
   

  

Na gan besar. 
d bersendjata tongkat dan 

pawah pOnre, angkat 
1S , prrrang! 

oorti tia djatoeh ke 
skan .nafsoenja 

c “itoe gambar, 
enja datang dan 
tan jang “tidak 

n dihoeko: 
ti toe katja j jang ia an 

d oesan Eka 

   
     

  

        
      

    

  

       

     
    
    

  

   

  

    

    

     

   

  

   

   

  

   

    

    
    
    
      
   
    
     
   

      

    

Rajat Aketoeran 
seorang nama R. 
ganan itoe orgaan 

2 Naa Pa orang jang 
pada Geuvernement ia tidak 

erlangganan. Langganan koran 
: partij jang terlarang oentoek peng- 

, gawai negeri djoega. dianggap sebagai 
|Isatoe  pertoeloengan: oewang (abon- 
nement), maka terpaksa ia tidak teroes 

-| djadi abonne. 
' Toean Moerad ingin kita kemoeka- 

kan bahwa P.N.I. Partindo.. P. S.I. 
dan Permi hanja satoe partij jang ter- 
larang  oentoek penggawai negeri, | 
tetapi boekan partij jang terlarang 
Beton verceniging|. seoemoemnja. 

TO — 

PENGASINGAN. IR. SOEKARNO. 

| Oleh sebab vraagpunten soedah di- 
| madjoekan dan soedah poela didjawab 
joleh Ir. Soekarno, tinggal lagi diper- 
timbangkan oleh Pemerintah apa Ir. 
Soekarno itoe akan diasingkan. Sekira 

: "benar akan diasingkan, tentoe seka- 
'rang lagi dipertimbangkan LM 
mana ia moesti. dipandang baik. 

sz 1 

a- ..Menoeroet 5. B. katanja ak sogatoe 
Isebab.. hi 
boleh adinja Pemerentah sekarang se- 

            
       

      

     

        
        
       

   
    

  

t, Soekarno ke Timoer-Selatan 

   bisa ditoendjoekan satoe tempat, 
1 “ia bisa mendapat pekerdjaan. 

     

    

    

       

  

    
    : , Bagai an: 

(| mendjadi skin asa orang dewasa ini. 
  

  

            

da Ir. Soekarno. Dji- 
Wwoto waktoe dalam 
erabaja) minta dibe- 
akan tidak tjampoer | 

oempoelannja, namanja 
terkoetoek (sebagi lei- 

idak heran, jang lebih) 
lebih terkemoeka, ter- 
iriannja itoe djoega 
gkan sympathie dari 

  
   

   

        

ja oentoek selamat” itoe 

   tah djangan pertjaja 
Ir. Soekarno. Pemboeangan 
dengan suggestie tetap di 

   

seorang sebagai Ir. Soekarno 
: ih baik diboeang, dari 

tinggal di Java dengan 
iri dari politiek. Poedja'an   

jang “berkocasa dan. mendjadi raksasa, 
jang berpengaroeh e 

Na Banjoew 

morokok melihat dengan asjik pada 

gga J.B. bisa mengabarkan | 

ang oentoek mengasing- 

orneo. Disitoe nanti Ir. Soe- 

kepoetoesannja, itoelah jang 

| akan King istrinja 

abar poetih tetap asoet| 

terlaloe besar padanja, | 

| Anipt: menebang Pa inna pan an 
, Nagoya Maru”.- Kota “oerabaja, 

pertemocan deng an jowrnalisten kita di Djawa Timoer. 
Djawa jang dibawa oleh 

- 

3) "oleh AMIR HASANI redaetenr 

        

Dari Semarang kapal berangkat ke 
'/Panaroekan, pelaboehan Sitoebondo. 

  

dan djoega moesti inggal di tengah 
laoetan. Jang diambil disana jalah 
djagoenz. Panaroekan sendiri menge- 
locarkan tembako, kopi dan 'goela. 
Batoe baroe dimasoeki disini dari 
Australia goena boeat spoor. Kira-kira 
poekoel 2 tengah malam kita menoe- 
djoe Banjoewangi dan -hari Senin pagi, 
djam 7 sampai poela di pelaboehan 
kota ini, djoega di tengah laoetan. 

Dari Kapal, pemandangan amatlah 
permai kelihatan, oleh karena djaoeh 
dibelakang kota Banjoewangi kelihatan 
goenoeng “Merapi dan goenoeng Raoeng 

8 | jang memperlihatkan tetap tegak-pen- 
diriannja, seolah-olah membilangkan 

-Ipada mereka, jang melihat, bahwa di 
bahagian di Oosthoek ini, merekalah 

    

i-jalah kota jang paling 
djaoeh letaknja di “Timoer Djawa, 
djoega  dipertal an dengan spoor. 
Kota demikian dan seko 
ngelocarkan kelap      

Tatkala orang2 di Bni sedang 
asjik menaikan barang2, maka waktoe 
itoe hampir lah kita membikin ketjila- 
kaan jang tak terhingga rasanja. Begini 
letaknja. 

Kita merokok sigaret dan sedang 

barang2 jang dinaikan dari praoe2, jang 
besar itoe ke kapal. Rokok hampir ha- 
bis terhisap dan achirnja poentoeng 
jang sedikit di lemparkan kebawah, 
maksoed soepaja dia djatoeh ke dalam 
laoet. Dengan sekali-kali tak disangka 
roepanja poentoeng, jang berapi itoe 
djatoehnja tak ke air, malahan ke atas 
zeildoek, jang dibelintangkan diatas 
salah satse prahoe jang banjak. 

Kita baroe tahoe, tatkala kita se- 
konjong-konjong kembali berdiri ke 
tempat tadi kembali. Poentoeng rokok 
soedah habis terbakar, dan api soedah 
'menjala amat pelahan-pelahan diatas 
'zeildoek praoe. Angin sebentar seben- 
tar seakan-akan membesarkan. 

Kita tjemas, tak berdarah paras 

oldredacteur 

redactie 1440 WI. 

»Pemandangan” 

Kapal sampai kira: potkoel 10 malam, | 

'Imempoenjai tanah socboer, olefrkarena 

D. KOESOEMANINGRAT 
| (roemah Saeroen 1617 WI.) 

Tarief advertentie : 2 

1 regel £0.25, paling sedikit 10 regel 
Satoe papina £ 50— sekali mecat 

£ 30.— 'Lampiraa dalam kota 

       Contract ada tarief sendiri    
Agent : Reclame bureau 

A DE LA MAR Am. 

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

pen Hasil boemi dari tanah 

dalam perdjalanan. 

damkan api tadi dan teman2nja ber- 
|kedjaran keatas zeil. 

Dan kita“... ..00, kita. sendiri 
amatlah terkedjoet poela, kita poera2 
djoega kelihatan marah dan kita me- 
.ngomel, akan tetapi hati kita berkata: 
.Goddank”, 

Hampir satoe poentoeng rokok bisa 
mengabiskan barang2 dan prahoe dan 
siapa tahoe ,, Nagoya Maru” barangkali 
bisa djoega di makannja. 

Poekoel kira2 2 tengah hari berang- 
kat kita menoedjoe Probolinggo. 

Di waktoe sore kapal melaloei Tg. 
Sedano, dan amatlah tjantiknja keliha- 
tan laoetan di waktoe sekarang, di 
belakang pergoenoengan berdiri goe- 
noeng Baloeran, tinggi kelihatan, ber- 
tachta sendiri, tak ada goenoeng tinggi 
lagi, jang bisa berganding dengan G. 
Baloeran ini. 

Goenoeng demikianlah, jang penga- 
bisan didapati sebagai goenoeng tinggi 
di -bahagian timoer-Djawa. 

Di Tg. Sedano, kapal membengkok 
berlajar ke Barat dan seteroesnja me- 

 noedjoe Probolinggo, dimana sampai 
kira poekoel 10 malam hari Senen, 
berlaboeh seperti biasa di. tengah! 
laoetan. Probolinggo dan sekoelilingnja 

hoedjan banjak djatoeh. 
Beras dan goela banjak ditanam. 

Sebeloemnja crisis doenia terdjadi, 

joviaal dan collegiaal, tatkala kita me- 
ngenemoei mereka. 

Pendapatan kita terhadap pada hoofd 
re dacteur S.O. tocan Syaranamual ijalah 
bahwa toecan ini seorang jang mem- 

hoe menghargakan tijd (waktoe| dan, 
memakai toetoer-kata, time is money 

Sogatoe hoofdredacteur boeat m 
ngoeroes  dagblad kita haroes moesti 

' mempoenjai tabiat demikian, dan kita 
hargai lah itoe. Dan terhadap toean 
Darmawan Loebis, ini lah soeatoe 
journalist, jang berpikiran tenang, dan 
melihat wadja moekanja besarlah ra- 
sanja pengharapan kita pada dia boeat 
mengoeatkan pendirian hal journalis- 
tiek kita semoeanja boeat kemoedian 
hari. 

Demikianlah adanja pendapatan kita 
selintas laloe. Sekarang kita tjoba me- 
ngoeraikan sedikit tentang kota Soe- 
tabaja. Jang sebenarnja tak ada goena- 
nja, tetapi kita soedah berdjandji boeat 
menerangkan sedjelas-djelasnja tentang 
perdjalanan ini, siapa tahoe, barangkali 
ada hal diantara toean2 pembatja, 
jang nanti akan sampai di Soerabaja, 
dengan kapal dficlak Soerabaja, tetapi 
Tg. “Perak). 

Di Tandjong Perak kita naik elec- 
trische tram, tidak kepoenjaan Gou- 
vernement, akan tetapi maatschappij, 
jang mengoeroes. Roepa dan bentoek- 
nja tak beda dengan tram electrisch 
B.V.M. di Betawi, tjoema klas I tak 
|ada. 

Kita beli sampai Stadstuin dan dari 
sini beli lagi satipai- Simpang. 

' Soerabaja, sepandjang penglihatan 
kita dalam sedikit waktoe, lebih ramai 
dari Betawi. 

Pertjajalah kita, bahwa kota ini 
socatoe kota perniagaan di Djawa, 
jang paling ramai, ja dari sekoeliling 
Indonesia.   Probolinggo jalah  pelaboehan dari 

goela, jang nommor 3 besar dari kota2 ' 
tanah Djawa. Djagoeng banjak di 
perdagangkan  keloear, dan ,,Nagoya 
Maru“ di pelaboehan ini djoega me- 
masoekan berpikoel pikoel djagoeng. | 
Roepanja hampir disaban2 pelaboehan 
kapal ini mengambil djagoeng. 

Berangkat poekoel 11 
Probolinngo dan poekoel kira2 sete- 
ngah 1 sampai di Pasoeroean. 

Pasoeroean djoega mengelocarkan 
goela, dan djagoeng, 

Pasoeroean ini dan Probolinggo 
letaknja didalam padang-datar, dimana 
toemboeh beberapa kehasilan tanah, 
sawah dan kebon goela pandjang dan 
lebar kedapatan. Didekat res. Pasoe- 
roecan dan Besoeki terletak kota Dja- 

siang dari |. 

Di dekat Kali Mas kedapatan Ma- 
,rine-etablissement boeat kapal2 perang. 
Fabriek2 ketjil kelihatan disana, goena 
membozat saboen, spiritus, kertas, ba- 
toe tembok d.L.I. 

Tjoema satoe sekolah tinggi kepoe- 
njaan Soerabaja, jaitoe sekolah N.ILA.S. 
jang sebentar lagi rasanja dimatikan. 

Soerabaja mengambil dan .menge- 
loearkan banjak barang2 dan kehasi- 
lan tanah dari seloeroeh Djawa Timoer, 
kota ini bertambah-tambah besar. 
Reede dari Soerabaja tak begitoe keras 
dan berombak besar, oleh karena di 
moeka, angin keras ditahan oleh poe- 
lau Madoera. 

Kapal berangkat poekoel 5 sore. 
Banjak kawan2 mengantarkan, banjak 
penoempang kapal lagi, jang datang,   tirata dengan mempoenjai kebon-kebon   'moeka lagi. Api itoe roepanja makin 

'Hama makin besar dan menjala. Djika 
diteriakan pada satoe koeli, jang be- 
kerdja, tentoe orang2 akan tahoe dan 
officier2 kapal dengan segera akan 
memegang “kita, sebab dengan djelas 
soedah tertoelis diatas papan dengan 

sekali-kali tak boleh diboeangkan 
kemana-mana sadja. Tentoe kita akan 
dapat denda, jang tak sedikit, dan 
mengingat sajang pada oewang kita 
masih tinggal diam. Api kita lihat ber- 
asap-asap memakan zeildoek, jang 
kering itoe. 

Kalau di biarkan sadja, nistjaja akan 
kedjadian kebakaran di laoetan ini. 
'Orang2, satoe poentak tahoe, bahwa 

berdiam ,diri disana, dan bermaksoed 
djika api itoe tak djoega ketahoean, 
'kita akan bilangkan pada satoe officier. 

pergilah keloear dan terkedjoet. Satoe 

hoeroef besar, bahwa poentoeng rokok 

asap soedah mengoeap2 keatas. Habis 
akal, maka pergilah kita ke kamar dan 

Sedjoeroes lamanja kita didalam, maka 

koelie dari praoc sedang asjik mema- 

chemisch Jaboratoriunt boeat goena 
mempriksa tentang hal goela dan satoe 
proefstation goena djoega dipakai 
setjara bagimana goela ditanam, agar 
soepaja soeboer hidoepnja dan bisa 
mendapat banjak kehasilam goela. 

