Boekankah bapak sendiri 

'ran” pada Gemeenteraad Batavia, boe- 

Injakn'a f 21.27, jaitoelah dari penda- 

berhoehcng dengan “permintaannja 
Bestuur ,,Penoe'oeng Bahaja Kabaka- 

wat kadepan saban kali ada terbit 
bahaja kabakaran di dalam. bilangan 
Gemeente Batavia, Gemeenteraad soe- 
ka kasi pertoendjangan dengan Sub- 
sidie sampe paling banjaknja 10 pCt. 
dari banjaknja, djoemblah oewang jang 
P.B.K. ini telah brikan pada korban- 
korban kabakaran. 

Dari tocan2: Bestuur ,P. S.4: T. T.« 
Tanah-Tinggi Batavia-Centrum, Stich- 
ting ini telah terima derma oeang ba- 

patan' netto dari ia poenja pertandi- 
ngan amal koetika ddo 4 dan 5 Nov. 
id : 
Dalam Dagelijksch-Bestuur P. B K. 

ddo 2 November 1933 Toecan2 Gouw 
Tjeng Bie dan Tjia Tjen Koei poen 

Achirnja, dengan ini dioetjapkan 
banjak terima kasi pada K.T. Burge- 
meester, Leden dan Wethouder dari 
Gemeenteraad  atavia, jang soedah 
begitoe baik hati maoe kasi Subsidie 
itoe, pada Toean2 Bestuur ,P.S.LT.T.” 
jang soedah menderma oewang dan 
djoega pada Toewan Dr. Loe Ping 
Kian jang soedah toeloeng kasih ver- 
klaring, hingga anaknja Tocan Gouw 
Tjin Wie itoe bisa diterima berobat 
dalam C.B.Z. 

Hal 0 —- 

Penagihan toenggakan Kompenian. 
Roemahrakjat diobrak 
abrik. 

Dari fihak P.S.LI. Mr. Cornelis kita 
terima kabar demikian : : 

Pada tg. “14-11-33 di kampoeng 
Soemoer onderdistrict Poelau Gadoeng 
(Tanah Klenderj Meester Cornelis se- 
orang pendoedoek itoe tanah par- 
ticulier bernama Moesin roemahnja di 
gebrebek oleh koerang lebih 25 orang 
pegawai politie dan pegawai toean 
tanah, diantaranja tocan Ass. Wedana 
Poelau Gadoeng, koeasa dari itoe ta- 
nah, dan beberapa mandoer dan Ipen- 
tjalang bersendjata golok, ada djoega 
diantara mandoer jang namanja Sa-ain 
dengan senapannja. 

Selandjoetnja roemahnja Moesin di 
bahagian depan (pendoponja). dibong- 
kar dan beberapa isi roemahnja korsi, 
medja dan pigoera dibeslag, disebab- 
kan ada poenja peroetangan kompenian 
pada toean tanah banjaknja f 16.60, 
oetang “dari tahoen 1931. Dan ada be- 
berapa orang lagi jang akan kedjadian 
sematjam itoe, doedoeknja ini perkara 
seperti dibawah ini : 

Moesin beroetang kompenian tahoen 
1931 banjaknja seperti terseboet diatas, 
hoetang tahoen 1932 soedah loenas, 
tahoen 1933, sedang didjalankan, ber- 
hoeboeng dengan kedjadian diatas, 
tocan Ali Tabrani sebagi pemoeka dari 
L.A,P.S,LI. Meester Cornelis pada tang- 
gal 11/11-'33 soedah bikin perhoeboe- 
ngan dengan telefoon pada Ass. We- 
dana Poelau Gadoeng, minta soepaja 
peroetangan itoe dibajar dengan peni- 

Lpaia netang .itor ulihalaradeng 
tjil. Ass. Wedana kemoedian # apa 
telefoon dari Griffier itoe, bahwa per- 
mintaan Moesin itoe tidak dikaboelkan 
dan beschikking moesti didjalankan. 
Laloe Ass. Wedana itoe disoeroehnja 
pergi kepada Wedana atau Patih di 
Mr. Cornelis, soepaja bisa djoega 
dapat keentengan, tapi djoega - dari 
Wedana maka Ass. Wedana itoe terima 
telefoon, bahwa permintaannja Moesin 
tidak bisa dikaboelkan. Adakah lain 
djalan bagi Ass. Wedana itoe boeat 
oeroes “ini perkara dari pada mendja- 
lankan kewadjibannja ? 

-Apakah A.W. itoe poenja perkara 
kenapa Moesin itoe tidak maoe ber- 
damai dengan tocan tanah, i.c. Weeska- 
mer, soepaja petang itoe boleh dibajar 
dengan menitji! ? Dari boelan December 

yg 

  

   
    

  

   

  

  

In 

  

  

Djoega satoe tjara . ... 

Bahwa, djikalau orang maoe me- 
ninggalkan ini negeri, sebeloem dapai 
paspoort ada jang ditagih doeloe hoe- 
tangnja belasting, itoe djamak, sebab 
sekali soedah melangkah laoetan toeng- 
zakannja belasting tidak bisa ditagih..... 

Tetapi seperti telah ditoelis dalam 
lini koran ada satoe tempat jang toe- 
:kang kawinkan baroe maoe djalankan 
kewadjibannja djikalau sang penganten 
soedah loenas belastingnja. 

Dalam ,,Aljaum” kita batja toelisan 
sebagi di bawah ini: 

Dari Kota-Pundjang (Batoe-Sang- 
kar) kami mendapat chabar jang 
boleh dipertjaja, bahwa Dr. R. M. 
kepala. negeri Kota Pandjang dan 
beberapa Dt.2 djoeroe Adat nan ga- 
dang basa batoeah hampir tiap2 
hari djoema'at meminta belasting di 
Mesdjid Kota Pandjang dan Imam 
beloem klaar lagi membajarkan apa 
jang haroes terhadap Agamanja dan 
lebih2 lagi di dekat Mesdjid itoe 
ada poela satoe roemah sekolah 
Agama jang toeroet terhalang men- 
djalankannja disebabkan perboeatan 
itoe djoega. : 

Mesdjid ini akan lengang nanti, 
diika kepala negeri dan djoeroe adat 
itoe teroes-teroesan melakoekan per- 
boeatan jang begini matjam tegasnja 
melakoekan perasaan oemat Islam 
oleh sebab di Mesdjidnja meminta 
belasting, jang namanja ta' meletakan 
sesoeatoe pada tempatrja. Oleh se- 
bab itoe kami minta dengan sangat 

tinggi di Batoe Sangkar akan mem- 
perhatikanshaksinissssasan si.   

   

   

     etapkan dalam.ig 
moesoeh jang dioeber-oeber dji : masoek di mesdjid itoe pemboeroeai 
moesti ditoenda. 

Djoega Orang jang diseber-oeber 
belasting seharoesnja tidak moesti 
sampai ditagih di dalam mesdjid. 

Kalau penagihan belasting boleh di- 
mana sadja, apakah tidak lebih baik 
ditjegat diroemah-roemah tontonan, di- 
lapangan voetba! enz. enz. 

Tetapi, semoea-moeca moesti ada 
tempatnja, dan penagihan dalam mres- 
djid teroetama perloe diprotest...! 

Se 

  

Meskipoen kita berani membela bang- 
1932 sampai November 1933 ampir 
satoe tahoen, maka Moesin itoe mem- 
poenjai tempo boeat bereskan perkara- 
nja dengan jang berkepentingan, ja 
baroe ia datang minta pertoeloengan 
bestuur, setelah ia poenja nasib jang 
malang tidak bisa ditoeloeng lagi. 

Beslagan didjalankan sebagimana 
moesti. Ass. Wedana datang disitoe 
dengan orang banjak, karena memang 
desekitarnja Poelau Gadoeng banjak 
kedjadian- pembeslagan itoe dan tidak 
djarang terdjadi perlawanan. Orang- 
orang jang membawa golok, sebagai- 
mana biasa orang dessa saban hari, 
tidak ada jang tarik goloknja dari se- 
rangkanja. Mandoer jang bawa senapan 
tidak isi senapan dan tidak pernah di- 
goenakan oentoek mengantjam. Kena- 
pa tidak seboet djoega, bahwa Ass. 
Wedana itoe ada revoiver dalam ikat 
pinggangnja, sebagimana biasa seorang 
priaji jang berpegian dienst ? 

Orang jang dibesiag roemahnja dan 
barangnja tidak melawan atau bersikap 
melawan, seperti fain-laih orang di- 
tanah Tjipinang oempamanja, djadi 
perloe apa berlakoe keras? Masakah 
roemah orang jang tidak melawan, 
jang telah kenjataan menanggoeng 
nasib malang, moesti dioebrak-abrik, 
dibongkar-bongkar, seperti  djoega 
maoe tjari barang tjoerian?  Itoelah 
semoeca orang jang waras pikirannja, 
moesti mengarti sendiri. 

Demikianlah keterangan dari lain 
fihak. Pembatja boleh dapatkan per- 
timbangan sendiri tentang perkara 
kompenian ini. 

Bagi kita, kita lebih pertjaja kete- 
rangan dari fihak B.B. itoe. Apakah 
perloenja kabar dilebih-lebihkan, itoe- 
lah boekan oentoek kepentingan orang 
jang beroeroesan--Fidak selaja'nja kita 
membela orang, jang tidak maoe me- 
ngoeroeskan nasib sendiri, tapi selaloe 
mengandel kepada lain orang dan dji- 
kalau nasib telah malang, laloe me- 
manggil pengadilan oemoem, publieke 
Opinie dengan melebih-lebihkan ter- 
djadinja perkara, memboesoeki lain 
fihak, jang melainkan mendjalankan 
kewadjibannja. Ampir satoe tahoen 
lamanja orang itoe dapat kesempatan 
akan oetoes oetangnja itoe, biarpoen 
tidak bisa dapat dibajar sekali goes, 
soepaja bisa ditjitjil atau dipoenahkan 
sadja. 

Ditoenggoe terdjadinja riboet, maoe 
mendjadi martelaar, korban keboeasan       Europa dan aa kapal bang- 

sa Indonesia (dienst batatentara ada, 
pen 

tasnja itoe pengadoean. tjilan, didjawab oleh Ass. Wedana tocan tanah atau B.B. atau Justitie. 

sa: kita, akan tetapi kita tidak boleh 
diaboei' mata kita, tidak boleh digoe- 
nakan sebagai koeda tarikan dari sem- 
barang orang. Kenapakah poeloehan 
orang lain, jang senasib dengan Moe- 
sin itoesdi "oelau Gadoeng, di Pasar 
Rebo, di Mr.-Cornelis, dapat memba- 
jar oetangnja dengan menjitijl dan ia 
sendiri tidak? Boekankah disini ada 
terselip hai jang bersangkoetan dengan 
dirinja sendiri ? " 

Djikalau betoe! B. . telah bekerdja 
sewenang-wenang, djangankan dapat 
pengadoean “dari orangnja, terlebih 
doeloe “kita memboeat 'actie akan 
menfjapai keadilan, djangankan seorang 
A.W., ambtenaar seatasnja jang me- 
langgar oendang-oendang negeri dan 
kemanoesiaan, tidak akan kita biarkan 
sadja. Itoelah pendirian kita, : 

mr 
Commissie Begrooting 

bersidang. 
Votkslectuurc.s. tetap, 

tidak akan diboebarkan. 
Commissie oeroesan begrooting jang 

kedoea telah memboeat pemandangan- 
nja tentang begrooting departement 
Justitie dan Onderwijs, sedang dari 
sa departement masih dipertimbang- 
an. 
Menoeroet Aneta, maka semoea 

penghematan itoe menoedjoe kepada 
pengoerangan personeel, jang tidak 
sedikit. 
Boekan djadi maksoed akan memboe- 

barkan kantor-kantor, maka dari sebab 
itoe boleh dipastikan bahwa Kantoor 
van Arbeid, Oudheidkundige Dienst, 
Dienst van  Veiligheidstoezicht dan 
Volkslectuur, . ditetapkan, - melainkan 
pegawainja banjak dikoerangkan. 

Ada dimaksoed akan madjoekan- 
satoe pemandangan jang sempoerna da- 
lam persidangan Raad-van Indis, jang 
dipimpin oleh Wali Negeri, pada 
tanggal 14 December jang akan datang, 
maka  disitoelah bisa dibanding- 
bandingkan segaia - rentjana-rentjana 
penghimatan, 

2 alan 

Landgerecht. 
Tadi pagi diperiksa perkara Amat 

bin. Sabi jang ditoedoeh merampas 
satoe kaloeng mas dari seorang anak 
jang digendong iboenja. Itoe perampas 
lekas melarikan diri tetapi dapat di- 
tangkap hanja kaloeng itoe tidak ke- 
dapatan padanja, 

Hakim beri hoekoeman 2 boelan 
pendjara. jam   

kepada wakil Pemerintah jang lebih 

        

Pai 
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terima u. Haa 
| sosarmhodfam 1. 

A (Oetang Denah TN 
beloem ketentocan|, dan- W t sjarat- 
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sjarat. Kaoem Communisten dan Snee- | Menoeroci 

an coope- |vliet (R.S.P.| dianggap tidak setoedjoe- Ikimura  dicow 

lakoekan TO ara LP Uu Oeroesat Pan G Ha PA Sen mash Pe NI in | memberi taoekan kepada Gouve : 

6 Pena Ke ma OnA, | Generaal Philippynen, bahwa menoeroe. 
pendirian jang opisil dari pemerintah 
tidak bisa meng-anggap bahwa 9 poe- 
lau-poelau karang dilaoetan Pacific, 
sebagai kepoenjaannja Amerika. Karena 
poelau-poelau itoe-letaknja lebih dari 
200 myl dari daerah Philippynen, se- 

  | Den Haag, 15. Nov. (Aneta). 