Di kota Pasoeroean, dimana kapal 
djaoeh ditengah berlaboeh, kita tinggal 
lama, tidak oleh karena teroes mengam- 
bil barang, akan tetapi oleh sebab 
mengingat sampai di Soerabaja. Di 
Soerabaja tak boleh dimalam hari ber- 
aboeh, mendjadi di toenggoe sampai 
waktoe hari pagi dan demikianlah ada- 
nja, kira poekoel 7 pagi kapal merapat 
di pelaboehan Soerabaja. 

Dan sesoedah 5 hari 5 malam lama- 
nja tjoema melihat air, toeroenlah kita 
ke darat dan mengenemoei teman2. 

dactie ,,Dagbiad Soecara Oemoem” 

ranamual dan Redacteur2nja, 
Dermawan, Chua Chee Liang dan A.R.   

goela, dan di kota ini berdiri satoe | diwaktoe 
fabrik goela, jang terbesar di tanah Lengkong Iwethouder Soerabaja| djoe- 
Djawa. Kota Pasoeroean mempoenja |iga kelihatan. Di Jacatra dahoeloe roe- 

Senang dan segar rasanja badan. Re- 

djoega kita mampiri dan berladjar kenal 
dengan redactie-staf. Toean J.D. Sya- 

toean2 

Baswedan memperlihatkan moeka jang 

hingga ramailah kapal ,, Nagoya Maru“ 
itoe. Toean2 Sangadji dan 

panja oleh sebab berangkat kapal ter- 
laloe pagi, hampir ta“ ada orang pe- 
ngantar kelihatan. Penoempang kapal 
hampir semoea orang Djepang, dari 
Soerabaja jang banjak naik. Dahoeloe 
dari Betawi tjoema kita 6 orang, jang 
berada dan mempak kelas I, sekarang 
ta' bisa lagi. , 

Waktoe kapal akan berangkat, se- 
moea pasagier dapat convetties (jaitoe 
kertas berbagai-bagai warna, jang di- 
pakai orang Barat boeat pesta dan di 
Tempar2 kan), hingga terbang melajang 
lah kertas ini di lemparkan dari atas 
kapal ke darat. Convetties sekarang 
ini beroepa sebagai tali, hingga mereka 
di darat memegang oedjoengnja dan 
mereka di kapal menahan goeloengan 
nja hirgga sampai nanti di dipandjang- 
kan lagi sebisa2nja. Pestalah semoea 
penoempang ,,Nogaja Maru“ dalam se 
bentar waktoe dan memegang dan me- 
mandjangkan tali kertas itoe, sampai 
kapal dengan pelahan2 meninggalkan 
pelaboehan Soerabaja, hingga poetoes 
lah tali kertas itoe semoea. 

# 
  

-Nac hdatoel Oelama akan 
bersidang.. 

tjabang  Tasikmalaja, — N. O. 

pat digedong sekolah Mulo Pasoendan 
Tasikmalaja. 

sngouroes zakat fitrah“   Menoeroet warta dari Bestuur N.O. 
pada 

tanggal 3 December '33 akan menga- 
dakan openbare vergadering, bertem- 

Soal jang paling pentiig” dibitjara- 
' Ikan perkara akan berdirinja »Badan 

jaitoe sema- 
(|ta-ma akan melindoengi kaoem fakir 

ik Ketjelakaan2 jang hebat. 

Yo Bian Hoat, . anak 

meninggal doenia, 

toelang bahoe dan 2 toelang iganja.   ma (j Skema 

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan : | 
lelaki dari Yo 

Beng Kan jang ternama di Bandoeng, 
dalam penoebroekan motorfiets, soedah 

Dikabarkan poela: Njonja van Tijn, 
dalam ketjelakaan auto soedah patah 

Keadaannja masih ada harapan djoega, 

Pertjobaan penerbangan. 

Dari Rotterdam (Nederland) Aneta 
mengabarkan bahwa tadi malam mesin 
terbang ,,Zilvermeeuw“ soedah mem- 
boeat pertjobaan penerbangan. 

— |— 

Post oedara, 
Mesin terbang ,,Snip” soedah sampai 

di Djask dan ,,Ysvogel” sampai di 
Bagdad.     

Pongaa sifat business-man dengan ta- 

   

  

     

      

   

   

   

  

    

  

      
      

    

      

      

    

      

  

   

      

    
   
     
   
     

     

        

        

      

     
        

      

   

     
    

        

            
  

    

    

    

    
   
   

  

   

   

      

   

      

      

       
          

         
         
      
       

         
        

       

       
    
     
     
       

       

        

      
        
    
         

  



    

    
   
   
   
    

   
    
   

    
   
    

  

     

    
     

   
    

    

   
   

     

     

  

   
   

     
   
      

   

     
   
   
     

       

     

    

     
      

    
   

   
    

      

    

   
   
   
    

   

   
    
   

  

   

    

“jang berani-mempertahankan kantong 

: 
" 

  

“ lebihan, jang tidak bisa dikirim lagi 

. mendjadi lebih mengerti segala keingi- 

toe penambahan ' begrooting, jang 

Djaoeh tidak pada tempatnja, tidak ada 

-berani mendjeroemoeskan diri dalam 
- peperangan, dan djikalau Japan dan 

Djaoeh, itoe berarti membocat hara 

Pi bocat 
. tidak faedahnja sedikit djoega. 

'ter Takahashi itoe bisa mengalahkan 

|. Betawi, tocan AJ. S. Pullan. 

  

  

    

  

Mr. TAKAHASHI TIDAK MAOE 
MENGALAH. 

Barangkali beloem pernah kedjadian 
dalam riwajat negeri Japan, ada se- 

“Orang minister oeroesan Financign, 

rakjatnja dari penjerangan minister2 
lain, teroetama minister peperangan 
marine dan loear negeri, seperti seka- 
rang ini di Tokyo. 

Sebagaimana doeloe telah kita oe- 
raikan, berhoeboeng dengan kegenti- 
ngan di Timoer Djaoeh, maka Japan 
itoe telah memperkoeatkan persendja-| 
taannja, dengan tidak merdoelikan, di 
Geneve orang mengobrol  pandjang- 
pendek tentang soal perloetjoetan sen- 
djata internationaal. Generaal Araki, 
Minister oeroesan peperangan, ada 
panglima paling berani dalam perije- 
rangan pada kantong rakjat itoe. 

la tidak maoe tahoe beban rakjat 
telah terlaloe berat, tidak maoe tahoe 
penghasilan industrie terlaloe banjak 
dan satoe kali moesti menghadapi ke- 

keloear, ia tidak maoe tahoe, jang 
meskipoen export. Japan semangkin 
bertambah, keadaan economie rakjat 
didalam negeri sendiri, perloe -diper- 
hatikan terlebih doeloe, Negeri mem- 
poenjai kebanjakan padi katanja, se- 
dang pelaboean-pelaboean asing ter- 
toetoep rapat, tidak boleh dimasoeki 
padi atau beras Japan. Tidak djadi 
apa, kata Gen. Araki perrerentah moesti 
beli semoea padi dan beras jang ke- 
lebihan itoe, oentoek mendjaga djikalau 
Japan terkoeroeng oleh moesoeh atau 
moesti membela diri. “Dea 

Ministerie peperangan minta satoe 
millard oentoek keperloean persendja- 
taan, dari mana oewang itoe moesti 
didapatnja, itoelah ada oeroesan mi- 
nisterie oeroesan financign. Minister 
Oshumi, oesoesan marine, tidak maoe 
kalah dengan colleganja dari pasoekan 
darat, dan minta oewang oentoek 
memperbanjak kapal-kapal perang, 
menoeroet program marine ke 2, dan 
oentoek . membikin pelaboean-pela- 
bocan mesin terbang laoet, boekan di 
Japan sadja, tapi djoega  dipoelau- 
poelau dari djadiahzi: japan. Mereka 
kedoea mizister oeroesan persendja - 
taan negeri ini, bersama-sama dan 
bersatoe hati melawan minister Taka- 
hashi dari financign. : 
— Selain dari mereka itoe, maka mi- 
nister-minister oeroeSan loecar negeri 
djoega minta begrootingnja ditambah, 
berhoeboeng dengan peniatan pemerin- 
tah akan memboeka beberapa kantor 
propaganda ,,keboedidajaan dan soe- 
mangat rakjat Japan” diloear negeri. 
Dengan kantor-kantor propaganda itoe, 
maka Japan maoe bikin loear negeri 

nan dan segala haloean Japan ,oentoek 
perdamaian dan persoedaraanoemoem”, 
Minister dalam negeri minta tambah 
ongkos . pendjagaan  politie, minister 
oeroesan pertanian minta soepaja ne- 
geri menoeloeng kaoem tani, begitoe 
djoega minister oeroesan industrie, 

Djikalau dihitoeng semoea periin- 
taan dari minister2 jang minta tambah 
Ongkos, maka orang dapatkan angka 
300.000.000 .. Yen, sedang minister 
Takahashi malainkan maoe loeloeskan 
sampai banjaknja 30.000.000 Yen, sa- 

djoega moesti dipikoel oleh rakjat 
Japan sampai mereka ini tidak bisa 
lihat mata-hari lagi, begitoe moestinja 
rakjat Japan itoe meringkoek memikoel 
kewadjiban membantoe negeri. 
- Orang boleh pikirkan sendiri, ba- 
gaimana soekarnja kedoedoekan nti- 
nister Takahashi itoe. Ia tentoe tahoe 
betoel keadaan jang genting bagi Ja- 
(pan dalam waktoe sekarang ini, tapi 
apakah ia- moesti korbankan bangsanja 
sendiri oentoeck satoe maksoed atau 
satoe. haloean, jang sebenarnja boleh 
dirobah dengan djalan diplomatiek ? 
Perlombaan persendjataan di Timoer 

satoe negeri, biarpoen Rusland, jang 

kaoem nationalist-militairist maoe pak- 
sa djoega satoe peperangan di Timoer 

kiri pada badan sendiri. Betoel ada 
satoe perboeatan terpoedji, akan teta- 

kebangsaan dan toeroenan 

“Bagi kita, kita mendoakan, minis- 

semoea collega2nja itoe. 
: K, 

  

  

Vice Consul negeri Inggris 
. di Betawi. 
Soedah sjah dan di izinkan sebagai 

Vice-Consul “dari Negeri Inggris di 

  

Filiaal N.V. Insaf. 
Djakarta dan Djati- 
negara. : : 

Menoeroet perdamaian antara Di- 
rectie jang terseboet di Bandoeng, 
maka sekarang soedah diadakan Comite 
jang maksoednja- akan mendirikan 
filiaal N.V. Insaf, sementara kantoor- 
nja bertempat di gedong Persatoean 
Pertoekangan. Boekitdoeri Mr. Cornelis 
jang medjadi Comite : 

M. K. Wigoeria Ketoea. Gandaat- 
madja, Peneelis. Antapradja, Benda- 
hari. Ichtiar jang pertama dengan 
mengelilingkan lijst kepada jang menje- 
toedjoei pendirian terseboet, dan apa- 
bila soedah siap, bermaksoed maoe 
mengadakan pertemocan pada tiap2 
tempat “jang dirasa perloe, dengan 
dihadiri oleh Directie dari Bandoeng. 

—— £ 

Ledenvergadering V. O. B. 
Pada hari Minggoe kemarin di Dja- 

karta telah diadakan rapat anggauta 
Tt 

Rapat dimoelai djam 9 pagi, dan 
dipimpin oleh tocan Somaatmadja. 

Agenda: 1. Pemboekaan, 2. Notulen, 
3. Voorstel2 ke Congres, a. Kedoedoe- 
kan Volksonderwijzers, b. Normaal- 
leergang masoek golongan mana, c. 
Oesaha, oentoek mentjapai deradjat 
jang lebih tinggi, 4. Begrafenis-fonds, 
5. Bank V.O.B., 6. Ichtiar oentoek 
kemadjoean tjabang, 7. Rondvraag. 

Sesoedah tiap-tiap agenda dibitja- 
rakan dengan pandjang lebar, dan 
lantas memilih Commissie oentoek 
merantjangkan Statuten dan Huishou- 
delijke Reglement boeat Begrafenis- 
fonds, 

Voorzitter: Toean Atjong. 
Secr: Soemintaatmadja. 
Lid: Wartaatmadja. 

Djoega dibitjarakan tentang hal oe- 
ang jang telah ada di bank, voorloopig 
boleh didjalankan dengan atoeran se- 
mentara. 

Tentang hal Statuten dan Huishou- 
delijke Reglementnja akan dibitjarakan 
pada vergadering jang akan datang. 

Poekoel 2 rapat ditoetoep dengan 
selamat. 

—i) 

Co6dperatie K.I.T.A. 

Pada hari Djoem'at jbl. telah diada- 
kan rapat anggauta, moelai poekoel 8 
sore, bertempat di Clubhuis Pasoen- 
dan Boekitdoeri. Ae 

Pimpinan oleh Toean I. Singadilaga. 
Agenda : 
1. Perdjalanan jang soedah berlakoe 

atas itoe peroesahaan, teroetama ten- 
tang kemadjoeannja ini peroesahaan, 
meskipoen kedapatan wang jang sela- 
loe, tinggal diam sadja, banjaknja 
f 600.— dan reserve kapitaal mengi- 
koet diam f 78.— tetapi dalam sepoe- 
loeh boelan ini menoeroet verslag dari 
Commissie van toezichi ddo. 25 Oct. 
"33, maka kedapatan keoentoengan ber- 
sih f 530.— atau 50pCt. dari modal 
semoea, dus 65pCt. dari wang jang 
berdjalan. 