IDalam memorie pendjawaban ten- 
tang begrooting Indonesia, oentoek me- | 

robah. commissariaat-didjadikan agent- 

'schap, Minister anggap hal ini tidak 

        

     
  

    

        

    

  

   

    

    

   

    
    
   
     

                  

   

      

    

   

  

   

     
   

    

   
        
    
    

      

  

1a 

ng2 dengan harga 
n selembar. 

ap pada pemerintah 
au pemeriniah Hindia 

nemasoekkan satoe 
g itoe jang 

g ditoeliskan 
sedalam soerat 

30 Maart 

i,| Dalam memorie yan Toelichting dari 
begrooting Indonesia tahoen 1934 ada 

lal diterangkan : 

'millioen selama tahoen 1933, jaitoe 

sedang kelebihan dari dienst loear 
"biasa ada sedjoemblah 36 millioen. 
|jangmana teroetama disebabkan moen- 

| belakangan 

— NEDERLAND 
— Begrooting Indonesia. 

Den Haag, 15 November (Anetaj. 

Dalam sekalian diensi 
didapat ketekoran sedjoemblah 114 

dari dienst biasa kekoerangan 150, 

doernja pemberian voorsthot2 pada 
dienst roemah gadai dengan 26 millioen 
dan disebabkan penghasilan jang lebih 
baik darl Timah Bangka sedjoemblah 
f 8.900.000. Angka2 begrooting 1934 
jang soedah diperiksai, didalam mana 
lada didapat penghasilan dari pemo- 
tong -0eang pensioen dan perobahan 
gadjih didalam perobahan baroe, ada 
mengoendjoek  pengeloearan bersih 
sedjoemblah 377 millioen, dan pen- 
dapatan 289 millioen sehingga kekoe- 
rangan ada sedjoemblah 88 millioen 
dari dienst biasa. Kelebihan dari dienst 
loear biasa ditaksir sedjoemblah 8.3 
millioen, sehingga ketekoran dari dienst 
semoeanja ada 79.7 millioen. 

Diperbandingkan keadaan 
an dienst biasa dalam tahoen 

ini, ada. mengc              
    
      
    

   
   

  

   

  

   

          

   

   

  

   

        

    

  

   

   

  

    

   

  

    
    

     

     

    

    

   

  

erkobar-kobar, mt Ta 

  1 at permintaan | 

beet, . disoeroehnja | 
artikel terseboet kedalam 
terseboet, achirnja pada 

srbitlah soerat kabar 

oeat artikel terse- 

  

Subsidiair: 

|soeng pembajaran pensioen, satoe anta- 

( millioen.. Minister mengharap dengan 
ne- |djalan penghematan pada dienst pem- 
ja |belaan Negeri oentoek maksoed mana 

|didirikan itoe Idenburg-Commissie, Kas 

kti- adanja kemoe 
jang timboel « 

:. foeang, 

'penting dalam hal oeroesan oeang dan | 

: |Aneta-R 

begitoe penting. Perhatian sepenocehnja 

sekarang ada dimintak boeat so'al-so'al 

'economie, jangiana moesti terlebih 

dahoeloe mioesti dihargakan. Nan 

et AMERIKA 

Mitlionair van der Bilt mati. 

“Lantaran ketjilakaan 

adit Or 

Ridgeland (South Carolinal, 15 

Nov. (Aneta-lwaki| : Millionair bangsa 

Amerikaan. jang tersohor, William K. 

van der Bilt, lebih terkenal sebagai 

van der Bilt ,the third” (jang ketiga), 

telah mendapat kematian, waktoe ia 

poenja auto berpapasan dengan  satoe 

vrachtauto dalam satoe tikoengan, ter- 

balik: Doea orang penoempang lain 
mendapat loeka 

Ketj'lakaan karal. 

“ Dekat lerland. 

New York 15 Nov. (Aneta-Reuter) 

27 orang anak-anak boeah dari kapal 

Inggris ,.Saxilby” sewaktoe angin Ti- 

boet dengan naik sekotji2 meninggalkan 

Ikapal, jaitoe 400 my djaoehnja dari 

Valentia (Jerland). Menoeroet kabar 

radio jang belakangan dari ,, Saxilby 

ada diminta ,,sekotji”. Beberapa kapal 

soedah pergi belajar dengan sehabis- 

habis ketjepatan menoedjoe ketempat 

jang dikabarkan terseboet. 
TA 

Minister Financien - merika. 

Mintak berenti. 

Washington, 15 

euterl. President 

kan bahwa Minister oeroesan menerang | e 
Woodin, siapa pada   

   

    

1935. kenaikan rente dengan djalan 
menegoehkan oetang jang masih ber- 
Takoe dan penambahan .dengan lang- 

ra lain boleh ditaksir berdjoemblah 8.5 

Negeri di Indonesia akan dapat kele- 
ipasan tanggoengan 15 millioen, tetapi 
tentang ini dalam tahoen 1935-beloem | 
“bisa dimasoekkan perhitoengan. 

z : t 

Pada pengabisan dari Memorie van 
Toelichting, ada diseboetkan: Apa 
jang bisa didapatkan dari penghema-   ahwa dia pada waktoe dan ditem- 

pat jang terseboet, dalam bagian 
. primair, sebagai Hoofdredacteur dari 

s.k. ,Banteng", telah mengeloearkan 
satoe toelisan, jaitoe dalam s.k. 

.| Banteng“ tg. 30 Maart 1933, antara 

ta.| lain2 ada terdapat artikel jang ber- 
“kepala ,Massa Aksi", isinja ada 

  

   

   
   
   
   

      

   

     

    

  

   

    

  

   
   
        

   

  

    
   

    

   

   
    
     

   

  

   

    

    

   

  

   
      

    

   

  
  

bagian primair tadi, ja'ni toelisan 
jang terlarang bagian primair tadi, 

121 jaini toelisan jang dilara ng. 
. An naa 

Gaiter executive dis'ni. 
AN en Eu Dari New York. 

oea omas J. Lawler, Export 
ales Manager dari A. Stein & Com- 

brikanten dari itoe Paris Gar- 
' lelaki dan itoe 

nak, telah sam 

berdiam di   
Diltidak boleh ditakoetkan. Tentang hal 

kipoen ini 

ia rasakan seperti 
rang asing lagi, 

   
        

    

  

      

kelimat2 sebagai ditoeliskan dalam 

. Iselandjoetnja atas pengeloearan, selain 

- boeat orang 

a perdjalanan 

iINegeri di Indonesia lebih berhimat dan 

can |lah toedjoeannja sebagai berikoet : 

an jang per- 

tan tahoen 1935, lebih baik disediakan 
sebagian oentoek sjarat penggantian 

'masoek dengan 300 millioen sebagai 

'roeskan pemrbajaran hoetang, oentoek 
mana djoega akan diambil dari kele- 
bihan jang boleh djadi terdapat pada 
dienst loear biasa. . : 

. Dari 35 millioen jang diseboetkan 
litoe, sekaliannja “poen akan moesii 
didapat dengan djalan penghematan 

dari pada dienst pindjaman dan dienst 
pembelaan Negeri. Minister tidak me- 
njangka akan adanja ini permintaan 
jang berat dan jangmana moesti di 
loeloeskan, jaitoe djika orang maoe 
terlepas dari gengeman hoetang, dan 
begitoe “itoe adalah tindakan pertama 
oentoek mentjapai perbaikan dengan 
'berangsoer, SA Baek 

»Soeboernja Negeri sendiri mendjadi 
Isoal jang penting“. Oleh sebab itoe 
moesti dengan pendirian tetap selama- 
inja bertindak soepaja sekalian dienst 

sederhana. Dimana reorganisatie dari 
dienst-dienst tidak memberikan hasil 
jang. mentjoekoepi, maka perpetjahan 

ini Minister beremboek dengan peme- 
'rentah di Indonesia, dimana terdapat- 

1. Sebagai langkah pertama didalam 
tahoen 1935 begrooting Negeri moesti 
dioesahakan soepaja djangan sampai 
ia  mengoendjoekkan  bertambahnja 
oetang. . : AR 

2. Sebagai achir kesoedahan penge- 
'locaran begrooting Negeri dari 300 
millioen “atau seberapa boleh lebih 
koerang berimbang dengan djoemblah 
penghasilan, jang mana moesti dipe- 
gang tetap sampai bisa menghindarkan 
diri daripada beban oetang. h 

Dari lain-lain soerat2 begrooting ada 
'ternjata pendiriannja Minister tentang 

em Iksraad dan post-post 

    

- nja, 

3 

“Ipaja bisa ber-istirahat dengan sem- 
poerna. 

dari kekoerangan pendapatan, jang akan | 

dasar, dan kemoedian oentoek mene-j 

toesa sia 

ggoe i-& belakangan ini ada ter- 

Sa &. meletakkan djabatan- 
berita 

ag : Haa 

enghabisan. o ini akan 
pada penghabisan

 mn TB Oe I Akal 
aan 

November 
Roosevelt 

bagaimana termasoek didalam perdjan- 
djian perdamaian antara Amerika dan 
Spanje didalam tahoen 1898. 

Sanata 

Akan berperang ? 
Kegentingan antara 
Hedjaz.dan Jaman. 

Cairo, 15 November (Aneta-Trans- 
ocean). Radja Hedjaz (Ibn Saoed) 
soedah mengirimkan soerat antjaman 
kepada Imam Yahja (Jaman), memintak 
'soepaja  pasoekan serdadoe Jaman 

dengan segera mengoendoerkan diri 
dari district batas negeri Nedj, dan 

djika permintaan ini. tidak ditoeroet 
dengan lekas, ada diantjam akan di- 
'lakoekan penjerangan. 

Menoeroet kabar, pasoekan-pasoekan 

serdadoe Wahabi (Hedjaz| sebagian 

besar soedah berangkat kesebelah 
Selatan (tapal batas dengan Jaman). 

——0— 

Keangkatan pada kalangan 
marine Japan. 

Tokyo, 15 Nov. (Aneta-Reuter): 
Banjak keangkatan-keangkatan pada 
kalangan Marine telah disiarkan, jaitoe 
Vice-Admiraal Suetsugi diangkat men- 
djadi Opperbevelhebber dari Balaten- 
tara Laoet jang dipersatoekan .dan 
Vice-Admiraal Takakashi Opperbevel- 
hebber dari pasoekan laoet kedoea. 

—0— 

EUROPA 
Politiek loear negeri Prantjis. 

Pertjajapadap 
merentah- 

Parijs, 14 November (Aneta- 
Reuter) : Pada penghabisan dari debat 
tentang politiek loear negeri, achirnja 

Kamer memoetoeskan dengan soeara 

395 lawan 194, bahwa dalam hal itoe 

pertjaja kepada pemerentah. 
EME Sa Maa Beam maa RN 

e- 

  

  
ergi dengan ,,comp 

Morgenthau, anak dari bekas Gezant 

Amerika di Turkye, selama menoenggoe 
'kembalinja Woodin, akan mewakili 

'pekerdjaan Minister oeroesan oeang 

'terseboet, jang dapat sakit tenggorokan. 

Lain daripada itoe Morgenthau poen 

mewakili pekerdjaan vice-minister, ber- 
hoeboeng dengan .berhentinja Dean 
'Acheson. : 

Beberapa hari jang laloe Woodin 
ada madjoekan permintaan berhenti, 

jangmana oleh Roosevelt ditolak. Pre- 

sident madjoekan -voorstel soepaja 

Woodin melepaskan sekalian beban 

pertanggoengan dalam djabatannja soe- 

Perhoeboengan Amerika dan 
Rusland. 

Perdjandjian politiek 
dan economie.ada soe- 
kar. 

Washington, 14 Nov. |Aneta- 
Havas|. Menoeroet kabar, antara Roe- 
sevelt dan Litvinoff foetoesan Rusland) 
'soedah terdjadi pembitjaraan2 jang di 
dasarkan oentoek membikin persediaan 
tentang perdjandjian politiek dan eco- 
nomie. 

Halangan jang mendjadi rintangan, 
terbesar pada perdjandjian politiek itoe 
adalah artinja ,,penjerang”. Dianggap 
tidak moengkin bahwa Amerika ada 
bermaksoed hendak memberikan hoe- 
tang berdjoemblah besar 
Sovjet-Uni, dalam pembelian2 barang2 
pada indoestri Amerika. 

HA Ya 

AZIA 
Begrooting perang dan Marine 

Japan. 
Terlaloe berat bagi 
rakjat. Aa 

Tokyo, 16 Nov. (Aneta-Iwaki). Be- 
grooting perang dan Marine jang mana 
diperbaiki oleh Commissie begrooting 
Negeri, sekarang hanja moesti dima- 
djoekan pada Minister Financien 
'oentoek disjahkan. Begrooting perang 
itoelah so'al jang sesoekar-soekarnja, 
jang mana mempengaroehi tentang na- 
'sibnja Kabinet. Oleh sebab itoe maka 
Premier Saito beroesaha oentoek me- 
ngadakan persetoedjoean antara depar- 
tement perang dengan Ministerie 
Financien, soepaja mendjaoehi perse- 
lisihan dalam membitjarakan begrooting 
terseboet di persidangan Kabinet. Go- 
longan kaoem pemerintah berpenda- 
patan, bahwa hasil daripada peranta- 
raan Premier itoe, maka perselisihan 
poen tidak akan kedjadian. Conferentie 
begrooting Negeri ada diharap akan 
diadakan paling lekas tanggal     ersetoedjoean 

  

feet verlof—. 

Tdiangkat 

kepada: 

18IP 

    

  

Pentjoerian mas intan seharga 
f 4000. 

Dari Magelang Aneta kabarkan, 
bahwa pada assistent wedana Moeng- 
kid, dekat Moentilan, telah kedjadian 
pentjoerian barang perhiasan mas inten 
seharga f 4000: Barang2 perhiasan itoe 
ada pemberian dari Sultan Djokja ke- 
pada istrinja assistent wedana. itoe, 
jang mendjadi kepanakannja Sultan. 
Pentjoerian itoe telah dilakoekan de- 
ngan bantoeannja Martoredjo, agent 
klas 1 dan doea orang agent klas 2 
dari onderdistrict Moengkid itoe. Me- 
reka ini telah ditanan. 