2. Menoetoep boekoe jang biasanja, 
pada tiap-tiap tahoen berbetoelan 
boelan December itoe, dengan boelan 
Poeasa. Dan sekarangpoen kebetoelan 
boelan Poeasa djoega. 

Djoega- tentang pembagian keoen- 
toengan jang biasanja dibelikan dengan 
penoeh kepada anggauta, tapi moelai 
sekarang hanja 50 pCt. sadja dan jang 
selebihnja dipakai menambah tjele- 
ngannja. Hanja pembagian keoentoe- 
ngan dari Coupon diberikan semoeanja. 

3. Berhoeboeng dengan wang jang 
selaloe diam, banjaknja f 600 tadi, 
maka menoeroet kepoetoesan. 

a. Jang f 80.— dipakai membesar- 
kan peroesahaan menatoe,- soepaja 
dapat memakai stoom, 

b. Dipakai” membeli aandeel dari 
persatoean pertoekangan Boekitdoeri, 
banjaknja 50 aandeel A4 f5.— — 
f 250.— Poekoel 12 malam rapat di 
toetoep dengan selamat. 

Conferentie Penolong Pengang- 
“goeran kaoem Iboe. 

Pada hari Minggoe j.b.I., moelai 
djam 10 pagi soedah diadakan con- 
ferentie, bertempat di Standaardschool 
-Pasoendan, Kerkstraat 70 Mr. Cornelis. 

Jang menghadiri : 
«1. Leden Pasoendan Istri tjabang 
Djatinegara seoemoemnja. 2. Leden 
Aisjijah tjabang Djatinegara. 

Dari perkoempoelan pemoeda2 jang 
mengirimkan oetoesannja ialah : 

1. Pemoeda Indonesia  Berdjasa, 
Djatinegara. 2. Pemoeda Pendidikan 
Islam, Djakarta. 3. Sinondang Naposo, 
Djakarta. 4. Pemoeda Pergoeroean 

'IRa'jat, Djakarta: 5. S.v. Setia, Djakarta. 
6. Roekoen Anak Marhaen Indonesia, 
Djatinegara. 7. Indonesia-Moeda, Dja- 
karta, dan dari Pasoendan Djatinegara 
diwakili oleh -toean I. Singadilaga : 
wakil dari pers. ,,Bintang Timoer”, 
»Sipatahoenan” dan ,Pemandangan”. 

Mevrouw Soehara sebagai voorzitter 
dari P.P.K.J. sesoedah mengoetjap di- 
perbanjak terima kasih, kemoedian 
menerangkan tentang maksoed menga- 
dakan conferentie itoe. 

Agenda: 
1... Pemandangan oemoem, oleh Mevr. 

T. Dachlan. 
2. Azas dan toedjocan P.P.K.I. oleh 

Mevr. Enos. 
    

     
Werkprogram oleh Mevr. Rogajah. , 

"Kemoedian waktoe pauze disoegoeh 
makanan. 
Semoea wakil-wakil perkoempoelan 

masing2 menjatakan kesanggoepannja 
boeat menoendjang itoe maksoed. 

Mevr. Maskinah mentjiptakan se- 
bocah Gedong P,P.KI. jang diisi oleh 
kaoem Iboe, sebagi Vrouwentehuis. 

Toean T. Singadilaga, menjatakan, 
kegembiraannja atas kesanggoepan jang 
soedah- dioetjapkan oleh masing2 
oetoesan tadi, moedah-moedahan ke- 
sanggoepan itoe, diboektikan dengan 
perboeatan. 

Toean Hassan Bisri, meriwajatkan 
pengalaman Comite, jang soedah di- 
lakoekan. Tiada ketinggalan spr: me- 
ngoetjapkan kegirangannja “atas toen- 
djangan2 jang soedah diterima selain- 
nja dari penderma2 jang tetap dan 
penderma2 jang “sekali goes sadja, 
djoega kepada: 

Jang moelia, sdr2 di Soerabaja, jang 
soedah memboektikan toendjangannja. 

Jang moelia, Regent Poerbolinggo, 
dan Regent Djapara. 

Jang moelia, - Directrice Meisjes- 
Internaat Pegangsaan Batavia-Centrum, 
banjaknja f 22,935.— 

P€ndeknja, kepada semoeanja pen- 
derma-penderma, jang soedah menja- 
takan toendjangannja, teroetama tja- 
bang2 Pasoendan dan Pasi, djoega 
kepada perkoempoelan2- kaoem-Iboe. 
Seperti kemadjoean Isteri Sindanglaoet, 
Perkoempoelan Roekoen Isteri, Tang- 
gerang Tirtajasa Isteri, Serang, lebih 
poela kepada Aisjijah Djatinegara jang 
memang bekerdja bersama-sama. 

Sesoedah voorzitter menerima kasih- 
kan kepada semoca  sprekers dan 
spreeksters, kemoedian dipersilakan 
Bapa Pasi, dan djoega bapa P.P. K.I. 
jaitoe tocan M. K. Wigoena, memba- 
tjakak do'a : 

a. manoesia jang bersifat batoe. ff 
b. manoesia jg. bersifat poehoen?an. 
c. manoesia jang bersifat. binatang. 
d. jang berhati manoesia. 
Poekoel 12 rapat ditoetoep dengan 

selamat. : 

Landraad Meester Cornelis. 

Tadi pagi soedah diperiksa perkara 
Mohamad Ali jang ditoedoeh soedah 
lakoekan pentjoerian di roemahnja se- 
orang Belanda kira-kira 3 boelan jang 
laloe. 

Dalam pemeriksaan ' pesakitan 
moengkir teroes'biarpoen saksi-saksi 
ada menerangkan atas kesalahan pe- 
sakitan. Begitoe poela waktoe peme- 
riksaan politie pesakitan soedah me- 
ngakoe. Pengakoean . ini pesakitan 
terangkan sebab'takoet. : 

Hakim berikan hoekoeman pada 
pesakitan dengan hoekoeman pendjara 
1 tahoen. : -. 

Djoega soedah diperiksa perkara 
Seorang soepir nama Edie pada bebe- 
rapa boelan jang laloe soedah langgar 
dengan autobusnja tiang - telefoon, 
hingga 2 orang penoempang dapat 
loeka berat. 

Pesakitan dihoekoem 1 boelan pen- 
djara dan minta gratie. 

—0— 

Itoe padrie Adventisch Pohan. 

Berhoeboeng dengan perkara ,,In- 
diseche. Sociale Arbeid” (lihat soerat 
kabar kita kemaren) maka bisa dika- 
barkan lagi, hal itoe verificatieverga- 
dering besok jang dimadjoekan pada 
Raad van Justitie di Batavia satoe lijst 
pembagian teritang faillissement dari 
R.A. Pohan. 

Djoemlah toentoetan ada f 8000, di- 
antaranja 4 djoemlah borg2 jang di- 
dapat dari djalan penipocan masing2 
11500, f£750, #5000 lini jang diper- 
karakan depan R.v.J. kemaren) dan 
f 300. 

Lain dari penoentoetan terseboet 
diatas, ada lagi djoemlah f119 dan 
160 gadji2 goeroe. perempoearn jang 
beloem dibajar. 

Pembagian pertama dari faillisse- 
ment itoe ada terdapat nul- procent 
(nihill. 

Gr 

. Thanksgiving Day. 

Dengan “perantaraan Aneta di- 
kabarkan, bahwa berhoeboeng dengan 
perajaan hari terseboet, maka con- 
Sulaat-generaal dari Vereenigde Sta- 
ten di Batavia tanggal 30 ini boelan 
ditoetoep. 

—G -— 

Sekolah dari LE.V.V.O. 
Hoofdbestuur dari LEV, Vrouwen- 

Organisatie kabarkan, pada hari Djoem- 
'at dan Sabtoe tanggal 1 dan 2 Decem- 
ber moelai dari djam 9 pagi sampai 
djam 12 siang akan diadakan penga- 
djaran openbaar di Kramat 46. Djoega 
disitoe akan diadakan pendjoealan-dari 
barang-barang pekerdjaan tangan se- 
kolah terseboet dari Meester Cornelis 
hari Djoem'at dari djam 9 pagi sam- 
pai 12 siang dan dari djam 5 sore 
sampai 8 malam. Hari Sabtoe dari 
djam 9 sampai 12. 

Pengadjaran openbaar pada hari 
Sabtoe akan dikoendjoengi djoega oleh 
Mevr. de Jonge. 

| ba Ora 

Tentang Taman Goeroe (Kweek- 
school) Taman Siswa Djakarta, 
Berhoeboeng dengan perselisihan jang 

soedah terdjadi antara moerid2 dan pe- 

soedah kabarkan doeloe dalam ,,Pe- 
mandangan”, ini hari kita terima soerat 
dari Madjelis Goeroe dan Pamong2 
Taman-Goeroe dengan menetapkan 
sahnja tindakan jang soedah diambil 
oleh pemimpin sekolah terssboet dan 
djoega alasan2nja seperti keterangan 
jang soedah kita dapat dari toean 
Mangoensangkoro sendiri tempo hari. 

— Oo — 

Rentjana oeroesan transport bala- 
tentara darat. 

Diterima baik. 

Dalam mengoeroeskan rentjana dari 
Gedelegeerden dalam hal perkakas? 
transport oentoek balatentara Darat, 
maka toean Hadiwidjojo madjoekan 
motie oentoek mengoendang pemeren- 
tah soepaja kembali mengambil hati- 
nja kaoem Zelfbestuurders dalam hal 
ini dan oleh sebab itoe menoenggoe 
maksoed terseboet soepaja boeat se- 
mentara mengoeroeskan rentjana ini 
dimoendoerkan doeloe. 

Motie ini sesoedah diadakan pertoe- 
karan boeah fikiran dengan lebar pan- 
djang, achirnja ditolak dengan 9 lawan 
8 soeara. 

Kemoedian rentjana terseboet dite- 
rima baik dengan tidak diadakan poe- 
ngoe.an soeara lagi, dengan dinjatakan 
bahwa tosan Hadiwidojo dan toean 
Thamrin dianggap tidak menjetoedjoci 
dan kasih soeara tegen, 

—0G 2 

Pembongkaran dekat roemah2 
pegawai politie. 

Tadi malam sSeboecah waroeng Tiong- 
hoa di Gang Lihar (Sawah Besar) 
soedah dibongkar pentjoeri dan soedah 
tertjoeri belbagai-bagai isi toko,barang- 
barang djoealan seperti rokok d.LI.) 

Agaknja pendjahat itoe tidak sedi- 
kit djoega mengindahkan bahwa dide- 
pan waroeng itoe ada roemahnja doea 
orang Mantri Politie dan roemahnja 
Wijkmeester, begitoe poela disamping 
itoe waroeng jang mereka bongkar, ada 
roemah seorang rechercheur. 

—g— 

Wethouder Gemeente Betawi. 
Gemeenteraad Betawi soedah me- 

milih Ir. E. van Vianen oentoek dja- 
batan Wethouder menggantikan lowo- 
ngan Hildebrand, dan soedah meneri- 
ma baik voorstet oentoek mengganti 
keroegian pada Bat. Verkeers-Maat- 
schappij banjaknja f 43.260. 

Memoekoel bangsanja. 
Waktoe pembelian barang-barang 

ditoko Borsumy kemaren soedah ter- 
djadi pertjektjokan antara doea orang 
Tionghoa, seorang magazijnmeester 
dari toko terseboet dan seorang tagi 
Sipembeli. Pertjektjokan itoe disebab- 
kan barang jang dibeli tadi tidak 
tjoekoep. Magazijnmeester tadi roepa- 
nja naik darah, hingga ia poekoel si- 
pembeli. Hal ini telah ada ditangan 
politie. 

Membenarkan kekeliroean. 

Didalam kabaran ,,Korban soerat ke- 
pada Ir. Soekarno ,,kemaren -ada” 
tertoelis : 

» T. Gandaatmadja goeroe sekolah 
kl. H no, 3 Mr ,,€” sebenarnja. | 

T. Gandaatmadja goeroe sekolah kl. 
Ino. 2. Mr C”. 
Rapat pengoeroes hari Minggoe di- 

G. Sentiong hendak meremboek nasib 
kedoea goeroe jang mendjadi korban 
terseboet,, ini tidak benar. Sedang 
maksoednja katanja hendak memboe- 
barkan .coniffeur kepoenjaan P.N.S. 
tjabang Djakarta dan Mr. C. karena 
ta ada kemadjoeanja. Lagi poela 
Soerat, oendangan kepada pengoeroes 
jang dioendang, diboeat dan disam- 
paikannja sebeloem terdjadi hal-hal 
jang menimpa kedoea goeroe terseboet. 
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Ditoedoeh bikin propaganda 
pada moerid moerid. 

Dari Solo Aneta mewartakan bahwa 
menoeroet penjelidikan soedah keda- 
patan bahwa 2 orang goeroe dari 
Taman Siswa di Klaten ada mendjadi 
pemimpin-pemimpin dari Partai Indo- 
nesia dan Indonesia Moeda jang bikin 
propaganda didalam sekolah, sehingga 
berkesoedahan moerid-moeridnja ma- 
soek djadi anggota Indonesia Moeda. 
Didalam klas “ada terdapat gambar- 
gambar Soekarno, Gandhi dan Dipo- 
negoro. . Didalam “kitab-kitab toelis 
terdapat sembojan-sembojan Indonesia 
Moeda. Oleh sebab itoe oleh jang 
berwadjib soedah dimadjoekan voor- 
stel oentoek melarang kedoea goeroe 
terseboet oentoek mengadjar. 