— 0 — 

Rijksbestuurder Djokja. 

Pangeran Ario" 
Hardjokoesoemo. 

- Officieel diberitakan, bahwa telah 
sebagi Rijksbestuurder di 

Djokjakarta, sebagi gantinja Rijksbes- 
tuurder jang baroe meninggal doenia, 
dengan titet Pangeran Ario Danoere- 
djo, Regeni kota Djokja, Pangeran 
Ario Hardjokoesoemo, jang sekarang 
djoega dititah mewakili djabatan itoe. 

Pangeran Ario Danoeredjo jang ba- 
roe ini adalah familie (soedara) dari 
Raden Ajoe Adipati Koesoemo Oetoyo, 
di siri. 

mw (| memaa 

KETJOERIAN £ 3700.— 
N.V, ,IMPLA“ di Menteng soedah 

mengadoekan halnja, bahwa ia kehi- 
langan f 3700.— oeang contant jang 
ditjoeri dari brandkast, Dari keadaan2 
.maka disangka jang orang dalam telah 
berboeat begini roepa. 

— 9— 

Itoe Luitenant jang hilang Ph 

Menoeroet kabar dari Loe., maka 
politie di Soerabaja tidak dapatkan 
soeatoe keterangan poela tentang itoe 
luitenant van Huls jang hilang, maka 
dari sebab itoe didoega, setelah ia 
datang di Djokja teroes pergi kelain 
tempat. 
  

  

  

Hari Djoemahat tgl 
17 Nov, 1933- 

“EL. Haak, Javaweg 8 oleh John 

z 7   November j.a.d. 
San sala 

ryce. 
W.N,G. de Water, Slui 

43 oleh Ed, Franzen, 
sbrugstraat,       

MANGSaE————————— 

Tn
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  ame dan Njonja-njonja $ 
asenangan dari diri sendiri,    

  

    

  

   

  

   pan Santang 2 fahtien f 5.— 
2 " Ka 1 250 1 TA “MH. —      

  

  

      

  

  

   

    
   

. na Kitab kitab | jang eka Igama 
Arab, Melajoe Djawa dan Soenda. 

s courant dikirim kapan dimintak. 
e 0. elkerdja'an Drukwerk dengan hoeroef Arah dan 

ja paling moerah serta rapih dan fjepet: 
e 1 21 — Kirimlah pertjitakan toean-toean. 

Ht tan 3 Tt  Menoenggoe dengan hormat, 

    
   
    

  

  

  

  

        
8 N. B. : : 

3 : 
Png Phone di ikal Kitab AOelodiaran- ilmoe Pegeh“ bahasa Melajoe, hoeroef Latijn, isinja mengandoeng adjaran -adjaran jang wadjibatas f tiap-tiap orang Islam: jang moekallap perihal Igama Islam jang lima $ Ke bia roekoen-roekoen iman . dengan lengkap dan singkat. 

| Harganja f 0.60 Kirim wissel lebih ag ongkos vrij.. 

    

  

   

  

     

    

    
   

  

ad 
. AWAS! aa 

5 . RESIAH DOENIA TERBOEKA OKEH 5: 
an - . Rheumatan - Rheumatan 

22 Asa Hoa anta 2222 2P 
: Ja 'e obat jang amat moedjarab akan menjem- 

matiek (infjok), bikinan Toean DocferR. Roem 
t Rheumatiek). 5 - mandjoerannja ini obat ditanggoeng 100 pCt, dan 

" ferseboet soedah mendjadi socafoe tangg” “ea .5 

   
   

  

   
- ai oeda “enak anak): laki Ans 125 Naam erosi as 33 

kt Ba eat naa istri jang lagi doedoek 
in baji tidak halangan minoem ini obat, 

| mengganggoe kesehatan badan. Boekti dan 
oleh beratoes-rafoes orang jang soedah 

ngan ajal lagi djika orang kena pes jakit terseboet 
rang mengatoer pesenan. 
ebih doeloe harga per flesch f 2. 50 (onkost. vrij) 

rim. Afoeran pakai berikoet sama feschnja. 

2 pake Maen dimana- mana tempat 

      
     

   

    

   
   

  

Pa — Jang menoenggoe pesenan 

: 23 an Amongwikoesoemh 
. Hoofd Agent Patent Medicijnen handel! 

2 aa NA Pp ye 
| POENGKOERWEG No. 764 ”””.— 

Tan 2, 5 3 £ & 2 

    
   
   BANDOENG 

  

  

   

34 et.. B7 et. 

  

    
    

     

    

    

   

  

2 net daa : 
se 5 mahal | 

   4 

   :  Importeurs: xx 

      
     

         

     

    

      

aa 
MONTE CARLO 

Satoe film, dimana perang laoetan, pertjintaan, 
— akal boesoek dan kesedihan dipertoendjoekan 

“in —. dengan menarik hati. 

H 
“LIL DAGOVER 

jang sebetoelnja namanja 

#IABY OVERDAG 
: ada klahiran di Madioen 

3 cactrice Blanda jang tjantik 

      

     

   

  

| Liat ini fi lm jang mmanggoeng memoeaskan. 

   

      

  

    

  

  

  

  

  

AWASI 

  

     
        
            
               

  

         

    

    

    

  

  

    

  

     

  

  

HOTEL , PASOENDAN« 
 Residentieweg — 

jang soedah terkenal 
. Keberesihannja, 
: Tempatnja centrum, 
Rawatannja .menjenangkan, 
Djongos?nja semoea setia, 

  

   

p
p
 

dari station. 
. Pembajaran kamar menoeroet | 
keadaan djaman. h 

Oa
 

Memoedjikan dengan hormat, 

N 

Bandoeng 

HOTEL INDONESIER 

    

. Perdjalanan Ijoema '/, minut ' $ 
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DRUKKERIJ 
» PEMANDANGAN” 
Senen No. 107 — Telf. No. 1810 WI. 

Satoe Drukkerij jang sang- 
g0ep menerima segala peker- 
djaan tjitak Madjallah dari 
Perkoempoelan2, Pekerdjahan 
ditanggoeng tjepat dan rapi, 
Harga tentoe menjenangkan   Dada pemesan 

  

    
  
  

  

    

     

  

    

  

   

    
    

     

    

    

      

  

  

      

    

            

    

  

  

      

  
  

  

       

      

    
   

     
   

    

     

      

   

  

   
   
     

  

    

     
   

  

    

  

      
      

  

   

  

    
   

      
  

  

  

  

   

  

  

  

    
    

  

    

    

  

  

        

  

  

    

  

  

   
      
     

       

   

      
        

    

    

    

     
  

    

  

    

  

        aa TI Penak 154 

              

   

2 3 
KLEERMAKER WAARDI Li 
Grootepostweg — Tjikakak 66. : — — WAROENG MAKAN — BANDOENG 5 

: . PEKA LONGA N Ada adres jang paling baik dan 5 
Paling moerah boeat bikin Pakean 2 # Gang Kaligoot 30 Sawah Besar Toean-toean. | $ 
Silahken Ambil Pertjobaan 1 BATAVIA-CENTRUM | 188 A 5 

I- $ 
Sedia matjem- -matjem makanan dan minoeman 
ang lezat, Jeersih dan sanget moerah, perlaja- KLEERMA jang j MAKER nan. King men sopan, ditanggoeng memoeassen. IE KIOEM NOEN KA 

Ie kans Yucat abonnement boelanan, direken | Semen No. 109 depan Roemah Gade | 4" 
ng rendah. Tida perloe kita poedji Harga paling moerah. Potongan di S  Harep dioedji. 

Na rapih dan netjis: Baasnja : Pe 
pangai. 

3 
Menoenggoe kedatengan sekalian na Tea. Gabardine, panu dengan hormat, - Palmbeach, Flanel, ment roepa 

. : kleur dan harga Speciaal bikin 
Njonja M. F SOETEDJO pakean item, dan pakean poefih a 

moelai harga f 7.- f 8- dan f0.- 

| hh Anti | Je | | 

“1 INDERSCHOENE 11 Ce 
SEPATOE ANAK? sg 
(DARI K OELIT) Y ' 

KITA SEDIAKAN BoEAT Toe- H | |-5- - 6 ANPOENIA KEPERLOEANY | | 5 
5 H HARGA, TAK MEROBAH - & @ 3 (MEROESAKKAN)PADA H | j& — kem | SN KWALITEITNJA Aa 

: 
SET Pe Pn aman NG 5 CO 2 Ta 25: @, 

5 
: : 2 Pakai 

f. s5 BEDAK VIRGIN : 5 : 
boeat bikin tjantik PI nBinroon ad ai U poenja paras: 2 : 58ct. 2 MONSTER GRATIS. | 

| e7-8-9-10 : " 
| AA 74 ct. si MONON On nonano nenen 3 ZCOL PRA Z (Sabelon timboelnja Malaise kit 5 JA OOLKOAIT 68 ct Ea bean nba Mais Irse 

Ha Apalagi pada waktoe crisis jang sekarang - £ #IDEM : 80 ct, 
dimana Te poenja pentjarihan mang: “ 

Ke Sa 
ki kifa e toko soed 2 

N2 7-8- 9 10 
dadi bocah, Sim Bendosenen AN a13 . 

jakarta erna, 

: MENANG BARANG BAGOES sad MENANG Th MOERAH : 
x Safoe-satoenja toko di Djakarta jang ' | dbs base 

Ken Mn besar segala roepa RUDBERZOOL 59 .t aa Men , CL. ' 
N 1-56 Be 

J 0.30 sampe f 30.— per potong : 2 : 
Toko ,MENANG" DJAGALU 
Directeur Salim Nahdi 3 8 KEPIRIOE AN TOEAN an : Pusdrttanen No. 97 - Batuvia- Hem NI 

POENJA ANAK? # . OA RENA TN 
. , " Tnsorteurs: £ PMI NON Onononononenan . Ta 3 | KLEERMAKER VAN PEKALONGAN PASAR- KLONTONG 2 Ra Sawah Besar 2—0 — Batavia-C, | HSMRG. DIOHAN-DIOHOR Lu 

TEL.1434-WL. BATAVIA .C “RIO Telegram adres: BAKRI 2 

H4 Nee arlamanja kita ada sedia dari mafjem2 o3 2 (kain djas seperti: wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah — | dapat Ateh dari segenap bangsa rapi 
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God will help 

Artinya" — 

Dan djikalau orang tahoe djoega, 
hwa rata2 bangsa kita itoe bisa 

membawa poelang, sesoedah 2 tahoen 
lamanja dia bekerdja di. Australia, oe- 
yang sebesar f 200 seorang, jaitoe 

“saldo dari gadjinja didalam 2 tahoen 
toe, jang sebesar f 15 seboelan. Ba- 
oelah orang dapat membenarkan, bah- 

wa bangsa kita itoe djoega ekonomisch!! 
“ Tentang hal keradjinan dan kebera- 
annja disana, dia ada lebih dari 

bangsa Tionghoa, althans bangsa Ti- 
onghoa jang ada disana. Sedangkan 
bangsa kita dari sebelah Timoer, dji- 
kalau dibandingkan dengan orang Dja- 

1 atawa Sumatra ada djaoeh lebih 
rendah didalam hal keradjinan, althans 

“boeat didalam negerinja sendiri. 
« Akan tetapi, sesoedah dia bekerdja 
“di Australia didalam 2 tahoen lamanja, 
“lantas. orang lihat lain type lagi, dari 
“apa jang orang lihat tempo dia maoe 

“- pegi! Pekerdjain terseboet ada berat, 
“dan terbanjak misti dikerdjakan di- 
| tengah laoet. Orang tidak mendengar 

“dia berkeloeh kessah didalam peker- 
“djaannja dan selaloe dia Tawan bahaja 

aoct dengan moeka tertawa! 
Sedangkan jang berat sekali dida- 

am  peroesahaan terseboet, seperti 
oekang silamnja, diver, dari moetiara 

. itoe, banjak dilakoekan oleh bangsa kita. 

“Dengan ini, orang bisa lihat, bangsa 
“kita itoe, boekan tidak ekonomisch 
“atau malas, d.l.I. Tjoema tjaranja ke- 

  
  

  

     
   
        

  

   

   

  

    
   

    

    

  

    

   

  

- terkatoeng-katoeng ! 
Sekarang baiklah kita balik kembali 

kepada pokok pembitjarain kita ter- 
hadap pers poetih. SP aa 
Seperti orang tahoe, pemerintah se- 

- karang adakan didalam begrootingnja 
ongkosi2 oentoek soeatoe econemisch 
werkplan ditahoen 1933 dan 1934. 
Seperti dibegrooting dari Justitie, di- 
adakan keloearan oeang f#25000 dan 
50000 boeat kolonisatie, boeat de- 

partement B.B. djoega disediakan 
ea .oentoek dienst cooperatie, 
oenggoehpoen penambahan boeat 

“goena cooperatie itoe dikatakan oleh 
“ tocan2 v. Baalen dan Peuilletau de 
“ Bruyn, masjarakat Indonesia beloem 
lagi matang (sic.)! : 
ea Na terbanjak sekali dikeloearkan 

— Lembagan Kedoea 

ekonomisch?! 

and so helpless! 

    

Iidonesia tidak 

Indonesia, because it is so beautiful 

D0 Toehan Allah akan toeloeng pada Indonesia, oleh ka- 
0 rena ia begitoe indah dan begitoe melarat ! , 

  

(Oleh MOEHAMAD MASSERIE). 

(Penoetoep.) 

Soedahlah memang prihal onderwiis, 
d.LI. Djika dimadjoekan oentoek bangsa 

kita, lantas sadja pers poetih katakan 
Wali Negri,- jang telah laloe- itoe, 
ethisch, lembek ! 

Akan tetapi sekarang, pemerintah 
maoe adakan sedikit perobahan dida- 
lam dan oentoek economie ra'jat soe- 
paja “dapat dipertegoehkan, althans 
dengan daja-oepaja, jang ada didalam 
tangan pemerintah diwaktoe moesim 
soesah ini. Sekarang, sekoenjoeng2 
timboel model didalam frontnja pers- 
poetih jang mengatakan, bahwa bangsa 
Indonesia tidak economiseh. 

Dus, seolah-olah dia maoe bilang 
djangan kerdjakan itoe pekerdjaan ! 

Orang bisa lihat diwaktoe jang be- 
lakangan ini sadja, didalam itoe oe- 
roesan bank Nasional di Soerabaja. 
Hal jang begitoe ketjil, ditioep men- 
'djadi begitoe besar, sedangkan orang2 
jang bersangkoetan dengan bank kita, 
tidak ada -mendapat -keroegian apa2! 
Achirnja lantas timboel soeara, bang- 
sa Indonesia tidak bisa beroesaha 
batik, bangsa Indonesia tidak ekono- 
mmisch ! Sa 

“ Kedjadian dengan bank kita itoe 
ada ketjif'kata saja, karena orang tochi 
masih ingat riwajatnja Javasche Bank. 
Bagaimana moela2 dia berdiri pada 

tahoen 1827? Baiklah kita hadapkan 
sadja, perkataannja toean Mr. G. Vis- 
sering tentang hal riwajatnja bank tsb., 

“adaan disini, membikin dia mendjadi) dengan perkataan2 berikoet: ,...... 
inderdaad maakte die directie zich 
reeds na eenige jaren aan zoo groote 
fouten tegen de eerste beginselen van 
cen omzichtige bankpolitiek schuldig, 
dat zij de bank op den rand van den 
afgrond bracht.” 
'Maksoednja dengan perkatain2 itoe, 

toean tadi terangkan, jang betoel di- 
rectie dari bank terseboet, bermoela, 
membikin kesalahan jang begitoe ka 
sar terhadap peratoeran2 peroesahaan 
soeatoe bank, sampai bank di bawa 
olehnja-ka pinggir djoerang ! 

Apa djadinja dengan bank terseboet 
sekarang? Bangsa Belanda haroes 
'sombong, jang dia ada poenja seka- 
rang, soeatoe bank jang teratoer beres, 
sematjam Java-Bank! 

Pada itoe waktoe, orang toch tidak   
     

      

   

  

“0ewang pada tahoer 1933 dan 1934, 
- jaitoe oentoek Departement van Land-, 
“ bouw. Seperti f 12000 ditahoen 1933” 
“dan f 88000 ditahoen 1934 bogat be- 

“ volkingscultuur 
“4 94000 ditahoen 1934 boeat boschbouw , 

dli. di Z. dan O. di Gajolanden. Djoe- 
- ga boeat peroesahaan tenoen, toekang | 

| sepatoe dll. disediakan oewang f 40.000, 
“dan f 116000 oentoek tahoen2 1933 

  

   

  

    

    
    
    

    
    

    
   

    
    
   

   

    

    
     

    
   
   
     

   

     

   
   
    

    

- Djoega, selainnja boeat lain2 oeroes- 
san dari dienst terseboet, pemerintah 
sediakan oewang boeat peroesain 
penangkapan ikan laoet (zee visscherij). 
(vide Econ: Weekblad no. 12/1933) 
Boeat ini plan ekonomie, jang peme- 

rintah adakan dan sediakan oewang. 
Kita haroes poedji! 
“ Soenggoehpoen tidak berapa, djika 

- dibandingkan dengan apa jang peme- 
rintah Fransch telah bikin di Indo- 
China. Menoeroet pidatonja Gouverneur 
Cochin-China, « dihadapan Koloniale 
Raad di Saigon (vide J.B 4 October), 
tocan besar terseboet berkata, bahwa 
oentoek si tani, bank Credit-Agricole", 
clus landbouw bank, akan keloearkan 
yewang pindjaman kepadanja sebesar 
6 miljoen piasters, dan vewang jang 
asih si tani oetang, jaitoe41 miljoen 

piasters akan diatoer lebih ringan. 
Rente tahoenan oentoek pindjaman itoe, 
g- diborgkan 100.000 H.A., akan ditoe- 
roenkan dati 1.700.000 sampai 480.000 

asters. me San dansa 
' Djoega di, Britisch-India, pemerintah 

Inggtis kelogarkan berpoeloeh2 miljoen 
roepiah oentoek irrigatie di bahagian 
Debu 

Dan, last but not least, kata toean 
Thamrin di Volksraad, Nederland sen- 
diri keloearkan berpoeloeh2 miljoen 
boeat,.... perniagain sajoeran, telor, 
perkebonan, dan lain2 productie di- 
hegerinja 
“ Maskipoen tidak berapa kata kita 
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bisa lantas boeat bilang jang bangsa 
Belanda tidak economiseh ? 2 

Djoega prihal zeevisscherij di Pasar 
Ikan, orang tidak loepakan boeat 

lada,  tjengke @.LL, Hkritiek ! Tentang hal prauw2 majang 
dengan motor, jang dibikin oleh De- 
partement v. Landbouw, oefritoek me- 
madjoekan hal penangkepan ikan boeat 
bangsa kita. Dengan pandjang lebar, 
Java-Bode, menerangkan didalam hoofd. 
artikelnja jang beralamat ,Slechte 
economie“ dd. 9 November, bahwa 
peroesaha'an sematjam itoe tidak akan 
berhasil, althans boecat bangsa kita, 
jang ,,immer oneconomisch“, katanja. 

Dan lagi, kata Z. seteroesnja, achir- 
nja nanti prauw2 motor jang seharga 
£ 3000 4 f 4000 itoe, pada masa ada 
keroesakanja, bakal djadi kepoenjain 
orang Hadji, Tionghoa atawa Arab. 

Lebih baik Ir. Wellenstein ingat itoe, 
katanja! : 
“Dus, seoleh-oleh ia hendak tjegah, 

djangan sampai dienst van Landbouw 
memboeat itoe ,,avontuur“ ! 

Tentang hal technische opzet dari 
itoe visscherij, jang Z. selaloe kritiek 
didalam courantnja Java-Bode tadi, ki- 
ta tida hendak tjampoer. 

Akan tetapi soeara, jang seolah-olah 
melarang, djangan toean Ir. Wel- 
lenstein mengadakan soeatoe peroba- 
han apa2 didalam peroesahaan tangkap 
ikan boeat bangsa kita? Itoe, kita bo- 
leh katakan terlaloe! 
"Karena, tocan2 toch tahoe jang bangsa 
kita dengan dia poenja prauw majang 
'biasa, mendapat desakan keras dari 
peroesaha'an bangsa Japan dengan dia 
poenja prauw2 motor? Djoega bangsa 
“Tionghoa, ada jang beroesaha sematjam 
JO esai. 
— Karena boekannja sadja prauw biasa, 
misti menoenggoe doeloe angin boeat 
kelogar dan masoek. Mendjadikan ba- 
njak tempo hilang boeat toenggoenja 
itoe, dan lagi biasanja peroesaha'an 

  

           djika dibandingkan dengan negri2 
Aka i toh Saud 

       

ini dilakoekan olehnja, tjoema diwaktoe 
terang boelan. sadja. Djoega prauw2 

  

  

  

  

Pemboenoehan kedjam. 

Seorang gadis djadi 
korban. 

Narilah - begitoelah namanja satoe 
gadis di kampoeng Talago Kota Ge- 
dang bilangan Kamang Baso Soematra 
Barat dalam beberapa hari ini soedah 
mengilang dari roemahnja dengan ti- 
dak ketahoean kemana perginja. 

Hilangnja gadis terseboet soedah 
menggemparkan pada kelocarganja. 
Pada jang  berwadjib tidak diberi- 
tahoekan, dari kemoedian ditjari ke- 
mana-mana tapi tidak berhasil. 

pendoedoek disana nama Djaka dan 
'Rasjid, karena menoeroet kabar, ke- 
doea pemoeda itoe ada bikin perhoe- 
boengan dengan Narilah, pendeknja 
aa tahoe kemana hilangnja Na- 
rilah. 

»Sinar Sumatra“ mask—Uuge ditahan, 
tidak djoega « didapat hasilnja jang 
menjezangkan, Achirnja pendoedoek da- 
lam itoe negeri dikeloearkan semocanja 
boeat tjari itoe gadis dan baroelah ke- 
moedian itoe gadis diketemoekan di- 
dalam satoe rimba kira2 5 K.M. dari 
kampoengnja dengan tidak bernjawa 
lagi, sedang -baoenja soedah begitoe 
boesoek. 2 

Maitnja dikirim ke Fori de Kock 
boeat diperiksa dokter, begitoe djoega 
Djaka dan Rasjid pada malam Ming- 
goe jang laloe dikirim ka sana boeat 
diperiksa oleh jang berwadjib lebih 
djaoeh, dengan begitoe marika sekarang 
ditoedoeh telah melakoekan itoe per- 
boeatan kedjam. 

“en   Penganiajaan seorang perempoean 

Dogi tabriek sigaret Djokja. 
Bekas kepala favriek 
ditaentoet 

Menoeroet berita jang didapat oleh 
Het Nws., Parket Semarang soedah 
madjoekan - penoentoetan hoekoeman 
terhadap Van H. bekas Kepala per- 
ocesahan - pada fabriek  sigaret di 
Djokja jang sekarang soedah diboe- 
barkan. Didalam rapport rasia dari 
Arbeids - inspectie, pesaxi:an diper- 
salahkan soedah . menganiaja salah 
seorang pegawai perempoean dari 
itoe fabriek. 

Vooronderzoek dalam perkara ini 
sebenarnja soedah berdjalan sedjak 
beberapa boelan jang laloe, tetapi hal 
itoe beberapa lamanja terhalang karena 
saksi-saksi jang dipanggil tidak berani 
memberikan kesaksiannja jang mem- 
beratkan terdakwa, disebabkan takoet 
akan pembalasan dari itoe kepala 
fabriek, oempamanja-dilepas dari pe- 
kerdjaan d.L.I. 

“Oleh sebab sekarang, terdakwa sen- 
diri soedah dilepas dari djabatannja, 
maka ada besar harapan jang ini per- 
kara ini akan lekas dibikin terang dan! 
boekti-boekti poen bisa didapat. 

Keadaan jang boeroek di itoe fabriek 
soenggoeh sangat hebatnja, sehingga 
penoentoetan oleh Raad van Justitie 
atas dirinja ini toean van H. akan 
berarti penting sekali. 

  

motor bisa bawa hasilnja dipasar, 
kapan waktoe sadja ! 

Didalam lelangan di Pasarkan, kita 
bisa liat, hasilnja itoe peroesahain. 
Althans menoeroet publicaties dari 
Stadsgemeenteraad di Betawi, tentang 
hal vischveiling di Pasar Ikan, ternjata 
jang hasilnja dari peroesahan2 bangsa 
kita ada sama banjakina, dengan ha- 
silnja peroesahaan bangsa Tionghoa 
dan Japan! re 

Dan lagi kita maoe menanja ! Djikalau 
pemerintah toeloeng kepada peroesa- 
ha'an Tionghoa di Bagan si Api-api, 
didalam peroesaha'an ikan kering di- 
sana, dengan mengadakan soeatoe 
bank speciaal, telegraaf kabel dan harga 
garem speciaal oentoek visscherij-in- 
dustrie. Kenapa bangsa kita tidak dapat 
ditoeloeng didalam ini hal, soepaja 
nienoeroet ke'ada'an zaman ?! Apa lagi, 
djikalau bangsa kita kelak, bisa beroe- 
saha didalam peroesaha'an ikan asin, 
seinatjam di. Bagan si Api-api itoe. 
Karena, ikan dari laoetan kita, dan jang 
makan ikan asin, ja'itoe bangsa kita ! 

Djangan sampai berpoeloeh-poeloeh 
miljoen Ko. ikan asin, oedang asin 
dan terasi, datang dari peroesahaan 
Tionghoa itoe, boat makanannja bang- 
sa kita ! 

Dengan kita ini kita haroes berseroe 
kepada toean Ir. Wellenstein. Toeloeng- 
lah bangsa Indonesia terlebih dahoeloe 
didalam negerinja sendiri, djangan se- 
laloe toeloeng sama tetamoe sadja ! 
Karena kedoedoekannja itoe tetamoe 
di Indonesia, ada lebih baik dari di   
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, Ttongkok | 

Kemoedian ditangkap doea orang | 

Sampai tiga hari menoeroet kabar f3 
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demonstratie oleh - Tu 

Prawirawinata, seorang pemoeda, u 

ngan memakai pakaian seperti wajarig. 

Boekan orang jang ahli ,,ngibing” 

sahadja, tetapi jang boekan ahli djoega, 

soeka, senang sekali melihat pertoen- 

djoekan  pemoeda 'itoe oleh sebab 
bagoesnja jang diperlihatkannja. 

Menoeroet orang toeanja jang djoega 

hadlir pada malam itoe pemoeda itoe 

keloeran H.LS. I. dari pekoempoelan 

Volksonderwijs di Bandoeng. 

  
Rapat anggauta 

“ TokoPendidikan. 

Oleh oesahanja goeroe2. di Bandoeng 

telah didirikan seboeah toko, jang ber- 

nama seperti jang telah tertoelis diatas 

dan tempatnja di Pangeran Soemedang- 

weg dekat gedoeng Himpoenan-Soe- 

dara. Jang didjoeal di toko itoe jaitoe 

barang2 seperti jang ada di toko2 Japan 

dan barang2 keperlocan sehari2. Ang- 

gautanja toko itoe lain dari pada goe- 

roe2, jaitoe orang2 dari roepa2 golo- 

ngan, maoepoen dari kalangan parti- 

koelir atau goepernemen. 