    

    
  

Sampai dewasa ini menveroet sepan- 
djang pengetahoean kita, perhimpoenan 
Indonesia Moeda itoe tidak termasoek 
dnlam larangan Pemerintah. Namanja 
Indonesia Moeda, soedah tentoe ang- 
gotanja terdiri dari pemoeda-pemoeda 
Indonesia. 

Dan kalau oempamanja LE V. atav : 
Fascistin mempoenjai onderbouw pes     mimpin sekolah itoe sebagaimana kita 

  

himpoenan pemoeda jang djoega ber 

  

  

  

  

Sederhang, sederhana 11... 

Telah kita toelis bahwa tocan Soe- 
tardjo pernah siarkan seroean soepa- 
ja leden P.P.B.B, berlakoe sederhana 
teroetama djikalau poenja kerdja ka- 
winkan, soenatkan, potong ramboet 
enz, enz. 

Memang oentoek jang poenja oewang 
boleh di loear oeroesan, tetapi boeat 
jang tidak koeat memikoelnja lebih 
baik sederhana. 

Boekan terhadap pada prijaji B. B: 
sadja, tetapi seantero masarakat Indo- 
nesier boleh ilangkan itoe kerojalan 
boeat ditempo jang djelek ini. 

Satoe tjonto jang bagoes kemaren 
kita dapatkan dalam ,,Sin Po“ dari 
toelisan pembantoenja di Semarang. 
Ditoetoerkan tentang Pa Sarimin Oppas 
Douane jang maoe kawinkan anaknja : 

Menoeroet adat kabiasahan bang 
sanja Pa Sarmin ada djelek sakali 
kelihatannja  djiks kawinkan anak 
anak  perampoear  zo1derf adakan 
pesta apa-apa, apalagi ia sebagai 

“ satoe oppas douane. Kerna itoe ia 
maoe adakan pesta jang tjoekoep 
baik hingga tidak sampai dikatain 
orang. Boeat bikin pesta perloe 
oewang, dan itoe-barang jang paling 
perloe ia tidak mempoenjai. 

Boeat oetang pada toekang lepa- 
sin oeang sekarang ada soesah2 ter- 
oetama karna Pa' Sarmin tidak mem 
poenjai barang jang bisa didjadikan 
barang tanggoengan. Kemoedian Pa' 
Sarimin ingat ia ada mempoenjai sa- 
toe sepeda jang soedah tidak terla- 
loe baroe, dan ingat djoega kawan2 
nja tentoe maoe toeloeng padanja. 

Berhoeboeng dengan itoe ia lantas 
adakan ,,loterij Amerikaar“, jalah 
bikin nomor dari satoe simpai 80 
dan harganja loterij terseboet me- 
noeroet angka jang orang dapatkan 
dengan bajar djoega sekean banjak- 
nja cent. 

Meskipoen banjak kawannja maoe 
menoeloeng padanja, toch pendjoea- 
lan loterij terseboet djalannja pela- 
han, hingga baroe #sadja ia djoeal 
14 lot, achirnja perbocatannja dapat 
diketahoei oleh politie. Pa Sarmin 
ditempelkan procesverbaal. Didepan 
hakim Pa Sarmin akoeh teroes te- 
rang kedosahannja, dan b eat ini 
perkara ia dikenakan denda f 25.—. 

  

Commentaar ampir ta” perloc 
Masih oentoeng karena Pa Sarmin 

tidak dipertjaja pindjam. Ada kedjadian 
di Djakarta seorang pekerdja dikantoor 
Gouvernement poenja kerdja ramai- 
ramai sampai 3 malam, najoeb dan 
wajang. Paginja toean roemah kaboer, 
sebab ternjata uitgaven tidak ketoetoep 
dengan opbrengst soembangan. 

Seorang Wijkmeester djoega ada jang 
dilepas tidak lama beberapa hari se- 
habis poenja kerdja, sebab kasnja 
kedapatan tekort boeat itoe tambal 
kehormatan menoeroet adat bangsanja..! 

Si 
  

oesaha mentjari anggota, tidak poela 
mengherankan kalau Indonesia Moeda 
poen berpropaganda. 

Asal sadja dalam memberi penga- 
djaran, ia djangan menghasoet moerid. 
Tentang gambaran Gandhi, Soekarno 
dan Diponegoro jang mendjadi alasan 
poela disitoe, soenggoeh boekan per- 
kara baroe hal jang demikian. 

Sebagai sekolahan kebangsaan dalam 
faham kita tidak ada salahnja kiranja 
gambar pemimpin2 itoetergantoeng di 
sitoe. 

Kalau digantoengkan poela gambar 
Seri Ratoe Wilhelmina berendeng de- 
ngan gambar2 terseboet, 'boekankah 
tidak poela pada tempatnja 

Tetapi meskipoen bagaimana djoega- 
faham kita, segalanja itoe ta' dapat . 
dimoengkiri tentoe bergantoeng atas 
pertimbangan jang berwadjib . 

 O— ' 4 

Mr. Iskag beloem ada ing 
tan ke Fillipina, 

Menoeroet pembantoe kita P. 
Menado Mr. Iskag soedah berar 
pada tg. 18 November j.I. ke Ge 
talo sesoedahnja over kantoornja 
Mr. Soedjono jang belom lama « 
disana. 

Mr. Iskag "nanti kembali: 
Menado dan padanja belom 
tan boeat teroes pergi ke Fi! 
apa jang akan diperboeat 
kembalinja dari Goronts . 
ketahoei orang. ui P1 

naa ap at 

Disamber 
Hari Sabtoe jbl. m 

di Poeger, satoe per: 
dang menangkap d' 
kidoel soedah disan” » 
tar). Satoe dari » 
jang ada disit 
sedang jane 
Perahoen' 
tiga or 
tem” 

   
 



    

N.V. ,De Weskust" diboebarkan. 

. Den Haag, 26 Nov. (Aneta). N.V. 
“De N.V. Sumatra Koffie- en Rubber 

E Cultuur Maatschappij De Westkust” 
"akan bikin liguidatie. 

. Oentoek membikin liguidatie itoe 
“soedah diangkat firma Van Heekeren 
“& Co, jaitoe Directie dari N. V. jang 

    

   
   
    

  

   

“terseboet doeloean. 
3 —— 

Penghasilan Goela Cuba, 
—. Czarnikow soedah menaksir bahwa 

« Negeri Cuba didalam tahoen 1934 bisa 
“ mengasilkan goela banjaknja 1.460.000 
“ton dan djika export dan consumptie 

      

'tahoen 19023, maka penghabisan per- 
sediaan goela-Cuba didalam boelan 
December. 1934 bisa berdjoemlah 

-“ 265.000 ten banjaknja: 
—O— NX 

Conterentie lada dimoer.rdoerkan. 
Aneta kabarkan dari 1Sandjoeng 

| Karang: N | 
. Conferentie besar dari  saudiagar2 
lada Betawi jang akan diadakan” ini 

  

   
      

Yng Nov. f340-dan f 3,45. 
| 

| Tankoan. 1934 bisa bersamaan sebagai| 

  

  

Ikatj ang Ke dele. 
. Sedia 
Beras. 

“Heuleur Krawang padi boeloe leve- 

f 3,75 dan f 3,80 

ere heuleur f3,05 dan f3,10. 
Tiere petja koelit f2,70 dan f 2,75. 
Tjere lolosan f2,85 dan f3,—. 
Tjere slip 30pCt. petja f3,25 dan 

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

1375. 
— O— 

2.   

    

  

EUROPA 
Soesoenan kabinet Crautemps. 

Parijs, 27 Nov. | Aneta-Havas). 
Sossoenan Kabinet Prantjis ada terdiri 
dari: : 

Premier dan Minister Binnenlandsche 
Zaken Chautemps: Minister van Justi- 
tie Raynaldy, Minister- Oeroesan Loear 
Negeri Boncour, Minister van Financien 
Bonnet, Minister Begrooting Negeri 
Marchandeau, Minister van Oorlog   

aa Sa 

'hari di Telok Betong dimoendoerkSan | Daladier: Minister Marine Sarraut: 
sampai boelan December. MJOeroesan Lnchtvaart (penerbangan) 

: —0— “ RhCot, Oeroesan Landbouw Oueuille: 

Pengeloearan Amerika Serikat. Weroesan Boeroeh Lamoureux, Oeroe- 
Sea ma bosen Slan  Djadjahan Dalimier, Oeroesan 

“ #Prensioen2 Ducos: Oeroesan 
October jbl. . 

Washington, 26 Nov. (Aneta- 
Reuter). Selama boelan October jbl. 
djoemblah pengelocaran penghasilan 

“Amerika Serikat soedah bertambah 
“21pCt. djika dibandingkan dengan 

— pengelocaran surplus boelan October 
“ada berdjoemblah harga 43.000.000 
— dollar. 
4 Pasar Copra di. Londen. 

2 Londen, 27 Nov. (Aneta Com- 
- mercial). Copra harga sedang 10/1/3. 

Sar 

—— Pasar Rubber di New-York. 

| New-York, 27 Nov. (Aneta Com- 
mercial). Toetoep pasar. 

  

    
   

& Sheets spot pembeli 8/3 
E: pendjoeal 8'/s 

-——anjMrt. pembeli 8/2 
2 pendjoeal 8”/is 

- “ar tahan harga. 
- SA 

| Pasar Rubber di Singapore. 
Singapore, 28 Nov. (Aneta). 

Pada pemboekaan pasar: ai 
5 8 
£ 13 
- Jan.-Maart 13 Fa 

—— Aprii-Juni 13'/z 
be fob: F3 141, 
“ Medium Biankets Nov. 8'ie 
“ Remilled Nat. Roll. Bark Nov. Hah 

Pasar pertahankan harga. 
— O0— 

Pasar Betawi, 

28 Nov. 

Tepoengterigoe. 
Partij kesatoe merk Harrison f 1,65 
Tiap Boeroeng Kaleng Dingo , 1,65 

» Koeda Merah: Pat on 
».. Tiga Persegi 5509 
s Galian 28 563 

Mangkok Mas 4 aa 
Rase iga 

»  Btandak so 
5». Kodok sia 
s . Kapal perang fabriek « 

Shanghai 30 
'Tapioca meel merk S.L.T. Nov./Dec. 

franco atas Tg.-Priok ada djadi f 3,— 

Misstler: Oeroesan Hygiene (Kesehatan 
dan “ tengobatan| Israel, dan Minister 

an Kapal dagang Frot. 
3 ak 

Koerang penghara- 
pan akan hidoep 
lama. 

Parijs, 27 Nov. (Aneta-Reuter), Ka- 
oem-kaoem, politiek dan kaoem Beurs, 
tidak beg'itoe penoeh pengharapannja 
tentang na sib hidoep berdirinja Kabi- 
net-Chaute'mps, meskipoen Chautemps 
ada ternjata mengharap oentoek meng- 
hindarkan ' kekalahan dengan djalan 
menghapot:skan bekas voorstel-voor- 
stel Finamcien jang hendak menoe- 
roenkan geidji2 ambtenaren jang mem- 
poenjai brinjak familie, dan sebagai 

   

gen dari ambtenaren terseboet. Lain 
dari pada: itoe, ia bermaksoed soepaja 
oeang Siitoe milliard Francs bisa di 
peras dari, mereka jang menjeloendoe- 
pi pembajaran belasting pada Negeri, 

a pendapatan dinaikkan dari 
ng-pentjaharian dengan djalan 

menoeroen kan pemotongan, menaikkan 
belasting “djalanan, melandjoetkan te- 
roes loterfj-loterij. Perdebatan tentang 
sekalian ini, boleh djadi akan dimoe- 
lai dalam Kabinet jang akan bersidang 

   

  

pada tanggal 30 November j.a.d. 
€ # 

4 Pan 

Oeroesan Volkenbond. 
A Diperbintjangkan 

sk dengan Minister2 
: Inggris. 

#ALonden, 27 Nov. |Aneta-Reuter). 
Berhoeboeng dengan perdjandjian2 se- 
tengah opisil jang doeloe diperboeat, 
maka Secretaris-Generaal dari Volken- 
bond, toean Avenol, kira2 tanggal 10 
December j.a.d. akan berkoendjoeng 
sebentar di Londen, dimana tidak di- 
sangsikan lagi ia akan mentjoba be- 
rembeek dengan belbagai2 Minister 
Negeri Inggris dan dengan siapa ia 
akan memperbintjangkan oesaha2 pe- 
kerdjaan dari Volkenbond. Diterangkan 
bahwa perkoendjoengan terseboet, tidak 
akan mendjadi sebab sehingga adanja 

Minjak Kelapa. I'pembitjaraan2 tentang Rome dengan 

O.F. tjap Bintang f 1,50| Mussolini. 

O.F. Rangkas Betoeng sa —0— : 

Areha No, 1 na Haa Pertjobaan penerbangan 
Archa empat pesegi » 145 Postjager. 
Tjiamis » 2,40 : 

Pa . Den Haag, 27 Nov. (IAnetaj: 
Minjak Tanah. Mesin terbang Postjager soedah ber- 
Tjap Panah f 2,05 |hasil dengan baik dan dengan moeatan 

»... Koepoe? » 2,05 |penoeh, toedjoeh djam lamanja terbang 
»..Kroon » 2,058|di atas Nederland, dan penoempang- 

Merk Devoes » 2,57 |penoempangnja memperhatikan dan 
Pia tnelio Ola hargakan atas adanja pesawat radio 

Kemaren ada djadi. 
Contr. A. Lev. sedia dari Nov./Dec.. 