Toko Pendidikan itoe telah menga- 

dakan rapat anggauta dan tempatnja 

di gedoeng Himpoenan Soedara, di- 

hadiri oleh oetoesan-oetoesan dari 

roepa-roepa perkoempoelan, roepa-roe- 

pa Bankinsiellingen dan pers, 

Koerang-lebih - setengah  sepoeloeh 

vergadering “diboeka oleh Ketoea. Se- 

telah menerima-kasihkan kepada seka- 

Bestuur ' Himpoenan  Soedara 

membrikan tempat dengan 'ta oesah 

membajar, ketoea mengoeraikan mak- 

soednja mendirikan toko terseboet itoe. 

Sebagai agendapunt No. 2. penoelis 
membatja berita-berita dari Pengoe- 

roes, begitoe poela diterangkan serta 

sedikit. dari perkara Cooperatie dan 
Naamlooze-Vennootschap. 

Toean Masserie menambah sedikit 

dari. hal Cooperatie dan N.V. dan ber- 

harap soepaja Cooperatie Toku Pen- 

didikan ito€ didjadikan sebagai Coo- 

peratie djangan  mendjadi bedrijf se- 

seorang. : 

Oetoesan dari Verbruik-CoGperatie 

»Koetamaja” menerangkan, bahwa V.C. 

Koetamaja itoe soeka bekerdja bersa- 

ma-sama- dengan- roepa2 “Cooperatie. 

Toean Hadji- Ranoewidjaja meriwa- 
jatkan pendiriannja  Cooperatie Toko 

Pendidikan. terseboet. “Moela-moela 

spreker - membitjarakan, bahwa per- 

koempoelan, goeroe-goeroe di Ban- 

doeng telah mengadakan seboeah com- 

missie jang bernama ,,Pangraksa Goe- 

roc'' jang haroes mempeladjari dari 

hal economie dan  boeahnja jaitoe 

Cooperatie Toko Pendidikan jang di 
boeka boecat oemoem, artinja baekan 

bocat goeroe-goeroe. sadja, teta” 
moea bangsa Indonesia 
golongan boleh ms 

Spreker h“”   negerinja sendiri! Althans dinegeri 
soepadiz- 
x 

lian jang hadir, begitoe poela kepada | 
jang 

  

rang 
impc 
moem jang... 
kai. Pembitjaraani,. 
terangkan dengan gambar. Sa 

Toean Ali Ahmad berkata, bahwa 
ia setoedjoe kepada pembitjaraan 
ketoea dan ia itoe  membitjarakan 
poela, bahwa ia lagi memboeat 
paberik saboen dan soedah mempoe- 
njai langganan 250 orang. 

Toean -. Kamdin meminta soepaja 
keperloean s€hari-hari dilekaskan di 
adakan di toko dan permintaan itoe 
hendak di ichtiarkan oleh pengoeroes. 

Toecan Toebagoes“Mahdi menerang- 
kan tentang N. V. dan peroesahaannja. 

Toean Hoesen menerangkan sedikit 
dari hal N. V. atas pertanjaannja toean 
Toebagoes Mahdi. Ia minta kepada 
sekalian anggauta, soepaja toedjoean 
toko.  Pendidikan- itoe democratisch, 
djangan mengedjar oentoeng. Begitoe 
poela mengoeatkan tjita2 ketoea. dari 
hal cursus2 dagang. 

Toean Soekanda memperbandingkan 
tanah kita dengan keboen, dan rajat 
diperbandingkan dengan pagarnja jang 
haroes mendjaga keboen itoe, soepaja 
djangan dimasoeki binatang2 jang hen- 
dak meroesakkan pohon-pohonannja, 
soepaja pereconomian kita djangan men 
djadi boeroek. Begitoe' poelaia harap 
soepaja tjita2 pengoeroos. dan  tjita2 
jang dilahirkan dalam rapat diperhati- 
kan betoel2 dan didjalankan, djangan 
hanja didengarkan sahadja, dan berha- 
rap djoega soepaja sekalian memen- 
tingkan djoega perihal basa, akan me- 
nolong kemadjoean economie. 

Toean Partadimadja, meminta soe- 
paja barang-barang jang didjoeal di 
toko diboengkoes dengan kertas jang 
memakai tjap ,, Toko Pendidikan,“ se- 
bagai reclame. Permintaan kedoea dari 
ia itoe jaitoe meminta  soepaja 
cooperatie toko Pendidikan berdjabat 
tangan dengan cooperatie-cooperatie 
jang lain. 

Sebagai penoetoep ketoea berharap, 
soepaja sekalian memboeat propagan- 
da, soepaja ledennja bertambah, dan 
jang hadir diharap, soepaja sesoedah- 
nja vergadering soeka datang di toko. 

Poekoel 1 vergadering ditoetoep. 
AJ — 

Perhoeboengan djalan di Atjeh 

Dari Koetaradja- Aneta kabarkan 
Perhoeboengan djalanan ke Men" 
boleh djadi padatanggal 1" 
soedah selesai baik -   Ng 
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   ae sama 

rachmatnja 
n Soerakarta 

. Adapoen mata air terseboet 
berapa besarnja dan permoe- 

jang mengetahoei jaitoe toekang      
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—. anaknja jang akan menang 
|. dang dibawah batoe itoe. 

Baroe-baroe 

“ poean telah melahirkan satoe anak 
laki2 jang aneh, jaitoe kepalanja loear 

- -biasa besarnja. Adanja anak itoe, djoega 
— mendjadikan keheranan pendoedoek- 

nja. Sena 

( 2 Kegandjilan alam. 

|. Seorang tani didesa Ponjokan, dis- 0. trict Djatinom — mempoenjai - pohon 
|. pisang keloear lima djantoengnja dan - di ega mendjadikan keheranan orang 

    

2. 'banjak, tetapi sajanglah  boeahnja 
—.. pisang tidak djadi. Bata 0... Bemimpin ra'jat desa “Se berpidato. 

Beberapa hari jang laloe kepala d 

. di mesigit dihadapan pendoedoek de- 

— sekarang ini, soepaja sama ingat d a- 
1 ketjil hati dan hidoep berhemat 
alnja selamatan, pestain2 seder- 

hana sahadja. Moedah-moedahan akan 
ditiroe oleh kepala.desa lainnja. 

     

      

   
     
      
    

    

   

'Gandjaran. 
Penghoeloe district 

  

.medaille 
oehoenan di Soerakarta. Med 

kelocarganja akan mengadakan 
& 

  

   

asoenanan) teroetama 
. masih moendoer sekali, 
cvangan sociaal, economie 

  

tentang kesoekarannja zamjan 
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Itan Djokja djoega mengoen-| 

roempoet- ketika mengambil batoe| 
besar dari tempatnja menoeloeng| 

| Anakjang aneh.| 
ini-di desa Miri, onder- | 

district Kranganom seorang perem-| 

esa| 
Djatinom telah berpidato bertempat 

t Djatinom. M-| 
tro baroe2 ini telah menda-| 

-jang kedoea dari Sri|    
   ni terbikin dari masberwar-| :e groho dan karena itoe, | 

   

  

. Isatoe patroli jang dikepali oleh sersan 
1-|Djawa telah laat dari tempo. Begitoe- 
.|lah pada hari Kemis dd. 2/11-33 de- 

Ijlebih koerang doea loesin serdadoe 

barkan kemarennja disebelahan 
|doesoennja ada kedengaran boenji le- 
toesan senapan. Sebeloemnja sampai 
ke 

manga 

x “JOKE Mara” 

435 hingga semboeh. 

: Banjak jang dingin. 
. Memang betoel semoea tanggoeng. 
P.G.I. tidoer sadja, P.N S. tinggal -na- 
manja, PGB lamalah soedah dikoeboer : 
|PGD ta” dapat berdiri dan pada 1 Octo- 
ber' 33, berdirilah poela P. 4. A. ba- 
gaimana nanti  djadinja dibelakang 
hari dapat diketahoei. 

..—0— 
— Tegal dan sekitarnja. 

Pembantoe kita toelis: 

Penggilingan ber 
diSlawi. 5 

Paberik beras. di Slawi banjaknja 
toedjueh, natuurlijk semoea Tionghoa 
poenja kocasa. Bangsa inlander boleh 
djadi koelinja sadja. Meskipoen djaman 
Isoesah semoeanja paberik2 terseboet 

membesarkan (uitbreiden) peroesahan- 
'nja. Mereka barangkali mengerti bahwa 
harga beras akan baik lagi djika licen- 
tie soedah djalan. Apa lagi oepah koeli 
tidak mahal. Orang kabarkan pada kita 
bahwa kaoem perempoean jang beker- 

'dja disitoe satoe hari dapat oepah beras 

aS 

Satoe kaleng dan wangnja 3 A 
4 cent. BA « : 

Och,.... Indonesia, dimana padi- 
'moe? » 

Tennisclub ,Indo- 
nesias. 5 

Pada malam Minggoe j.b.I. ini ten- 
nisclub Tegai mengadakan ramai-ramai 

— 

dengan muziek dan djoega diadakan 
dansi-dansi (juist, dat is ,, Westersch- 

Indonesia"). : 
Esoknja diadakan pertandingan de- 

ngan Cheribon dan achirnja 13—1 
kemenangan goena Tegal.— 

a x — 0O— 

DJAMBI. : 
Pembantoe kita ,,/Mentor” toelis : 

Serdadoe patroli 
Tae “jang sesat. e 

Pada minggoe j. laloe dari kalangan 
Indonesier militaire kita dapat dengar, 

3 

ngan kapal Gouveriement -Johana, 

jang dikepalai oleh Luitenant van 
Loon, soedah moedik kedoesoen Seng- 
kati, karena pendoedoek disitoe ka- 

an darat 

 itoe tempat, paginja Djoemahat   dengan m/s Toba itoe serdadoe jang 
Pi bla hilang telah mendarat. Roe- 

. “noeroet kabar jang kita dapat, | 
“»li sampai begitoe lat 3| 

“anat sakit dalam 
“3 baik, itoe| 

Ne 3 

  

  

toe "masing2 ataupoen jang berdiri sendiri 
tidak djoega koerang. Badan2 kepan- 
doean ada 3 matjam jalah K.B.L., H.W. 

oekoem sa 

(Ak bisa lagi ketoeloeng, boleh djadi | 

"2x Pati soeka mengobati 

di tempatnja toean Soeprapto sampai 
'poekoel 2 malam. Perajaan diramaikan | . 

     lah tangkap | 
Tionghoa bikin arak gelap, dan | 

trang kita bisa kabarkan lagi orang | 
ighoa nama O. T. Leong dan pada | 
ggoe j.I. Magistraat soedah hoekoem | 
anja satoe boelan pendjara. 

Lantaran koe 
| hati2h au 
agaimana “biasa mobiel d 

rang 

ari Stads- | 
Us djalan keliling oentoek meme-|iang mahahebat itoe 

.sa kalau2 ada lampoe listrik jang | 
“ak njala, kebetoelan di straat djalan 

| fabriek ijs ada lampoe jang tidak 
la. Itoe lampoe dipandang di tengah | 
lan, dus tidak ada tiang, karena ini | 
lan ada segokan, dan sebagai biasa 
»rang Taik tangga jang dipegang oleh | 
nannja. Dasar itoe koeli (toekang) | 
an. begitoelah namanja ini malam 
II baginja, jang pegang tangga tidak 

. ti2, jang mana achirnja itoe tangga 
bah,.dan Tm. ikoet djatoeh bersama 

tapi sajang dokter tidak ada. | 
.»ea hari berselang sesoedahnja dok- 

x datang Tm poenja oerat leher ti- | 

“Arena soedap.."lamaan, 

Diterima kembali| 
"| masoek kesekolah.| 
eperti doeloe dalam ,, Pemandangan" 

“di seorang moerid dari sekolah H.L.S. 
isini nama Joesoef kelas 7 lantaran 
aana tertoedoeh berani toelis dalam 
loerat kabar, roepanja toedoehan goe- 
.pe tadi toeroet kita dengar tidak ber- 
soekti kesalahan itoe moerid, dan atas 
"'engadoean si goeroe tadi oleh School- 
sommissie dibatalkan, dan moelai tadi 
lari (Kemis j.I. itoe moerid diterima 
lagi masoek sekolah. Dari pihak orang 
'oeanja Joesoef, ini moerid akan ditja- 
ooet. dari sekolah dipindahkan kelain 
sempat, karena dikoeatiri Joesoef nanti 
dibelakang hari dapat soesah... 

Tangkapan batoe 
ap ge lap. 

Minggoe j.I. kira-kira djam 1 siang 
seorang sersi telah beroentoeng dapat 
'tanggap batoe api gelap pada seorang 
|dagang di pasar: 

Baniakn | Ba Ja itoe batoe api 9 boengkoes, 
rterdjoemb 
dikabarkan oleh dari 

lah 900 bocah. Toeroet kita 
3 arKa pihak jang lajak 

dipertjzjai 
|lama inti 

» Itoe sersi roepanja soedah 
Intip pada ini orang, begitoelah 

pada itoe hari dengan dika 
nan lain orang, 

sih perse- 
Soepaja soeka beli 

itoe batoe api pada itoe pedagang. 
Dan sewaktoe ini orang masih tawar- 
menawar, Sersi jang “dari tadi intip 
dari -belakangnja dengan moedah sa- 
dia bisa beslah itoe batoe api gelap 
jang terdjoemblah diatas, keroean sa- 
dja ini orang bertjelaka digiting oen- 
toek isi tembok: gelap, sementara 
menoenggoe gandjaran dari hakim, 

Harimau mengganas, 
2 Orang pendoedoek 
djadi korbannja. 

Dari doesoen Solok Sakian dalam 
Koempeh, 2 orang pendoedoek soedah 
djadi korban dari sang radja hoetan. 
Doea pendoedoek jang djadi korbar- 
nja itoe hampir boleh dikatakan tidak 
Tama, waktoe ditangkapnja, jang sa- 
toenja ditangkapnja pada djam 10 pa- 
gi dan satoenja setengah 12 siang. 
Menoeroet kabar pendoedoek disitoe 
ini orang jang ditangkapnja poen tidak 
berdjaoehan tempatnja bekerdja, jaitoe 
menjadap karet. Sekarang pendoedoek 
disitoe soedah berichtiar, memasang 
perangkap oentoek menangkap itoe 
radja hoetan, boleh djoega minta jang 
berwadjib di Djambi, Soepaja itoe ha- 
.rimau diboeroe oleh militair atau orang 
lang pandai memboeroenja. Sebab ke- 
belakangan ini pendoedoek disitoe 
selaloe diganggoe oleh ini radja hoe- 
tan,  teroetama ternaknja jang djadi 
korban. 

—0— 

- Pamekasan. 
»Ki Tjarang“ toelis pada kita : 

Pemandangan. 
Pamekasan, itoe iboe kota Madoera, 

betoel tidak permai dan ramai seperti 
lain2 kota ditanah Djawa, tetapi da- 
lam keadaan jang diseboet ,,kema- 
djoean“ boleh djoega diketengahkan 
walaupoen sedikit-sedikit. Diantara 
ketiga regentschap jang lainnja dapat- 
lah kita mengatakan disini, bahwa kota 
Pamekasamlah jang paling permai dan 
|indah keadaannja dan demikian djoega 
dalam so'al kemadjoean adalah kota 
Pamekasan itoe memainkan rol jang 
terpenting. 

Perserikatan2 jang berdasar sociaal 
poen tak koerang, sementara perseri- 
katan politiek adalah doea matjam 
pertama Partindo dan kedoea P. R.I. 
(Partij Tabrani) jang mana jang terse- 

| boet belakangan ini mendapat penga- 
roeh jang besar dari kaoem kolot 
(natuurlijk). Kita katakan mendapat 
pengaroeh jang besar dari kaoem kolot 
boekanlah berarti, bahwa. dari fihak 
intellectuellen — tidak ada sedikit 
perhatian djoea terhadap itoe P.R.I., 
tidak. Dengan teroes terang kita kata- 
kan disini, bahwa perhatian dari ka- 
oem intellectuellen memang ada, tetapi   "maala S atoe doea sadja. 

Sekolah2 kebangsaan baik jang ber- | 
agama ataupoen tidak, baik, jang 

orang pada hampir tiap2 kampoeng. 

2 b |dja, sebab tidak ada apa 
. 1 malam djoega dibawa ke roemah | 
"kit, 

| |tanahnja oentoek pengisi peroetnja jang 

'lainnja harga hasil boemi dan lain2 

|harga kartjis, jang bagi kang marhaen 

dan Hizboel Irsjad, sementara dalam 
so'al sport pendoedoek Pamekasan 
roepa2nja ta' soeka djoega ketinggalan, 
terboekti dengan adanja bermatjam2 
club sepak raga, jang dioesahakan 

- Kartjis pasar dinaikkan. 

'Desakan malaise dan crisis doenia 
i menjebabkan 
timboelnja pelbagai-bagai beban jang 
sangat memberatkan penghidoepan rak- 
jat oemoemnja. f 

“Disebabkan tertoetoepnja beberapa 
onderneming dan peroesahaan2 jang 
besar2 maka so'al perboeroehan amat 
soekar sekali dan boleh dikata tidak ada. 

Sebab itoe beratoes-ratoes ja, beri- 
boe-riboe kaoem boeroeh terpaksa 
poelang kedesanja, biarpoen disana 
mereka terpaksa berhampa tangan sa- 

dang patoet 
dan perloe dikerdjakan. Dari sedikit 
ke. sedikit mereka koempoelkan hasil 

kerontjongan tetapi pendapatan 
mereka itoe tidak seberapa, sebab se- 

makanan terlaloe moerah, mereka ma- 
sih mendapat extra tambahan penaikan 

tadi sangat berat dirasainja. 

Terpaksa mereka tidak masoek ke- 
dalam pasar dan mentjahari perlindoe- 
ngan nasibnja kekampoeng-kampoeng 
atau tinggal diloear pagar pasar. Te- 
tapi disini mereka itoe mendapat ke- 
malangan jang tak didoega-doega, se- 
bab.... sang mas opas tak tinggal 
diam dan mereka itoe dikedjar-kedjar 
kesana sini. 

Mereka dioesir dan seolah-olah di- 
paksa mesti masoek kedalam pasar, 
membeli kartjis — djika tidak maoe 
zonder pardon lagi, mereka teroes 
digiring ke politie dan.... diverbaal, 
karena katanja melanggar atoeran. De- 
mikianlah baroe2 ini banjak di antara 
kaoem pendjoeal2 itoe dihadapkan ke- 
moeka landgerecht oentoek beroeroe- 
San - | 

rapa bundel soerat2 dan toelisan2 jang 
sangat geschikt boeat sarang tikoes. 

Dari roemah t. Sarkawi-ini tamoe2     
(t. Soesman, seorang pamong jang ma- 
sih boedjang dan mondok pada t. Sar- 
kawi terseboet. Disini mereka itoe ' 
dapat 
kabar Banteng dan 1 portretnja Lenin. 
Oleh A.R. toeanitoe ditanja, apakah ia 
seoraug communist apa tidak, perta- 

|agoeng tadi teroes pindah kekamarnja 

  

menggondol "2 lembar soerat 

njaan mana didjawabnja dengan tidak 
tahoe. #-——— 

Sehabis penggeledahan “dikamar t. 
Soesman itoe mereka teroes menoe- 
'djoe ke kamarnja sdr. Soemarto, seo- 
rang pamong jang masih boedjang 
|djoega dan tinggal menoempang pada 
'Leider dari pergoeroean Taman Siswa 
'itoe, jalah toecan Hasanoedin. Pada 
kamar toean itoe dapat dibeslag soerat 
kabar Fikiran Rakjat dari nomer 1 
hingga no. 55, mendjadi 55 bocah soe- 
idah tentoe setelah memeriksa segala 
'boekoe2, tetapi tidak ada jang perloe 
oentoek dibawa, 

Setelah itoe sebagai pengabisan di- 
geladah djoega roemah tocan Hasanoe- 
din. Setelah segala apa selesai ditja- 
harinja dan tak ada jang memoeaskan 
hatinja, tetapi toch tidak enak kalau 
tidak membawa oleh2 maka biarpoen 
tidak berharga, mereka terpaksa mem- 
bawanja satoe lembar ledenlijst oen- 
dangan dari salah satoe Comite diini. 
ikota dan 1 lembar klad karangan. 
Pada djam 12 koerang baharoelah 
tamoe2 itoe poelang dengan membawa 
oleh2 sebagai tertera diatas. 

PK 

Pekalongan. 

Orang kabarkan pada kita : 

Politie bekerd 
keras. 

Berhoeboeng dengan keadaan seka- 

ia 

keras menjelidiki perkoempoelan orang 
sadja. Begitoelah baroe2 ini perkoem- 
poelan Andalas, satoe perkoempoelan 
mengadji dari orang2 Sumatra telah 
didatangi reserse, djoega dimana sadja 
ada orang berkoempoel. 

Kampoeng Arab di mana banjak   mereka ta" loepoet masing2 merapat 
denda 1 talen, Och, nasib Marhaen '" 

Penggeladahan . dan 
pembeslagan pada 
goeroe2 Taman Sis- 
Wa. 

Disini telah terdjadi penggeladahan 
dan pembeslagan diroemahnja 4 goeroe 
Taman Siswa jang dilakoekan oleh 
|toecan2 Assistent-Resident, toean Patih 
sebagai dienstdoende regent dan toean 
Holman, commandant Veldpolitie. 

Lain dari pada mereka itoe ada lagi 
toeroet sebagai pengikoet 2 mantrie 
Veld-politie dan 2 politie-agent ber- 
pakaian preman. Itoe penggeladahan 
terdjadi pada djam 9 lebih, pada wak- 
toe mana goeroe2 tadi sedang menga- 
djar. Jang pertama mendapat bagian 
jalah roemahnja toean Sarkawi. Disini 
mereka itoe dapat membeslag 1 boe- 
koe Mentjapai Indonesia Merdeka jang 
terkenal, 4 of 5 boeah brochure Par- 
tindo jang memoeat tentang azas dan 

orang2 Sumatra tinggal selaloe dapat 
pendiagaan reserse... Fa 

—D— | 
Djoega akan dikeloearkan dari 

Indonesia. 

Merah." 
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan : 

Soerat kabar Ind. Crt. mendapatkabar —— 
berhoeboeng dengan kabar jang disiar- 
kan kemaren 13 November tentang 
seorang Tionghoa nama Lee Yin 
Kow jang dioesir dari Indonesia dan 
soedah berangkat pada hari Djoema- 
hat jbl., selain dari pada itoe ada lagi 
13 orang Tionghoa jang ditahan di 
Soerabaja, dan jang tersangkoet poela 
alam perkara soerat kabar ,,Gelom- 

bang Merah“, tidak berapa lama tagi 
akan dioesir dan dikeloearkan poela 
dari Indonesia. 

Bersamaan dengan kedjadian itoe, 
Orang-orang tahanan dalam perkara 
itoe di Betawi dan Bengkalis, poen   toedjoean itoe perserikatan dan bebe- akan dioesir dari Indonesia. 
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rang di Pekalongan politie bekerdja 

Perkara »Gelombang- 
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SEPATOE ANAK-ANAK 
KEPENTINGAN BOEAT TOEAN? 
KESENANGAN OENTOEK ANAK2 

TIDAK SELAMANJA MR nan aa 
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TOEAN DAPAT MOERAH, JANG 
TIDAK MEROBAH KEPADA KWA- 

LITEIT BARANGNJA 

ta 
Ek 3 

Dan kita akan djagatocan poe- 
nja keperloean, jang toean tidak 
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5 ini daan te si 

 @oraputa 

at “en digadaikan | 
-lama djoega djadi 

jinta yanjakan lo !). Orang 
3 djoeg 'moesti makan, djika- 

» bet: par tidak sempat boeat | 
. fjinta . 

“dah orang-orang” jang tjari | 
tidak t Na lama-lama |     

    
   
    

  

   
   
   
   
   

        

   

          

   
   

                  

    
    

  

   

        

   

  

   
    
   
   
   

  

   

    

   

  

wang sekarang. 
, tetapi feiten, Tn 

. Pe di Dongeng Batoe telah di- 

noeti Tr 
ai TA pen- 

ang na asal 
gatkan djoega 

oek2nja $ 

- Sedikit: per- | 
og tjoekoep dan 

“ Tjabang Mohamadiah 
.djoega akan maka di 
Bogor. : 

-baroe ini diroemahnja toean 

  

   

   

    

   

                            

   

  

— Kemakmoeran Djawa Barat. 

5 2 Samboengan hari Kemis j.l.) 
Kebanjakan orang orang jang mem- 

oenjai persediaan padi tidak ada 
tan maoe mengeloearkan, dengan 
idoega bahwa harga padi akan naik 

lama lagi. 
| Oentoek mendapat oeang Contant 
boeat pembajar mengerdjakan tanah 
dan pembajar belasting, ditjoba mereka 
mendapat pindjaman dari Volkscrediet 
bank, ini ada satoe politiek tidak akan 

t| menjoesahkan mereka disebabkan itoe. 
Apabila pengharapan mereka oentoek 

ri | dapat pindjaman tidak diberikan oleh 
bank, mereka itoe laloe Saeanan tanah 

- litoe sebagian. 
Oentoek memboeroeh pada peroe- 

1 | sahaan tanah bangsa Europa dan anak 
(negeri ada sederhana. Dalam peroesa- 

an padi tentang oepah ada toeroen.   

    

   

harian lelaki tiap hari bekerdja 
- cent ea 

at ra cent sampai 10 cent, 
' dari 5“ cent sampai 7'/, cent. 

  

|» Naiknja harga padi'dan beras sedi- 
aa, hampir sama dengan kea- 

Feng 

NN naa en 

'Toeroennja hoedjan ada loear biasa, 
an | tetapi baik oentoek tanaman. 

2Socaminja, E Dalam verslag boelan penanaman 
padi, gogo, djagoeng dan sagoe 
322,066 dan 334 Bs. 

Ditanam lagi 1197,0,55 dan 19 Bs, 
hingga penanaman dalam boelan Au- 
gustus berdjoemblah 5709,0, 137 dan 
3674 Bs, sedangkan tahoen jang aloe 
dalam tempo itoe ada 7272,0, 260 
dan 3889 Bs. 

Keadaan tanam-tanaman o&moemnja 
ada menjenangkan. Mengoesahakan itoe 

:Idjoega berikoet thee ada dikerdjakan 
dengan baik. 

Penjakit dan ga nggoean. 

"CK. tetapkan tidak berhasil dari 
7 B padi. 

Hanja pada tempat j jang tentoe tikoes2 
alitoe mendatangkan keroegian, tetapi 

dalam tempo jang sama penanaman 
itoe mendapat keroegian disebabkan 

"|ganggoean itoe. 
Telah dioesahakan oentoek meng- 

hindarkan ganggoean itoe dengan pem- 
|boeroean dan disertai memberi ratjoen 

— | jaitoe Phopshorpan dari Rathkamp jang 
ditaroeh pada potongan2 kelapa. Hasil | 
dari pekerdjaan itoe ada bagoes, teta- 
|pi pendoedoek tidak mempoenjai wang | 

.|contant oentoek membeli ratjoen ra- 
“Itioen Koe II 

| Desa tentoe akan dapat membantoe 

  

5 pan Sagba, Tebak 
cah Da aral Sa aren, 

Na ehosid Taha tem- 
f toe. tiap tahoen, 2 an ada 

ing Senen dalam 
iengerdjakan perkakas 

ek benang barang tanah 
e, dan barang2 tembaga. 
roesahan itoe sangat ke/ 

sebagian dari hasil 
apat ditoekar dengan be- 

“tetap tidak baik, kalau 
n angkat dengan Dan beras dan |   

K 17812, 
Ipenaneman - 

1 bilangan Bandjar dan district sebelah 

pentjariannja, | 

Dalam verslag boelan' 'ada ditanam 
padi gogo, djagoeng dan sagoe 
6104, 163,148 day 1441 Bs. Ditanam lagi 

1157, 678 dan 1448 s, hingga | 
dalam -boelan Augustus 

1933 berdjoemblah 48461, 4143, 1425 
dan 14159 Bs, sedangkan waktoe itoe 

.Ipada tahoen jang laloe 43718: 1746,880 
L|dan 13488 Bs, lebih lagi dalam 

(selatan penanaman padi mendapat ha- 
'sil jang baik. Oemoemnja keadaan ta- 

i (naman baik, “ketjoeali dalam bilangan 
O| Tjiawi penanaman padi .itoe sangat 
besar mendapat ganggoean tikoes, se- 
dang tanaman djagoeng dalam bila- 
ngan Manondjaja dan Bandjar menda- 
pat ganggoean oelat, 

Dalam district “Tasimalaja tanaman 

dapat keroegian disebabkan banjak 
'toeroen hoedjan. 