“ nom. f0,97. Jan./Mrt. dan jan./Juni 34 
“.nom. f1,03 Jan./Dec. “34 f1,04 dan 

  

: Juli/Dec. pemb. f1,05 pendj. f1,07"/5. | 

Copra. say 

Sedia menoeroet tjonto f 2,20 
dan,” 2179 

Goela. 3 
Sedia £ 355 dan 360 

Rubber. 
Merk Standard Seet dan Standard 

(Crepe Iev. Nov. f0,14'/, dan f0,15'/.. 
. Lada Itam Lampoeng. 

Lev. Nov.-Nov,/Dec, 'nom. £12,—. 
Tel.-Betong kemaren ada djadi. Lev, 
Nov./Dec. .# 11,80. Pagi tidak djadi. 
Lev. terseboet pembeli f 11,60 pendj. 
tidak ada. 6 

Lada Poetit, 

Lev. Nov.-Nov./Dec. pemb, f21,— 
pendj. f21,50. | 

   
    

  

      
   

  

     offie Robusta Palembang. | 

jang dapat dipergoenakan dengan sa- 
ngat baiknja. 

—)— 

Rusland soenggoeh banjak perhatian. 

“Italie maoe djabat tangan. 

hoeboeng dengan oendangannja Mus- 
solini, sekarang Litvinoff sedang dalam 
pelajaran menoedjoe Italie dengan me- 
noempang kapal Italle Conte di 
Savoia jang pada tanggal 2 Decem- 
ber j.a.d. ditoenggoe kedatangannja di 
Genua. 3 

Kabarnj2 ini oendangan hingga 
Litvinof datang mengoendjoeni Rome, 
karena Mussolini inginkan soepaja 
Rusland kembali lagi dalam kalangan 
negeri-negeri di Europa, dan kalau bisa 
Rusland hendaknja toeroet ambil bagian 
dalam conferentie antara negeri-negeri 
jang maoe diadakan oleh kaoem poli- 

“Itiek Italie. 4 
Lebih djaoeh dirasa akan dilakoekan 

pembitjaraan tentang keadaan jang se- 
mangkin ti       
   Noy.-Nov,/Dec, nom. F1,    

  

boengan Sovjet-Rusland dan Japan, 
irkan Mussolini, dan 

Bai 

gantinja ira toeroenkan speciale toela- | 

-.Rome, 26 Nov. fAneta-Reuter|. Ber- | 

dak baik antara perhoe- | 

perhoeboengan dagang antara Italie 
dengan Rusland jang semangkin baik. 
Dalam pembitjara'an soeal inilah maka 
kebanjakan akan dimadjoekan voorstel 
soepaja Rusland lebih banjak membeli 
barang2 texiel dari Italie dan boleh 
djoega  ditoekar dengan  leveranties 
(pengeloearan) minjak. 

—O— 

AMERIKA 
Keadaan di Cuba 

Keterangan Roosevelt.: 
Warmsprings, 24 Nov. fAneta-Havas|. 

President Roosevelt telah berikan 
keterangan berikoet- tentang sikapnja 
pemerintah Amerika Serikat terhadap 
itoe crisis di Cuba : 

» Dalam tempo beberapa hari Sumner 
Welles akan poelang kembali ke Ha 
vana. Sebagaimana doeloe soedah di- 
beri tahoe,- sesoedahnja djalankan 
iapoenja kewadjiban “tidak - antara 
berapa lama lagi ia akan kembali ke 
Washington boeat pegang lagi djabatan 
sebagai — adjunct-minister  oeroesan 
loear negeri dan kemoedian sebagai 
gezant di Havana ia akan digantikan 
oleh Jefferson Caffery jang sekarang 
djadi vice-minister oeroesan loear 
negeri.” 

Lebih djaoeh president Roosevelt 
bilang ia sangat berharap kiranja segera 
ra'jat Cuba bisa dirikan pemerintah 
jang tegoeh dan jang bisa ditoendjang 
oleh semoea ra'jat dan bisa poela bikin 
habis keriboetan2 hebat itoe. 

»Kita rasa boekanlah satoe politiek 
persobatan terhadap ra'jat Cuba djika 
Amerika Serikat akoe sah pemerintah 
di Cuba boeat sementara waktoe, jaitoe 
dari aliran politiek jang mana djoega, 
sebeloemnja pemerintah itoe bisa mem- 
boektikan, bahwa ia ditoendjang dan 
disetoedjoei oleh ra'jat dari republiek 
Cuba'”. Roosevelt kata lebih djaoeh : 

»Kita beranggapan bahoea tidak sa- 
toe tindakan opisil dari Amerika Se- 
rikat bisa- mendjadi rintangan bagi 
ra'jat Cuba, jangmana akan mengambil 
poetoesan jang dirasa paling baik 
goena mereka poenja nasib di hari 
kemoedian. 

Amerika Serikat ingin djadi tetang- 
ga baik dari Cuba, jalah dengan dja- 
lan memboeka pembitjaraan tentang 
perobahan - conferentie perdagangan 
antara doea negeri itoe dan dengan bi- 
kin beres perselisihan? antara Amerika 
Serikat dan Cuba. 

Dalam ini djoeroesan tidak bisa di 
lakoekan apa-apa selama Cuba beloem 
mempoenjai pemerintah jang ditoen- 
djang oleh rakjat oemoemnja jang ber- 
diri tegoeh 

Sementara itoe dari Havana di-war- 
takan bahwa soerat2 kabar telah ber- 
gerak soepaja Sumner. Welles dipang- 
gil poelang. President Grau San Mar- 
tin tidak maoe mengoeraikan bagai- 
mana pikirannja tentang hat ini. - 

Pan Sa 

Politiek oeang dari Roosevelt. 
Dicriftiek oleh 
A. Smith. 

New York, 26 Nov. |Aneta- 
Havas|: Alfred Smith, doeloenja bekas 
Gouverneur van den Staat di New 
York, soedah mengoemoemkan soerat 
terboeka kepada Kamer van Koophan- 
del dari Negeri Amerika Serikat di 
New York, diniana ia mentjela politiek 
oeang dari Roosevelt. 

Smith mengatakan lebih sempoerna 
soepaja mentjotjoxkan dan menjela- 
matkan oeroesan oeang, dan ia terang- 
kan bahwa tjaranja sekarang ini, jang- 
mana meroesakkan kepertjajaan orang 
baniak, dengan demikian poen ia bisa 
meroesakkan dasarnja perniagaan. 

Keterangan dari salah seorang pe- 
mimpin Democratische Partij jang ter- 
kenal ini, menimboelkan perasaan pen- 
ting diseloeroeh Negeri Amerika. 

ta Oke 

Kembalinja Litvinoff. 

Washington, 25 Nov. |Aneta- 
Havas|. Litvinoff telah mengoendjoengi 
Philips oentoek mengatoer"an selamat 
berpisah. Pada hari Sabtoe jbl..ia soe- 
dah naik kapal di New York. 

Menoeroet warta dari Iwaki jang 

nja Mussolini, dalam perdjalanan poe- 
lang ke Moscou Maxim, Litvinoff akan 
mengoendjoengi Rome. 

— Yg — 

AZIA 
Keadain di Fukien, 

Sebabnja ada itoe 
gerakan. 

Shanghai, 26 Nov. (Aneta-Sin 
Kuo Min). Sebagai djawaban atas 
kawat2 dari Hoakiauw, Eugene Chen 
terangkan bahoea revolutie ada gerakan 
goena keslamatan dan boekannja ber- 
maksoed pisakan diri dari Tiongkok. 
Orang bermaksoed hendak adakan ke- 
merdikaan politiek, keamanan econo- 
mie, dau aliran sociaal baroe 

Pergoelatan pasoekan 19 melawan 
Japan dalam peperangan di Shanghai 
diandjoerkan oleh keinginan jang 
sama. 

12 kapal perang telah berangkat 
dari Shanghai ke Salatan, jalah akan 
bekerdja bersama-sama dengan ten- 
tara goena Fukien. 

“Sikap Japan 
Tokyo, 26 Nov, (Aneta-lwaki).     

            

Ministerie oeroesan loear negeri Japan 

diterimanja di Tokyo, atas oendangan- | 

terima kabar bahoea corps consulair 
di Fochow, dengen consul-generaal 
Japan Moriya sebagai voorzitter, am- 
bil poetoesan akan djangan toeroet 
tjampoer tangan dalam itoe pergela- 
kan di Fukien sebegitoe lama kepenti- 
ngan-kepentingan bangsa asing disana 
tidak diganggoe. 

Sp 

Masih djoega tidak ada amannja 

Kacem bandieten 
sangat membaha- 
jakan, 

Harbin, 28 Nov. (Aneta-Reuter): 

kira 40 myl arah timoer dari Tsitsihar, 
soedah dapat ketjelakaan keloear dari 
railnja, karena perboeatan dari kaoem? 
bandiet. Ada 10 orang penoempang 
jang mendapat loeka hebat. 

Kaoem-kaoem bandiet soedah boeka 
sekalian schroef2 rail djalan kereta api, 
sehingga kereta api jang djalan 50 my! 
satoe djam tjepatnja, soedah terbalik 
dan hantjoer djatoeh dari gili-gili djalan 
Spoor  terseboet. Kaoem bandiet2 itoe 
lepaskan tembakan2 terhadap penoem- 
pang2 kereta api jang soedah terbalik, 
dan jang hendak melarikan diri dari 
itoe tempat. 

Banjak diantara penoempang2 itoe 
dibawa'nja lari, tetapi agaknja kaoem 
bandiet itoe tidak mengetahoei bahwa 
didalam kereta api itoe, ada 80 orang 
pasoekan pendjagaan Japan. 

Sebeloemnja kaoem bandiet ini bisa 
dibikin moendoer dengan antjaman 
bom-bom dan bajonet, maka 4 orang 
diantara mereka soedah ditembak mati 
dan 8 orang mendapat loeka. Kemoe- 
Hg mereka mengoendoerkan diri dan 
ari. 

—0 — 

Wet Perang soedah dioememkan. 

Swatow,.28 Nov. (Aneta-Iwaki). 
Disini soedah dioemoemkan Wet 
Perang. 

Djoega pelaboehan ditoetoep kalau 
diantara djam 6 sore sampai djam 6 
pagi, dimana dilarang kapal-kapal 
masoek atau berangkat selama waktoe 
terseboet. 
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District wedstrijd P.S.S I di 
Tasikmal aja 

Tasikmalaja XI versus Tegal XI. 
PTS IV.LT.I 

Pada hari Saptoe jbl. dilapang Ka- 

District wedsriid P.S.S.£-dengan pim- 
pinannfa tocan Mian dari Bandoeng. 

Opstelling seperti berikoet : 

Tari 
Moegni 

Oeho Emek 
Tjitji J. Soetedjo Ibrahim 

Kartiwa Adang Ojon Soeraiman Basari 

Oo 
Oesman Madoen Tjas Tardjan Soetigno 

Radjab H. Djamil Sokjan 
Alia Ridwan 

kt. 

Baroe dimosla! 1 menit lebih, Adang 
soedah bisa rebahkari bentengnja Kadir. 

   

Kadir 

  
Kereta api expres Trans-Siberie jang ' 
membawa penoempang 600 orang, kira- ' 

boepaten Tasikmalaja, soedah diadakan !   

Sampai pauze saking Tegal teroes2 
san dibombardeer sampai stand 4-1, 
doea kali dari boegah kakinja Adang, 

1 dari. pinalty dan 1 dari strapan. 
V.LT. bisa membikin tegen punt- 

nja dari cornerbal dengan djasanja 
Ali. 

Sesoedah pauze V.I.T.: merobah op- 
'sfellingnja, ialah Tardjan diganti oleh 
Alwie. 

Beloem berapa'tama dari pauze Ojon 
soedah “lari lagi sendirian dengan 
membawa bola boendar, tetapi dengan 
kesajangan ia poenja kaki bagian 
belakang disamber oleh Alwie. 

Kemoedian Kadir moesti hadapi 
tendangan 12 pas, boeahnja' djadi 5-1. 
Entah dari Tegal bintang soerem, entah 
P.S.T.S.. hadapi Dewi fortuna, entah 
terlaloe bedanja permainan » boektinja 
stand robah loear biasa djadi 7-1. 

Tetapi V.LT. balas djoezya tendang 
12 pas dari moekanja Moegni disebab- 
kan freecicnja Emek binnen doe'lijn. 

Stand berobah lagi djadi 7—2. 
Mangkin sore Alwie (tetamoe| mang- 

kin kasar permainannja, sampai ia 
terpaksa dikeloearkan oleh referee dari 
rocangan pertandingan. 

Stand sampai boebaran tidak bero- 
bah lagi 7—2. 

Hari Minggoenja tetamos dari Te- 
gal ditjoba lagi tenaganja dengan Vi- 
dolig jaitoe satoe club P. S.T, S. jang 
mempoenjai punten paling banjak 
waktoe competitie kini. 

Sajang ini pertandingan dikoendjoe- 
ngi air langit, dari awal sampai achir 
walaupoen ta?” berapa besar tetapi te- 
tap mengganggoe permainan. 

Berkesoedahan pertandinzan ini 3-1. 
oentoek Vidolig. 

  

  

  

Rebo, 29 November 1933 

di roemahnja toean P, A. L. Smith 
Molukkenweg 30 oleh Ed. Franzen. 

di roemahnja toean G. ALL. Stam 
Djokjaweg 27 oieh John Pryce. 
"di roemahnja tocan D. N. van Spanje 
Def. v/d Bosch 75 oleh John: Pryce. 