Berhoeboeng dengan lekasnja toe- 
roen hoedjan sekarang tengah diker- |? 
djakan sawah dan ladang. 

Penjakit dan vganggoean, 

C.K.S. tetapkan” tidan Yerhasil 93 Bs 
padi. Lebih-lebih dalam district Tjiawi 
dan Singaparna ada terdapat banjak 
sekali ganggoean disebabkan ' tikoes- 

:Itikoes. Pada hilangan jang banjak di- 
'tanami kelapa mendapat keroegian di- 
sebabkan toepai (badjing). 

Keadaan economie. 

economie tetap. ea 
Tentang makanan ada baik, tetapi 

pendapatan oeang ada moendoer dise 
babkan toeroennja harga padi, kelapa | 
dan pinang. 

Harga sereh dan daoen thee tetap 
seperti itoe. 

Pemboeroehan - dalam: peroesahaan 
tanah anah negeri lebih dari sedang, 
hanja- pada ondernemirigen tetap. 

Pembajaran oepah boleh dikatakan 
tidak rendah. 

Regentschap Tjiamis. 

Toeroennja hoedjan dalam tahoen 
ini besar tetapi tidak tentoe toeroennja 
tiap boelan. 

Penanaman bibit disebabkan keada- 
ar oedara ada baik, dan djoega tana- 
man lain seperti sagoe, kenjataan di 
sebabkan toeroennja hoedjan itoe tidak   

            

    

mendapat keroegian. 
1) In ersi30 F 

Bs, Na 
an dalam verslag badan ber- 

djoemblah 13026, 242,56 dan 21381 Bs, 
sedang pada waktoe itoe dalam tahoen 
jang laloe ada 12228, 154,163 dan 
21432 Bs. 

Penjakit dan ganggoean. 

Tidak mendatangkan hasil menoe- 
roet C.K.S. 45 Bs padi. Ada sedikit 
sekali. 

Hanja “sekeliling tanah pertjobaan. 
Ganggoean tikoes hanja sedikit 

sekali mendapat keroesakan disebab- 
kannja. 

Keadaan economie. 2 

Tentang makanan boleh dibilang 
sedang. Dalam boelan-boelan Mei dan 
Juni. soedah ditanami sedjoemblah 

14200 Bs, persediaan mana dalam ver- 
slag boelafi padi 1500 Bs ditambah. 
Dalam pada itoe penanaman sagoe 
lebih-lebih pada bagian jang koerang 

| makanan dalam district Pandjaloe oleh 
B.B. banjak sekali ditambah hingga |. 
tanaman pertama mendjadi 4800 dan 
kedoea 400 Rs.” - 

| Dalam pada itoe tetap pengiriman 
padi dari Bandjar dimana tanaman 
djarami dikerdjakan. Dengan kereta api 
dalam  verslag boelan ada lagi 
dikirim 27500 kg, sedangkan jang di- 
angkat dengan djalan lain sekarang 
koerangnja sama banjak djoemblah. 

Pemasoekan beras masih boleh di- 
bajar oleh pendapatan oewang dise- 
babkan copra, pinang, sereh dani 
sagoe. 

Sajang toeroennja maag copra itoe 
masih teroes berhoeboeng dengan koe- 
rangnja “pengiriman keloear negeri, 
hingga peroesahaan keboen kelapa 
bertambah ketjil. Dapat diterangkan 
djoega tentang harga daoen sereh te 
tap dan tiap pendoedoekwaktoe dapat 
mengambif'hasil dari peroesahaan itoe. 
Pemboeroehan pada “ onderneming 

iltetap, bersamaan dengan peroesa- 
haan tanah anak negeri. Pengambi 
lan padi dalam bilangan Bandjar 
mendatangkan banjak pekerdjaan. 

Peroesahaan dalam roemah hanja 
1 | mengerdjakan tikar2 pandan hingga ki- 

ra2 12000 boeah jang diperdagangkan, 
sedang persediaan minjak kelapa ada 

| koerang perhatian berhoeboeng dengan 
“Irendahnja harga dari minjak jang di- 
kerdjakan oleh fabriek. 

Harga-harga padi dan beras toeroen, 
selain dari harga ditoko naik tetapi | 
sedikit. 

Regentschap Garoet. 
' Keadaan oedara dalam verslag boe- 
lan ada kering tetapi kemoedian toe-       
Naa dengan g “ulat ta 

  

lapat keroegian, disebabkannja. 
Hanja dalam district 

mendapat hasil sedia ang, 
Penanaman alas dan 

pada tanah kering” pelahan-lahan soe- 
dah diambil, kwaliteit tembakau koe- 
rang dari biasa, dan tanah2 kering 
dikerdjakan. : x 

Dalam verslag boelan penanaman 
padi. gogo, djagoeng dan sagoe ma- 
sing2 ada 10319, 33,12 dan 1886 Bs. 
Ditanam lagi 2567,100, 18 dan 618 
Bs. hingga penanaman pada boelan 
Augustus 1933 berdjoemblah 19214, 
558,97 dan 10089 Fs, sedang waktoc 
jang sama pada tahoen jang laloe.ada 
23741, 620, 621-dan 9537 -bws. 

waktoe pengam ilan h: Ana 

Bojongbang | | 

tembakau 

  

  

  

  

'“Serocan kepada alam Islan 
Secretaris H.B. ARRABITAH « 

telah terima soerat seroean dari 
djelis -Conferentie' Islam di ' Bait... 
Moekaddis, minta soepaja di oemoem: 
kan pada publiek Islam di Indonesia," 
jang mana kita ambil sebagian jang 
terseboet didalamnja. 

Oleh Ken 

besar dan oleh kebanjakan bangsa 
Islam ta terpentjar di 

negeri Islam jang i 

berbagai- 

ketjil seperti lombok dan lain2 men-f 

Hingga dimana penjelidikan tentang 

Keadaan economie 
Tentang keadaan makanan ada baik. 

djoealan padi, peroesahaan sagoe, se- 

roesahaan dapat ' perhatian besar. 
Semoea tabriek-fabriek bekerdja keras. 

diperkebonan ada f10. p. b. 

Ressort Cheribon. 

boelan ada angin koembang o keras dan 

lebih 

kan 5000 bw. 

pat ganggoean tikoes. 

Harga harga padi dan beras tidak 

lan Juli. 

fabriek banjak membeli. 
Oepah2 koelie pada pemboeroehan 

dikebon. anak negeri Maa rendah 
selaloe pembajaran toe dengan beras. 

  

        

  

Inspectie afdeeling kes 
PT Ti—memberi -kabai 
moelai hari Senen tangg Novem- 
“ber tempo oentoek pengiriman post di: 
Betawi jang soedah2 dikerdjakan pada 
djam 9 pagi dan Iohor, akan di robah 
dengan djam setengah satoe-fohor dan 
8 malam. 

Dari perobahan ini, maka pengiri- 
man post jang dilakoekan oleh : 

2) kereta api sore dan malam, tidak 
dikerdjakan di Betawi. di keesokan 
harinja djam 9 pagi tetapi di itoe 
malam djoega djam 8. 

Pengiriman di waktoe malam dari 
barang2 atawa lain-lainnja oentoek 
orang2 jang teradres di Batavia-Cen- 
trum tidak akan dirobah. 

b) kereta api pagi dari Bandoeng 
dan Cheribon, dari Lampoengsche 
districten dan Palembang, Benkoelen 
dan lain-lainnja, dan dengan pesawat2 
oedara dari Semarang dan Soerabaja, 
dapat di dikerdjakan djam setengah 
satoe lohor, jang mana moestinja pada 
djam 2 lohor. 

Terhadap keoentoengan jang penting 
ini, ada djoegalah keroegiannja. 

Pengiriman post dengan kreta api 
pagi dari Bogor dan Soekaboemi baroe 
dapat dikerdjakan pada djam setengah 
'satoe lohor jang moestinja pada djam 
9 pagi. 

Tetapi angka2 ini tidak begitoe ba- 
njak dan kesoekaran ini dapat dising- 
kirkan “ dengan ambil postbox di 
Hoofdkantoor Batavia. 

Pengiriman dengan oedara dari 
Bandoeng, Singapore, Paleribang dan 
Medan akan dipoengoet dalam pengan- 
taram extra. 

—0— 

Lezing toean G. Hodson. 
Kemaren malam toecan Geoffrey Hod- 

son soedah mengadakan lezing dige- 
dong Theosofische Loge, dengan men- 
dapat banjak perhatian dari pendoe- 
doek bangsa Belanda di ini kota. Le- 
zingnja didalam bahasa Inggris jaitoe 
mengenai soeal ,,Menjelidiki dengan 
seterangnja tentang kehidoepan sesoe- 
dahnja mati.“ 

la katakan bahwa manoesia itoe 
machloek jang tidak bisa mati, jang 
mempoenjai badan berdaging, dan 
hanja dagingnja sadja jang mati. 

Sebagai penoetoep oeraiannja jang 
pandjang lebar, dikatakannja buhwa 
waktoe kematian itoe boekanlah ber- 
arti keroegian, tetapi lebih moelia di- 

(keroegian) hanja pakaian kita. 
dah kita mati, tidak ada,keke 
lagi. Sebaliknja di 
mendapat REM et GAN an Se 

1gan dan   lebih-lebih pada | SATiR' KVA, an . tanggoeng 
Ta Nun sn an Pa 13 Aa ke-indahan 

Penanaman padi ada korang ge Kn | Tt 

» 
f 

Penghasilan ocang didapat dari pen- 

reh, thee, ikan. Lebih-lebih dalam pe- 

Harganja per 100 k-o. f0.65 sampai 
10.85. Pendjoealan jang masih ada 

Keadaan dalam bagian pertama dari 

koerangnja toeroen hoedjan, “dan dalam 
bagian kedoea hilang itoe angin dan 

banjak toeroen” hoedjan: Dalam 
district Nae biasanja dioesaha- 

hanja Sekarang ditanas 
mi 2000-bw. dan inipoen selaloe da- 

Padi gadoe “ada berhasil sangat 
bagoes. 

Kegdaan economie. 

Pa djaoeh dari harga dalam boe- 

Dalam regentschap Cheribon naiknja 
harga sedikit sekali, disebabkan fabriek 

bagai negeri, soedah sama setoedjoe 
soepaja merika, poenja oepatjara pe- 
ringatan hari 27 Radjab tiap tahoen 
dibikin satoe oepatjara jang berkenaan 
betoel dengan apa jang dikoerfhiakan 
oleh Allah Ta'ala dari ia poenja Rah- 
mat pada malam hari itoe, jang mana 
pada waktoe itoe Nabi Mochamad 
Saw. di israkan (sampaikan) dari 
Mesdjid el-Haram ke Mesdjid el- -Agsa, 
djoestroe sebagian besar dari soedara2 
kita itoe telah kirim' soerat pada Ma- 
djlis Conferentie Islam di Baitul-Moe- 
kaddis minta soepaja Madjlis terseboet 
njatakan merika poenja kainginan itoe 
pada semoea bangsa Islam di seloe- 
roh negeri, dan minta 'soepaja semoea 
bangsa Islam dimana sadja adanja 
toeroet itoe perboeatan, agar pada 
itoe hari semoea bangsa Islam baik 
Has an merika poenja sjoekoer pada 
Allah Ta'allah jang soedah himpoenkan 
Tek dalam Islam dan satoekani 
merika dalam Iman, jang mana den- 
gan adanja itoe, merika didjadikan 
satoe - Oemmat jang terdiri dari ber- 
matjam-matjam golongan dan bangsa, 
pada mengakoei bahwa tidak ada 
Toehan selain Toehan jang disembah, 
bahwa - kandieng Nabi 
S.a.w. pesoeroeh “Allah, serta mendja- 
lankan sembahjang jang dipardoekan 
(wadjibkan) pada itoe malam. 

Dan mereka anggap bahwa b 
melengkapkan itoe pernjataan, 
koer ialah soepaja dari Tami 
nja itoe oepatjara periag 
seboet dan dari pe 
djikan jang dikoerni 
njak, orang Islam bisa 
jang mendorong mereka 
oentock bela azas2 Isias 
dan menarik merek   

  katakan keoentoengan. Apa jang hilang, safi 

ing2, dan soepaja beramai- 
ramai bersatoe dalam segala perboea- 
tan, hingga betoel2 djadi seperti orang 
Moe' minin dalam mereka poenja tjin- 
ta menjinta, kasihan-mengasihani @n 
toendjang menoendjang, jaitoe seoem- 
pama satoe badan, djika satoe dari 
anggautanja merinti atau mengadoe 
dari sakit, nisfjaja seloeroeh badannja 
itoe toeroet merasa begadang dan de- 
mam, 

Dan sebagaimana “Giketahoei djoega 
bahwashari 27 Radjab ada satoe hari 
peringetan Isra (Mi'radj|, jang mana 
pada hari itoe ada bermoela orang 
Islam poenja perhoeboengan dengan 
Mesdjid-ei-Agsa, tambah lagi pendekar 
Islam Salah-edin el-Ajoebi al-marhoem 
poenja- masoek ka Baitul-Moekaddis 
sebagai pemboeka dan melepaskan 
itoe negeri jang soetji dan Mesdjid 
el-Agsa dari tangannja kaoem Salibijin, 
adalah djatoeh padahari 27 Radjab, 
maka dari itoe ini hari djoega ada 
satoe peringatan jang negeri soetji 
itoe tetap Islam sampai ini hari. 