Juweelen venditie Pintoe Ketfjil oleh 
ILie Kian Keng. 
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MODEL, paling manis dan 

bagoes. Potongan tidak kalah 

dengan jang berharga mahal 
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7 MODEL 
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MODEL, paling praktisch 

pakenja enak, dan tidak 

berabe 
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| Persediaan fjoekoep boeaf minoem 

- minoeman, makan-makanan. 

“Tempat dan pelajanan rapih har- 
ga pantas, 

Menanti dengan kormat. 

dan 

    

    

  

  

  

    

il h Shnaut San Meta 
opani, Na memocasken. 

  

ni Sisa.      
  

    

  

— Menoenggoe keditenpan sekalian 

tetamoe dengan hormat, 

Na M. T. SOETEDJO 
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enia perna pake, tapi, 

£ ada", seloannja 

    
       

g mana soeda menbikia 

| lagi bosat kita 

     
   

  

The “Sh anghai 

PASAR BAROH YOBA 

  

  

  

  

'soedah ada 

Optical 
Sa pl o mada Opticien,: 

BATAVIA-CENTRUM 

: Co 

  

  

OA 

Specialist trima Recept Dr., 

Mereka jang mendapat oentoek Obat 
Malaise & Crisis kebetoelan sekarang 

Moelai tanggal 30 Nov. 
alamatnja Kramatplein 41 dekat Kramat 

Theater. Boleh bitjara tiap hari, djoega 

hari Minggoe dan hari Besar. Maksoed- | 
Inja kami semata mata menoedjoe oen- 

toek menghapoeskan Malaise. 

INSULINDE BAR & RESTAURANT. 

     

      

          

    
  & ONDERZOEK mata VRIJ.- 

  

  @UALITEIT-: jang baek poe- Hg 
njai, bikinan Fabriek German, 
Amerika & British. 
Harga direkend pantes, 
reparatie-ketjil Gratis. 

Moelai bekerdja di: 

BETAWI     

  

en 

DOKTER 

  

    

                    

        

      
        
       

Mana 

" | pada tanggal 1 pecember 1933 

  

MOEWARB 
Oude Tamarindelaan 47 Tautan Centrum : 

  

Fa 

  

5 Pertoedjoekkan ini malam dan 

Sa malam berikoetnja '   John Barrymore 
Indisch Arts. 

didalam ia poenja film bitjara jang pertama 

"GENERAL CRACKs 
Satoe film Warner Bros jang loear biasa 

'Djaga tanggal maennja 
| St 

Algemeene praktijk. 

ROEBINI 
Oude Tamarindelaan 14. 

Batavia-C.. Telf. No. 2895 Welt. 

Djoega menoeloeng orang 
bersalin dan njoenat anak? 

Djam bitjara 5—7 saban sore 

200 
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Stanley se MN 

an Walker 1 
  

7 

Boeroeng no. 

diatas. 

Pekerdjaan 

baik dan 

Reparatievoor horloge &gremorhoon - 

Soedah pindah dari Pasar 

44 .ke adres 

WAN LIE » 
Kramat no 58B. t/o Station tram B.V.M. Pt-Ct « 

Ta
 

dita 
ongkos Tag , 

Menoenggoe dengan horih 
    173 
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Dr. Malaise sdedah sampai ! 

Bertempat di Kala: No. 8 

Moelai kemaren boeka praktijk 

” LING MOERAH ! 

# 

dan njonja-njonja koendjoengi. 

TOKO  BAROE —— BARANG BAROE 

LAJANAN MODERN 

RADJA BATIK 
VAN 

Kart Pan 

an TE Ti TT Ge ho NN : 

Tida soesah lagi karena mahal oewang, sebab 

P3 harga LEBIH MOERAH dari jang PAs 

   

    

    

   

  

   

  

    

   

     

  

      

        

   



  

      

em-| koeltoer sesoeatoe tanah Asia jang lain. 

  

      

  

   

    
     
    
    

    

   

     
    

    

  

   
   
    
    

  

  

berharap kepada doenia loea- 
soepaja lebih mengetahoei dan 

arti akan semangat jang menge- 

an| besar pada waktoe kaisar naik tachta, 
e-|dalam waktoe itoe radja naik tachta 
hjboekannja sebagai manoesia, akan te- 
(tapi "sebagai ilahat fkedewaan) menoen- 

Jje-!'djamoean Djepang dan perdjamoean 

  

   

  

ala ting bagi perse- 
an seperti Persekoetoean Asia. 

roet letak tanahnja dan koel- 
pang .soenggoeh karib 

an bangsa - bangsa 
Matsoemoto, dan 

  

   

   

O€ jPergaboengan Koeltoer Djepang, ja'ni 

(pelad 

|dan orang pandai-pandai dari negeri 
— Jasing ta'kan terpitjik karena bagi Asia 
lat-litoe sahadja, akan tetapi bagi mereka 
ia,litoepoen akan diloeaskan djoega de- 

wa-| ngan leloeasa lagi dengan gembira. 

erlitoe apabila dipandang dengan setjara 
filsafat, .nampaklah sebagai anta ber- | 
toemboeh, mendjadi dan bertambah- | 
tambah telah dalam peloeang, serta| 

ehligama Boeda dan dipergoenakan men- 

a|dan sebagai igama Nasrani djoega 
-|meski tiada diambilnja seperti Boeda, | 

akane tetapi diserap djacga persetoe- 

|dipelihara, demikian kata toean Mat- 

| .Ketoca persekoetoean itoe menoen- 

1|, Pertoekaran koeltoer akan dilakoekan 
dengan djalan berhoeboengan langsoeng | 

I-|dengan djalan kitab2 dan mengadakan 

tiap2 hari Selasa petang hari poekoel 

“diantara bangsa Djepang sendiri, akan 

g- toek menampakkan diri keloear. 

,|kantornja dikamar No. 765 dalam 
n.|New Osaka Building, Uchisaiwai-cho, | 

eas- | Kojimachi-ku. 

Gakoe Matsoemoto. 

a di Tokyo, Japan). 

kan kesempatan “boeat mempeladjari | 
a |koeltoer Djepang. Persekoetoean itoe-| 

berhadjat mengirimkan peladjar- 
ladjar kemasing-masing tanah itoe 

'oentoek berboeat djasa mempeladjari 

  Pertolongan bagi peladjar-peladjar 

| Pada awalnja akan menerangkan 
arti roeh Djepang ketoea persekoetoe- 
jan itoe soekar mentjahari ketentoean 

  lia menerangkan, bahwa roeh Djepang 

  

telah mendjadi satoe dengan segala 

Sebagai . Djepang telah menjerap 

djadi roeh bangsa Djepang jang aseli, 

djoeannja# dengan. roeh Djepang. Be- 
gitoelah segala hal haroes diserap dan 

'soemoto. Disitoelah terletak ke-enda- 
|han, kekoeatan dan ma'na roeh Dje- 
:pang, dan ia ingin benar hal itoe di- 
'ketahoei oleh doenia dengan kebena- 
rannja. 1 

Roeh kedjadian jang dipeloeknja 
oleh roeh Djepang, meski nampak | 
|akarnja pada zaman jang laloe, akan 
tetapi tidak toea sebab diserapnja oleh 
roeh itoe kebaikan jang baharoe dengan 

  

djoek dan menjeboetkan Kokoetai, 
alah asas roekoen Kekaisaran Djepang, | 
dan ditambahnja poela dengan menje- 
boetkan Daidjosai, ialah perajaan 

  

djoekkan tanda roeh Djepang, tentang 
hal persatoeannja dan semangatnja. 

seseorang, toekar-menoekar peladjar2, 

rapat seperti perdjamoean Parsi, per- 

India! Pertemoean akan diadakan pada 

tiga. : , 

Persekoetoean Asia itoe didirikan 
pada hari Sabtoe jang laloe, toean 
Matsoemoto sebagai ketoeanja. Anggo: 
ta komite lainnja terdiri dari toean2 

| Graaf Tadamasa Sakai anggota House 
of Peers, Burggraaf Okabe, tw. Masa- 
latsoe Jasoeoka, tw. Rash Be&hari Po- 
se, dan tw. C. Foedjisawa. 
. Persekoetoean itoe timboel dari pada 

badan perserikatan jang didirikan akan 
membangoenkan semangat Djepang 

persekoetoean jang baharoe itoe oen- 

Adapoen Persekoetoean Asia itoe 

  

    
   

   

  

    

   

Ti Pasoekan militair jang dibawah pim- 
Ipinan Kapitein Agerbeek, kemaren sore 

(dari orang2 Atjeh jang mengoendoerkan 
Idiri ke dalam hoetan pegoenoengan 

— | Dalam perlawanan, tiga orang dian- 
» ta: at 

tara dikabarkan bahwa difihak militair 
tidak ada sesoeatoe apa. 

- |. Motorschip Sibajak dari Maatschap- 

-Itoe 10forang Atjeh jang 
— mengoendoerkan diri 

dalam hoetan. 

oedah bertempoer dengan sebagian 

  
seperti jang kita kabarkan kemaren 

ja soedah ditembak mati, semen- 

sea 0) sama 

Mail, 

imsche Lloyd akan sampai   

(Penagihan belasting di Lampoeng. 

“Han Augustus jbl. pernah didalam 
. Iweekblad ,, Persandangan” dioemoem- 
“Ikan tentang sadanja  Circulaire dari 

| Pemerentah kepada sekalian pegawai- 
Inja jang berwadjib oentoek memoe- 

05: dan lain-lainnja pada anak negeri, di- 
|dalam zaman soesah oeang ini soepaja 

'Idan lebih manis. 

“ Ipatkan toelisan pembantoe kita dari 

dengan tjepat, akan tetapi kemoedian| 

Isoedah berisi. 

(terdiri sebocah sekolah jang dinamai 

'toedjoeannja ini ,pesemaian”, althans 

“Bisa dubbel 
Karena djaoeh dari 

5 Bogor? 
Sebagaimana orang taoe dalam boe- 

ngoet oeang Negeri seperti belasting 

bertindak dan berlakoe sedikit sabar | 

Tetapi bagaimana halnja didalam 
praktijk circulaire pemerintah itoe di 
tempat-tempat - jang djaoeh dengan 
Bogor, baiklah kita silakan menem- 

| Menggala (Lampoeng) demikian : 

,Soedah kedjadian atas familie 
saja sendiri di Menggala, pada tang- 
gal 13 November 1933 jbl. jang 
soedah akan dilelang perkakas roe- 
mah tangganja, disebabkan ia didak- 
wa masih poenja hoetang padjak 
tahoen 1932. 

Orang itoe bernama Karim, se- 
orang pendoedoek kampoeng Oe- 
djoeng Goenoeng Hir straat No. IV. 

Adapoen doedoeknja perkara itoe 
seperti berikoet: Karim terseboet 
pendoedoek jang termasoek dalam 
bilangan Kepala kampoeng Oedjoeng 
Goenoeng Ilir, ialah bagian marga 
Pasirah Soeaij Oempoe. 

Dalam tahoen 1932, dia tinggal 
mengoeroes keboen Jadanja di Toe 
loeng Tabak bagian onderafdeeling 
Kotaboemi (dus ia meninggalkan ke- 
diamannja asli). Pada waktoe itoe 
datanglah toean Demang Kotaboemi 
di 'iringkan oleh Pasirah marga tem- 
patnja Karim berkeboen lada terse- 
bo:t, meminta oeang belasting dan 
lain2 beban Negeri, karena katanja 
moelai itoe waktoe Karim dimasoek- 
kan dalam boekoe djiwa dibagian 
Kotaboemi, karena HpB. Menggala 

| soedah memindahkan boekoe djiwa- 
-—nja di Kotaboemi. " 

Soedah tentoe sidja orang kam- 
poeng jang mendapat perintah de- 
nikian dari Demang, iapoen menoe- 
roet, dan oeang belasting tahoen 
1932 teroes dibajarnja serta ia men- | 
dapat rekening jang tertanggal Ne- 
geri Katoen Adji Kagoengan Kohier 
No. 6 tahoen 1932. 

Doea tiga beloem sesoedah ke- 
djadian itoe, Karim poelang kemba- 
li ke Menggala. Sesampai disitoe 

“lantas kepala kampoeng kenakan 
poela aanslagnja belasting pada Ka- 
rim oentoek tahoen 1932 dan oe-| 
.angnja moesti dibajar dengan lekas. 

Meskipoen Karim  menoendjoek- 
kan keterangan terang bahwa ..ia 
soedah-bajar itoe belasting 1932, 
tetapi jang berwadjib di Menggala 
tetap memintak itoe oeang -belas- 
ting. 

Achirnja jang berwadjib di Meng- 
gala soedah taroh beslag atas ba- 
rang-barang harta benda Karim, dan 
tanggal 13 November akan  dile- 
langkan. “Tetapi sebab familienja 
Karim merasa “aib djika sampai di 
lelang, lantas mereka bajar itoe be- 
lasting, dan dapat lagi rekening 
Menggala  Tahoen 1932  Kohier 
NO. 8926 

& 

Sekian soerat pembatja terseboet. 
Kalau benar sekalian doedoek perkara 
jang dioeraikannja ini, soenggoeh kita 
ta” dapat lagi menggojangkan kepala 
karena gandjilnja. Agaknja dimana Ke- 
pala Marga di Lampoeng memang 
tidak bergadji (hanja dapat collecte- 

hingga . moengkin menimboelkan ber- 
|lomba mintak belasting pada seseorang 
anak Negeri, dan berachir orang ter- 
paksa' bajar doea kali. Siapa bilang 
kalau djaoeh dari Bogor itoe tidak 
moengkin timboel hal jang gandjil ? 

| SA 

Pekerdjaan Onderwijs ,,Persari- 
“katan Oelama” 

me PO.) 