Oleh karena jang demikian itoe, maka 
orang2 Islam jang sama berpendapatan 
boeat adakan oepatjara peringatan pada 
hari itoe, liat dari antara maksoed2 jg. 
teroetama, ialah soepaja dari pada 
peringatkan itoe, orang Islam dapat 
memperingatan atas marika poenja 
kewadjiban terhadep Mesdjid el- -Agsa 
dan sekoelilingnja dari negri2 jang 
moelia di Palestina, pada ini waktoe jg. 
sangat hebat jg. lagi sedeng di alamken 
sekarang ini olehnja, dan kalau marika 
tidak sama bekerdja oentoek itoe, tentoe 
inarika akan tertimpa berhoeboeng 
dengan kateledoran marika, beberapa 
hal ig. mengerikan dihari kemoedian. 

Maka dari itoe Madjelis Conferentie 
Islam menoendjang pikiran saudara2nja 
itoe oentoek mengadakan  oepatjara 
besar bagai itoe hari, dan  beri.tahoe 
pada semoea bangsa Islam seraja ber- 
harap pada mereka semoea di seloe- 
roeh negri dan. pendjoeroe soepaja 

  

mereka poenja oepatjara kebesaran pa 
da hari 27 Radjab dalam tiap tahoen 
di bikin satoe oepatjara jang sepadan 
betoel, dan .tjoekoep dengan roepa2 
peringatan. jang dialamkan oleh sau- 
dara2nja, soepaja itoe, bisa djadi sa- 
toe andjoeran bagai mereka ak 
kerdja oentoek bantoe ad 
treman di Mena jang 
Ajat | 

  

   
   
   

      
    

      

        

      

     

  

| Bait poela, 

ta poen Ta angin tidak akan ter- 
nar dan tidak terhina, marika itoe 

) adalah orang2 jang akan masoek Sorga, 
tambah lagi mereka itoe akan berdiam 
dalamnja boeat selama-lamanja". 

Naa -el-Agsa boelan Mana 2 
kran AR 

Moehamad — 
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d Ni kwaliteit nummer 
| .d ngan lekas pada siapa 

  

    

  

   

   
   

    

   

    

.moerah, 
oe mendjocal, 

    

sebab harga kita 

     

    

  

    
   
    
   
   

  

   
   
       

  

     

  

   

  

   

  

idak tahoe. 
jari sampai 

“dan bantoe 
tidak ada. Tid 

semoea 

  

    

bai 

ang didapatkan ole 
Ti lantas doed   

hor bar 

Lap 

  

4 lelaki 

sebab Ganga jang lakoe didjoeat 

bari menoenggoe 

      

           
    
    

   

£ 

-moerah sekali 21 

hobajang Hg jang #Hotetighk maag. 
'oean Koesoemadirdja tanja disatoe 

er kampseng kira-kira 100 meter: 
ari tempat jang dioendjoek 

oma Djoeliah, tapi jang tingga- 
Lama sekitar itoe 
orang-orang pada 
tjari tapi - hasilnja 
ak ada jang tahoe. 
pada kembali  te- 

bitjarakan bagaimana ba- 
: #AKoekan boeat tjari 

jadja tidak bisa 

: ati ini Gading” tidak 
leh toean Martadisastra 

begitoe. sad ja, 
ke C. B Z barang- 

bawa Titi ke 

  

        
    
   

            

     
      

     

taran pangsan,“ kata 
Ini pendapatan 
jak, tetapi karena | 

engan e tentoe tidak bisa be- 
jadi Mas Mardjap lantas naik 

da bergi ke Salemba Hari ketera- | 

'keterangan 
h Mas Mardjap, 

oek dengan berse- 

oe Mas “Mardjap | 
bahoea betoel di 

y dibawa masoek 

Tjikarang, 
eroean. ' Pers 

| Yin gelap 

dan”satoe | 
loeka | 

t 125 

  

ORIET pake 

am ae an difjatat dari sagala apa jang kedjadian 
Tha kaloe sekali pesan 6 stuks dengan be- 

kirim “dengan franco. 

SENEN 119. na 

  

Sa jang saderhana sampe jang 
sampe f 6.— per seratoes. 

penanggalan. Olanda, 
Tionghoa, Djawa dan. Arab. 

  

  

      

   

    

  

Awas ! selamanja liat merk se- 

belah, kepala 

tida koreng, 

djadi enteng 

ramboet djadi 

gemoek, item, lemes, matiken 

koetoe dan ilangken ketoembe 

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tioe 
Kwitang Batavia - Cenirum. 

  

  

  

  

IB ADRENALINE || 

poean datang boelan. 1. fi. 
' kirim. 

Kita tanggoeng kemandjoerannja 

ini penjakit ada soesah seks!i 

OLI 

k en selaloe maoe toempa, 
—..aken ilangken itoe rasa 

fl. #1.50. besar f 24. 

Makan ini 
boektinja. 1.     

- Ka Ss   

'dikasih keterangan bagaimana doe- 
doeknja perkara, minta diantaakan di 
tempat dimana nona Djoeliah tahoe 
soedaranja misanan djatoeh pingsan. 

Lagi orang seperti rombongan ber- 
baris ke itoe tempat, Toean Mantri 
politie lantas bikin schets (gambar) 
taaja ini dan itoe. pada nona, sampai 
pada oeroesan pajoeng dan siapa 
jang pegang tadinja. 

| Sesoedah dioendjoek jang pegang 
'satoe kafjoeng, jang roemahnja ten- 
toe tidak djaoeh dari itoe roemah. 
Itoe rombongan hamba wet lantas 

Ikembali lagi ke roemah toean 
'Koesoemadirdja  boeat lakoekan 
pepriksaan dan bikin proces verbaal 
lebih djaoeh, Satoe sarean wijkmees- 

  

      

Iter disoeroeh bawa katjoeng terse- 
|boet ke mari. 

. Paling doeloe ditanja toean Koesoe 
madirdja, bagaimana dapatnja itoe 
boedjang, dan toean Martadisastra apa 
tadi dalam trein tidak ada orang jang 
mengganggoe atau bagaimana. Portret 
injonja Soebardjo diminta dan kalau 

Iroeh kirim doeloe dari Bandoeng. 

Di dalam nona Djoeliah jang doe- 
doek dekat njonja Martadisastra bi- 
lang: ,Saja rasa, tidak apa-apa. tjeu 
Titi, embi (tante), sebab itoe boedjang 
sebetoelnja boekan orang desa biasa, 
laada prijaji djoega. orang pintar, 
tjdema menjaroe, x 
»Moedah-moedahan tidak ada soe- 

atoe apa.“ djawab njonja Marta sem- 
“bari minta keterangan dari mana nona 

kenal dengan itoe   | Dj joeliah moelai 
Dodi. baroe,       
   

Fa 

Adronaline ada pendapatan baroe dari Europa boeat kasih prem- 
f12.50. besar #24. Rembours tidak 

II LIBROLIN POEDER HI! 
soedah lama. Kaloe tidak ada boektinja wang kombali: Meskipoen 

— tanggoeng kalo makan i ini obat Librolin 

rasa a "Sakit en di waktoe dapat kain kotor, peroet misi sakit 

II ACIDALOMIN FI) 
Ini obat oentoek orang njang dapat sakit Zenuw, 
malem tidak bisa tidoer. ENZ. Makan ini obat akan 
dapat hasilnja. 1. fl. f12.50 besar f 24. 

JIE RAVORIN #1! 
Boeat lelaki njang soedah zwak, akan tetapi 

misi seneng plezier. 

Bedak roos njang teramat haroem ba- 
hoenja. Ini bedak ada baik sekali boeat 

1 2 8 di pakai oleh orang njang ada penjakit 
koelit 1. ilesch fi. 

an Handel "»JULIANA" Semarang. 

|perloe disanggoepi nanti akan disoe- 

    

boeat sakit kentjing goela njang 

obatanja, akan tetapi kita brani 
poeder akan bisa semboeh.    

   

    

ap kain kotor peroet be- 

bole makan ini obat tanggoeng 
sakit en tidak toempa-toempa. 

Obat 3-fI. tanggoeng akan dapat 
fl. f10. besar ?19. : 

INROSE-POEDER BI! 

ai Tang, 

PASAR SENEN 127 
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Importeurs : 

PASAR-KLONTONG 
Hs. Vrg, DJOHAN-DJOHOR 

- BAT,-CENTRUM 
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KELON PA NON KAN ONKATI , 
Drukkerij 

Moehamad Thoha 
Tanah Abangheuvel 14, Telefoon 1256 WI. 

SANGGOEP TERIMA: 

Membikin tjitak-mentjitak (drukwerk harga 
jang semoerah-moerahnja, tetapi baik dan bagoes 
begitoepoen kwaliteit pekerdjaannja stimpal be- 

“Itoel dengan oewang jang Toean keloearkan. 
Bergoena “besar boeat orang dagang jang 

ingin namanja lekas terkenal pada antero publiek. 
Djoega Boekbinderij, encadreer-, graveerinr, 

Rubber en koperen stempel, lijstenmakerij en 
naamborden, 

  

Tenan 
5OKTER NO 

“BA. R K M AL: 
Detensielijn v. d. Bosch 34 

Batavia-Centrum. 

'Djam bitjara 4—6 sore 
112 

PA Ae AKU We 
  

  

WAN LIE 
Kramat no, 58B. t/o Station tram 5B.V.M. BI 

  

Reparatie voor horloge &gramopi 

Soedah pindah dari 

Boeroeng no. 44 ke 
diatas. 

Pekerdjaan 

baik dan 

ditar ' 

ongkos     
3 s- 

| Kampret mendjadi boedjang dan wak- 
toe menjapoe omong-omong dengania, 

Sesoedah dengar itoe tjerita njonja 
Martadisastra lantas kelihatan moeka- 
nja sedikit goembira dan kata: ,0, 
kalau begitoe slamat Titi, slamatanak 
iboe |“ 

Nona Djoeliah tidak mengarti itoe 
samboetan tanja keterangan lebih 
djaoeh, tetapi tidak didjawab, melain 
kan disoeroeh ambil thee boeat njonja 
Marta maoe minoem, 

.. Sementara itoe di depan kelihatan 
datang sarean wijkmeester bawa si 
Amat itoe katjoeng jang tadi pegang 
pajoeng. 

“Melihat dibawa ke rombongan ra- 
'den-raden, Amat mendjadi bringas 
maoe lari, tetapi ditahan oleh sarean 
Bek dan dikasih tahoe tjoema maoe 
ditanja doang. tidak diapa-apain. 

Mantri politie tanja lebih doeloe, 
»Betoel loe poenja nama Amat ?“ 
“Betoel aja namanji Amat, dan se- 

benarnja memangnja tahoe tadi ada 
tiga orang: doea bangsa empo-empo 
dan satoe abang-abang. Betoel dah 
aja ngga tahoe bohong dah sebab 
memangnja aja tahoe sih." 

»Diam djangan banjak batjot loe, 
djawab kalau loe ditanja, selainnja 
diam loe, awas jal“ kata sala satoe 
dari itoe doea sersi. 

' »Awas maoe apain djoeragan, kalau 
memangnja aja tahoe, Apa orang ti- 
dak boleh tahoe, kalau tahoe maoe 
ditangkap ?" 

»Diam loe. Loe tahoe apa, tjoba 
toetoerkan," 

“Aja an ada doea empo tjakap 
an   .dari bers | ti 

      
Siap dah, : Satoe Bag oenja dala 

Menoenggoe dengoin hormat. 
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toe!“ kata begitoe ia sembari oen- 
djoek nona Djoeliah jang  kebetoelan 
tondjolkan kepalanja ke depan. 

sJa, abis bagaimana !“ ,tanja mantri 
politie teroes, 

»Abis jang satoe, boeka pakaiannja 
satoe abang.... 8 

»Boeka badjoe jang boeat kekroe- 

ddona menjelak nona. Djoeliah boeat 
betoelkan itoe keterangan. 

vljah dah, boeka badjoe di kepala 
itoe abang. 'Abis jang  satoe lagi men- 
djerit dia, maoe djatoh dirangkoel 

Isama abang jang tadi, Dia 'ni—oen- 
djoek - lagi nona Djoeliah—lari keta- 
koetan, lantas tenan dipegangi sa- 
ma 'toe abang, lanti 1 ditjioemin.       

   

    

      
   

»E. jang betdel loe ngomong ja." 
" Memang b “sih, abis saja 

moesti kata baga 2?“ 
dan siapa jang 

mantri- -politie, 
Mm, emponja njioem 
gertak , he!“ biarin 

»Siapa jang c 
tjioem." tanja t 

»Abangnja njic 
djoega. Ba 
pada kaget. 

bolongan sama "toe abang, dibilangi 
djangan kata sama siapa-siapa, Na 

itanja batang , (Ieher saja maoe dipoe- 
tar", 

  

poean Sa kaki "#edjalan begar,:   
Lantas saja di nggil dikasih. oewang 

disoeroeh pegi, kalau tidak maoe ka- 

|Lantaran da itoe anak soedah - 
berani ngomong. tidak ketakoetan lagi. 
djadi. dioed''ani beberapa pertanja' an, 
Tetapi. djawabannja hanja seperti di 
atas, apa jang ia-tahoe, lalantas per- 
gi dan mea Litoe satoe perem » 

LA 
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