Orang toelis pada kita : 
Persarikatan jang terbesar sendiri 

boeat diregentschap Madjalengka ialah 
Perserikatan Oelama (P.O.J, jang ber- 
toedjoean  Sociaal memakai 
agama (Islam). (Lain kali, kalau me- 
mang perloe menoeroet pertimbangan 
Redactie ini P.m.d., akan saia papar- 
kan serba-serbinja ini persarikatan|. 

Pekerdjaannja tentang pengadjaran 
soedah madjoe beberapa langkah. 
Moela-moela jang dioesahakannja se- 
kolahan agama biasa, seoempama stan- 
daardschoolnja. Sekolahan (madarasah| 
ini soedah mengisi hampir tiap2 onder- 
district  diregentschap Madjalengka, 
bahkan sampai ada jang lebih dari 
seboeah sekolah dalam satoe onder- 
districtnja, dan kota Cheribon djoega 

Sesoedah itoe berdiri Taman Goeroe- 
nja, jang diseboet Kweekschool, ada- 
nja di kota Madjalengka. Dan moelai 
tahoen ini, boelan Juli, atas oesahanja 
Voorzitter Hoofd Bestuur itoe persari- 
katan, tocan Kiai Hadji Abdoel Halim, 

»SiSwo Prijo Nindito” atau 
»Santi Asromo” jang mendjadi   iok hari Djoem'at pagi 

jad G 

  

   

  

toehoorder. 

karang melainkan dari residentie Che- 

regentschap Krawang (Soebang.) 

loon dari penagihan belasting dil.) se- | 

stelsel | 

ialah mendidik -anak2 kita soepaja 
berdjalan (dapat) dirai! kebenera" dan 
'kepandaian, lagi  beladjar (dididik) 
kelapang hidoep sederhand, selfhelp 
dan tjinta kasih pada sesama machloek 
Toehan. 

| Adanja ini ,taman” pada sebidang 
itanah diatas boekit (goenoeng) jang 
:djaoeh terpentjil dan kampoeng atan 
desa, “dan djoega dari djalan besar. 
Bolen dikatakan diatas goenoeng di- 
tengah hoetan, tjoema dilaloei djalan 
jang ketjil. Tempat ini dinamai oleh 
promotornja ,,Soeka Manah", letaknja 
di desa Pasir Ajoe, onderdistrfct Ma- 
dja, dan district Madjalengka. 

Menjelenggarakan tempat, sekolah 
pondok boeat moerid-moerid (Internaat) 
dan 'goeroe-goeroenja, dan keperloean 
lain-lainnja dikerdjakan oleh peladjar- 
peladjar disitoe dibantoe oleh bebera- 
pa orang desa. 

Segala-galanja keperloean boeat itoe 
(tanah dan lain-lainnja) didapat dari 
kedermawanannja(hadiah)orang banjak. 

Jang diadjarkan disana roepa-roepa 
pengadjaran, sampai -berdjoemblah 
koerang lebih 18 pengadjaran seperti 
agama, bahasa Arab dan hoeroefnja, 
bahasa Pelanda, bahasa Djawa, baha- 
sa Inggris (sekarang beloem ada goe- 
roenja), dan  idem), pertoekangan 
(baroe praktijk sedikit-sedikit) pertanian 
(idem), pergerakan seperloenja, ilmoe 
boemi, sedjarah, bcihitoeng d.s.b. 

Goeroe-gosroenja waktoe ini chabar 
dituelis beloem ada jang speciaal, me- 
lainkan berganti-ganti datang dari 
Madjalengka  goeroe2 Kweekschool 
itoe. 

Diadjarkan hidoep “sendiri Iselfhelp| 
dan hidoep “sederhana, oleh karena 
itoe, masak makanan boeat kesemoea- 
nja berganti2, dan boeat tiap2 seorang 
moerid keperloeannja selain boeat pe- 
meliharaan  pakaiannja dan perkakas 
beladjar, tjoekoep dengan wang kira2 
f 110 ia serahkan pada goeroenja, 
atau beras 20 kali dan oecang 30 sen, 
tjoekoep ! : 

Perkara kesosialan dididik benar2, 
sehingga diwadjibkan anak2 itoe ma- 
soek padvinderij, tetapi setjara miskin! 

Jang diterima masoek kesekolah kini 
ada 3 matjam. 

l. anak2 jang beloem masoek seko- 
lah apa-apa, tammatnja haroes 10 ta- 
hoen, 

2. anak2 jang baroe keloear dari se- 
kolah agama biasa (standaardschooll, 
tammatnja 5 tahoen. 

3. Dari sekolah klas II Gouverne- 
ment dan  sebangsanja, ini sebagai 

Moerid-moerid jang soedah ada se- 

ribon sadja, tjoema ada seorang dari 

Moedah-moedahan berhasil “baik, 
adanja. 

—0— 

Itoe orang Tionghoa jang mati 
ditembak. 

H.H. Kan madjoekan 
pertanjaan dengan 
Soerat pada peme- 
rentah. 

Sebagaimana kita soedah kabarkan 
tentang itoe orang Tionghoa nama 
Njoo Ok Haij Bing, waktoe terdjadi 
keroesoehan ketjil dikampoeng Tjantian 
Soerabaia, soedah ditembak mati oleh 
seorang Hoofdagent Politie. 

bangsa “Tionghoa, poen' soerat-soerat' 
kabarnja, 

Selain daripada  vergadering besar 
ang soedah diadakan oleh : bangsa 
'Tionghoa di Soerabaia tanggal 7 No- 
vember jbl. oentoek memoesjawaratkan 
tentang ini penembakan, poen' toecan 
H.H. Kan Gedelegeerd-Lid Volksraad 
soedah 'madjoekan - poela' pertanjaan 
dengan' soerat pada pemerentah, apa 
pemerentah soedi' mengadakan penje- 
lidikan atas tindakan politie tanggal 
31 October jbl. di Tjantian |ISoerabaial 
lantaran mana Njoo Ok Haij Bing 
terseboet sampai mati lantaran loekanja. 

Sanga 

Rentjana Ordonnantie Pembikinan 
Garam. , 

Aneta mengabarkan bahwa soedah 
dimadjoekan ' rentjana ordonnantie di- 
mana dalam ketjoealian "pada anak 
Negeri dibolehkan memasak (membi- 
kin) garam dari air asin di belbagai- 
bagai desa didaerah Grobogan sampai 
sebanjak-banjaknja dalam setahoen 
3.200 ton, 

Dalam segala hal si ketjil 
serba soesah hidoepnja 

Di hoetan bilangan Palimanan diper- 
kenankan orang ambil kajoe bakar, 
tetapi haroes bajar entree (kartjis) 
seorang laki-laki 8 cent, perempocan 
7 cent. 

Kajoe pendapatannja itoe kalau di- 
djoeal tjoema lakoe 8 atau 9 cent 
sadja. Djadi kalau oentoek pentjaharian, 
ambil keoentoengan, tidak bisa orang 
harapkan, sebab oentoeng 1 cent 
(kalau lakoe) tidak setara dengan soesah 
pajahnja. 

—09— 

Onder-Commissaris van Politie 
van Sommeren. 

Meninggal doenia 
kemaren pagi. 

Kemaren doeloe pagi toean van Som- 
meren Onder-Commissaris van Politie 
kota Betawi soedah meninggal doenia. 

LO 

Pasoendan Tjiandjoer bergontjang ? 

Orang toelis pada kita : 
Ada terkabar, bahwa didalam kala- 

ngan Bestuur Pasoendan Tjabang Tji- 
andjoer akan kehilangan Ketoeanja. 
Dengan ringkas ada selentingan ke- 
loearan dengan gerentesnja leden Pa- 
soendan. bahasa Toean Wirasendjaja 
akan meletakkan djabatannja sebagai 
voorzitter dari 'Pasoendan. Adapoen 
jang mendjadi sebab2nja, maka toean 
Wirgsendjaja itoe akan keloear beloem 
ada kabar. ' 

Kalau betoel ini kabar hingga ber- 
boekti, alangkah Pasoendan tjabang 
Tjiandjoer akan mendjadi kaloetnja. 
Sebagai voorzitter sebagian besar di 
bilangan Tjiandjoer hampir tidak ada 
jang asing pada toean Wirasendjadi 
(Djoeragan Mantri H.I.S.) hingga boleh 
dibilang soesah bandingannja, boeat 
kagiatannja mendjadi Voorzitter Pa- 
soendan di Tjiandjoer sewatoe tempat 
jang toean pembatja telah tahoe modet 
nja. Atau boleh dibilang toean Wira- 
sendjaja jang semoestinja mendapat 
waardeering dari ia poenja djasa. 

Ada lagi sadja chabar jg. meng- 
gemparkan kota Tjiandjoer di kalangan 
Pasi, T.d. voorzitternja akan meletak- 
kan djabatannja..   Terdjadi hal ini soedah  tentoe 

menerbitkan kegemparan dikalangan 
Apa hal jg. terselip didalamnja be- 

i loem terkabar keloearan. 

  

  

Tabib Tiongho 

No. 1. PENJAKIT KENTJING: 
air kentjing. tidak tetap keloear- 
nja  kadang2 banjak, kadang2 
sedikit, badan merasa tidak senang 
sakit kentjing manis. 

No. 2. PENJAKIT ORANG 
PEREMPOEAN: beelan datang 
terlaloe laat, terlaloe banjak, 
terlaloe siang, boelan datang war- 
na merah, peroet merasa sakit, 

“sakit pinggang, anak keloear be- 
loem tjoekoep boelan, sesoedah 

“bersalin mendapet sakit, sakit 
. dada, sakit perempoean, datang 
- boelan merah moeda. 

minggoe kita boleh dipanggil, tapi 
sendiri, 

Tiap-tiap hari boleh   enoeroet nama dan kata promotornja,   

TJIAN TONG BENG 

Bisa mengobatin segala penjakit jang lama 
dan jang baroe seperti: 

Kepandaian, dan pikiran kita tjoekoep. 

Djoega penjakit otak, hati,dan pinggang kita" bisa kasi pertolongan. 
Boeat preksa penjakit orang miskin fidak oesah bajar nanti kita boleh 

bilang apa penjakifnja itoe bisa diobati atau tidak. Keloear kita tjoema hari 

Toko Tiga, 44 Batavia 

a jang terkenal 

No. 3. PENJAKIT PEPAROE 
batoek darah, tidak batoek darah 
keloear, sakit leher, soeara roesak, 
sakit dada, koerang tidoer. 

No. 4. PENJAKIT MATA: 

mata merah, bengkak, tai mata 
selaloe keloear, mata raboen tidak 
bisa lihat, anak mata selaloe di- 

-paloet oleh koelit poetih. 
Ini semoea penjakit kita bisa 

kasih baik. Djoega penjakit pe- 
njakit jang telah lama, maoepoen 
baroe bisa kita obatin dan 
dalam 40 tahoen ini kita soedah 
Kana mengobatin penjakit terse- 
oet,   

ongkos jang tidak besar moesti bajar , 

datang di roemah kita 

Memoedikan dengen hormat, 

Sinshe Tjian ong Beng     
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Meninggal doenia. 
Dari Padang Aneta mengabarkan : 

Pada tg. 25 Nov. jbl. soedah mening- 
al doenia lantaran hartverlamming, t. 

WEE, Karthaus, doeloenja bekas Java 

Suikerplanter. Dan pada tg. 26. Nov. 

besoknja, waktoe mengantar djenazah- 
. nja kekoeboernja banjak mendapat 
perhatian sahabat kenalannja. 

2 —0— . 

Penglepasan pegawai jang loeas. 

Dari Cheribon dikabarkan oleh Aneta 
.bahwa Directie dari Amentsfabricken, 
dengan perdjandjian loear biasa, soe- 

dah melepas sekalian Employe's-nja 
dari Gempol, Ardjawinangoen dan Pa- 
roengdjaja, ketjoeali 1. Administrateur, 
3 Employe's kebon dan 3 Machinisten 
boeat 3 fabrieken. 

Aa 

Pengrawatan orang sakit koesta. 

Dengan opisil dari Bogor dikabar- 
kan bahwa Officier van Gezondheid 
klas 1, toean P.H.J. Lampe soedah di- 
perintahkan oentoek mengadakan pe- 

njelidikan tentang kegoenaannja (ber- 
harganja) pemakaian lampoe sorot dari 
esawat- pendapatan toean Denis 

M ulder oentoek merawat orang sa- 
kit koesta (lepra) di Pelantoengan dan 
seberapa boleh tanggal 1 Mei 1934 
hal itoe hendaknja soedah selesai dan 

dengan langsoeng dirapportkan pada 

pemerentah. 
Commissie jang berhoeboengan de- 

ngan hal ini, soedah diboebarkan. 
ea — 

z SERANG. 

Pembantoe kita toelis : 
Soesah memper- 
timbangkannja. 

Kaoem goeroe partikoelir pada wak- 
toe meleset ini sedang soesah  mem- 

pertimbangkan permintaan dari fihak 

orang toeca moerid-moeridnja soepaja 

kasih toeroen pembajaran sekolahnja. 

Tentoe sadja ini soedah boeat dika- 

boelkannja sebab barang-barang jang 
dipakai di- sekolahan tidak semoea 
boeatan Djepang. 
| fBarang-barang sebagai kapoer, potlot 

d.LI. memang soedah moerah lantaran 

Djepang dapat menjadjikan semoea 
itoe dengan harga moerah, tapi boekoe- 

boekoe peladjaran tidak bisa toeroen 
seharga barang-barang itoe. 

Kalau pembajaran sekolah ditoeroen- 
kan bagaimana kaoem goeroe partikoe- 

lir jang ta“ berkapitaal dan tidak men- 

dapat subsidie dari Goebernemen, bisa 

makan. : 1 2 

Tjara2nja orang men- 
tjari wang. 

Beloem lama ini dikota Serang da- 
tang lagi orang2 asing jang mentjari 
sesoeap nasi dengan djalan memper- 

- toendjoekkan kepandaiannja bermain 
soenglap. Mentjari wang dengan dja- 
lan demikian dari orang2 asing itoe 
ada lebih baik dari pada apa jang 
biasa dilakoekan oleh toekang noe- 
djoem. Soenglap banjak disoekai anak2 
sekolah, tapi peramalan toekang noe- 
djoem boeat di Serang tidak begitoe 
disoekai. 

Djika seorang toekang noedjoem 
ketemoe orang teroes sadja mereka 
tidak dengan permissie dan kemaoean 
si orang tadi, meramalkan apa jang 
akan ditakdirkan oleh Toehan atas 
orang itoe. Kadang-kadang ramalan 
itoe menggoesarkan hati kalau mene- 
rangkan nasib djelek. Sesoedahnja 
mereka soeka memaksa minta wang. 

Roepanja toekang noedjoem di Se- 
rang tidak begitoe moedjoer, karena 
Igama Islam “sebenarnja tidak mengi- 
zinkan pertjaja pada ramalan jang akan 
ditakdirkan oleh Toehan atas manoe- 

sia. 

“Moesim lhtifal. 

Boelan Poeasa soedah dekat. Seba- 
gimana biasa pada masa ini sekolah- 

“ sekolah igama, jang banjak terdapat 
di Serang telah membikin persediaan 
centoek mengadakan ihtifal jaitoe les 
openbaar. PAR 

- Kebiasaan sematjam itoe ada bagoes: 
sekali, karena peladjaran moerid-moe- 

rid dapa-tasontrol oleh oemoem dan 

anak-anak beladjar berani bitjara di 
depan oemoem. 

Jang termoela menjiarkan soerat oen- 
dangan jalah perhimpoenan Ahli Soen-. 
nah Waldjamaah jang akan memboeka 

—dhtifal “pada hari Minggoe tanggal 3 
December. Seteroesnja sekolahan-se- 

- kolahan lainnja bertoeroet-toeroet akan 
mengadakan controle oleh oemoem 
atas peladjaran dan pendidikan moe- 
rid-moeridnja, 

Korban penjakit ogah- 
ogahan. 

0 Sesoedah Mr. Sartono mengoendjoe- 
ngi Banten oentoek mempropaganda- 

pai boelan Januari sadja perhimpoenan 
terseboet dapat hidoep soeboer, karena 
hanja sampai waktoe itoelah sadja 
Voorzitternja Mr. Soerjadi dapat ting- 
gal di Serang. 3 

Tangerang. 

»Pen” toelis pada kita. 
Satoe anak dan 

kerbaunja mati di- 
sambargledek. 

Hari Kemis sang hoedjan toeroen 
dengan keras begitoepoen oleh soeara 
gledek jang mengerikan. Orang dapat 
kenjataan satoe anak angon (gembala) 
di kampoeng Djati. (Mauk) bersama 
seekor kerbaunja jang sedang ditoeng- 
gang ketahoean soedah menggeletak 
di tanah. Meskipoen orang soedah 
berdaja memberi pertocloengan dise- 
babkan sekoedjoer badannja itoe anak 
kelihatan hangoes dan djoega kerbaunja 
tetapi masing-masing soedah lepaskan 
napasnja jang pengabisan. 

Politre desa men- 
tjoeri singkong? 

Djoemahat malam seorang Tionghoa 
nama Lie Boen Tjeng kampoeng Djati 
(Mauk) sebagai biasa saban malam 
pergi periksa dikeboen singkongnja 
kerena dikoeatiri dimakan babi, tapi 
waktoe Lie melihat bajangan orang 
mendjadi ia bersedia akan tangkap. 
Betoel sadja itoe bangsat jang sedang 
asik tjaboet singkong, oleh Lie dipe- 
riksa dan ditangkap, ternjata itoe pen- 
tjoeri singkong seorang .nama Airan 
jang bekerdja sebagai merinjoe (politie 
desa) dan kawannja nama Maseroen 
masing2 pendoedoek dikampoeng ter- 
seboet, kemoedian itoe doea orang 
segera diserahkan pada Loerahnja akan 
dioeroes perkaranja. 

Itoe codperatie 
di Tegalkoenir 
ditoetoep. 

Soedah diwartakan tentang adanja 
waroeng cooperatie di kampoeng Te- 
galkoenir (Mauk) berhoeboeng dengan 
atoeran jang dilakoekan oleh pendjoeal 
publiek tidak setoedjoe apapoela bila 
orang jang mendjadi aandeelhouder min 
ta ocangnja “dikembalikan boekan sadja 
dari lamanja menerima- ocang kemba- 
lian begitoepoen oeang jang diterimanja 
tidak tjoekoep sebagaimana biasa asal- 
nja. Oepama masoek andeel f1 paling 
banjak terima f 0.80 hingga pendoe- 
doek jang tersangkoet mendjadi ramai 
bitjarakan tentang waroeng. Beberapa 
hari j.l. itoe waroeng ditoetoep dengan 
tidak kasih tahoe pada orang jang ter- 
sangkoet dan di kampoeng Tegalkoenir, 
ada jang bilang itoe doea pengoeroes 
nama Achmad dan Arsad soedah lari 
lantaran soedah bikin koesoet oeang 
waroeng enz. ada baiknja jang ber- 

benarnja hal 
publiek merasa poeas. 

bus bawa 
perempoe 

Soepir 
kaboer 
an. 

Minggoe malam -satoe autobus jang 
menoedjoe ke Serang di kampoeng 
Blaradja ia dapat penoempang 3 pe- 
rampoecan Tionghoa jang akan pergi 
ke Serang. Seorang dari itoe penoem 
pang roepanja lebih moeda dari jang 
lain djadi itoe soepir seorang Tiong- 
hoa djoega mendjadi ketarik dengan 
ketjantikanrffa. Waktoe diantara kam- 
poeng Pasir sang soepir poera2 kasi 
berenti kandaraannja dan kasih tahoe 
pada doea njonja jang toeaan, bahwa 

penoempang toeroen sebentar, tapi, apa 
latjoer waktoe doea njonja toeroen 
soepir kasih djalan mesin autonja dan 
sigra djalankan autonja dengan ting- 
galkan doea njonja dan jang moedaan 
teroes dibawa maboer, kemoedian itoe 
doea njonja sigra kasi tahoe pada 
bestuur Blaradja bahwa kawannja soe- 
dah dibawa merat oleh soepir bangsa 
nja, penjelidikan sigra dilakoekan. 

Ha 

Bekasi. 

Pembantoe kita toelis : 

Doea pamoeda Tiong- 
hoa dikrojok. 

Pada hari Rebo sore diantara djam 
6—7 dikampoeng Kedaoeng tanah Ba- 
belan district Bekasi soedah terdjadi 
penjerangan jang tidak patoet. 

Doeca pamoeda Tionghoa, doeloe 
berdagang dipasar Babelan sekarang 

doeanja - datang di kampoeng maoe 
menagih oetang pada Amat, boedjang 
dari familie Tjio. 

Tidak diketahoei itoe 2. pamoeda 
Tionghoa toean2 Teng Jang Seng dan 

Lauw Tjaij Seng sedang diantjam oleh 

familie. Tjio jaitoe 5 persoedaraan 
toean2 Tjio- Wie Leh, Tjio Wie Ti, 
N.N. dan seorang perempoean djanda, 
jang mendjadi lantaran. 

Toean Teng dan Lauw datang ka 
roemahnja Amat membawa seorang 
kawan bekas Mandor nama Pelor, 

2 

| kan fjita-tjita P.C.L, maka hanja sam-|ketika sampai di itoe roemah Amat 
tidak ada, kedjadian toean Teng dan 

Lauw bersama itoe Mandor Pelor di 

soeroeh toenggoe, itoe njonja Djanda 
bisa berada di roemah boedjangnja. 

Tiba-tiba itoe 4 persoedaraan dengan 
Lebih2 hn sesoedahnja ditinggal- | roejoengsoedah kerojok itoe 2 pemoeda 

kan oleh ecretarisnja toeat' Asnawi. |jang tidak tahoe apa-apa hingga toean 
Waktoe itoe masih ada penjakit ogah-| Teng dapat loeka berat dan patah 
ogahan. Soesah didapat pengganti2 
anggauta bestuur, Entah karena tidak 
entah karena apa. Maka sekarang bo- 
leh diseboet, P.C.I. tidak ada harapan 
lagi akan bangoen tegak. 

   

tangannja sedang tocan Lauw. jang ke 
boeroe lari tjoema dapat loeka enteng, 

Di waktoe itoe djoega toean Teng 
di bawa ka C.B.Z, Salemba dan be- 
berapa penjerangnja samentara telah 
di h politie Bekasie: 5      

wadjib soeka selidiki bagaimana se- 
terseboet diatas agar 

ia poenja bus' mogok dan minta doea!| 

tinggal di Tjikarang di itoe sore ka-| 

  

   

Diboenoeh oleh 
tjoetjoenja. 

Malam Minggoe, seorang Indonesier 
nama Rodek  dikampoeng Pondok 
Poetjoeng, Bekasie soedah dibatjok 
oleh ' tjoetjoe keponakannja hingga 
mati disitoe djoega dengan 3 loe- 
ka hebat. : f 

Maitnja dibawa ke C.B.Z. Salemba, 
sedang itoe pemboenoeh telah ditang- 
kap oleh .politie Bekasie. 

Lantarannja, perkara warisan. 
—O— 

Cheribon dan daerahnja. 

,Gagak” kabarkan pada kita : 
Autobussen. 

Semendjak berdjalannja Wegverkeer- 
ordonnantie Eigenaar-Eigenaar Auto- 
bus dalam kota Cheribon, sama men- 
derita keloeh-kesah, oleh karena sabe- 
loemnja itoe ordonnantie berdjalan itoe 
Autobus2misih dapat izin satoe Autobus 
moeat paling sedikit 23 sampai 31 
personen, akan tetapi berhoeboengan 
dengan berdjalannja itoe Ordonnantie 
satoe Autobus tjoema bisa dapat izin 
paling banjak moeat 18 sampai 25 
personen.— 

Sawah titisarah. 
Dibawahan RegentSchap Cheribon 

djika maoe moesim rendeng dalam desa 
desa sama menjewakan sawah titisarah 
(sawah desa) sgoena menambah kas 
desa, akan tetapi berhoeboeng dengan 
zaman meleset ini doeloe disewakan 
bisa lakoe satoe dengan harga f 50.— 
sampai f 100.— tetapi sekarang hanja 
bisa lakoe satoe paling mahal f 10.— 
sampai f 20.— sadja, — 

Sarikat-Tani. 
Dalam ressort Regentschap Indra- 

majoe pada ini waktoe ada berpoeloeh- 
poeloeh desa kaoem tani telah mendi- 
rikan Sarikat-Tani dan atas adanja 
Sarikat-Tani dalam itoe Regentschap 
moedah-moedahan mendjadikan keng'- 
moerannja Ra'jat sedemoemnja. 

Palawidja. 

Pada waktoe ini dalam  ressort 
Regentschap Koeningan kaoem Tani 

djoega pendapatannja ada loemajan, 
tetapi dengan adanja zaman malaise 
jang maha hebat ini, harga palawidja- 
nja sangat moerah sekali, sedang boeat 
onkost menggarapnja tidak bisa menjoe- 
koepi. 

—9— 

BONDOWOSO. 

Pembantoe kita toelis. 
“Fraude di Postkaa- 

s: toor Bondowoso. 

Baroe2 ini di Postkantoor Bonde- 
woso telah terdapat fraude besarnja 
f100.— jang dilakoekan oleh seorang 
klerknja jalah toean 8. 

Fraude itoe dilakoekan dengan dja- 
lan memalsoekan recu dari postspaar- 
bank dari toko ABF firma Nanyo di 
Bondowoso. Dengan jang demikian 
itoe toean S. tadi boekannja lantas 
mempoenjai satoe perkara tapi doea 
perkara ja'ni melanggar artikel 264 
W.v.S. tentang vervaisching in ge- 
schriften. door postambtenaren dan 
artikel 374 W.v.S. tentang geldver- 
duistering door postambtenaren. 

Menoeroet keterangan pelanggaran 
jang pertama itoe lebih berat dari jang 
kedoea. Kalau toean S. dapat mengem- 
balikan oeang jang digelapkan itoe 
hoekoeman padanja akan lebih enteng. 
Katanja ia telah mengembalikan dengan 
sekira besar f 28.60 djadi masih kee- 
rang f 71.40. f 

Setelah ditahan .di .kantoor  politie 
doca harilamanja dan telah diperiksa 
oleh Hoofdjaksa Bondowoso maka pa- 
da djam 11 tanggal 24 ini boelan toean 
S. itoe telah dimasoekan preventief 
dalam boei.— 

Gledahan di Taman 
Siswa Bondowese.- 

Dengan adanja gledahan di T.S. 
baroe ini (16-11-33)- maka salah se- 
orang  diantaranja pamong2nja jalah 
toean Tjimoeng oleh jang berwadjib 
telah diproces verbaal, sedang empat 
anak moerid dari Taman Dewasanja 
telah didjadikan saksi.- . 

Katanja toean Tjimoeng itoe ditoen- 
toetnja, berhoeboeng denggn ia telah 
memberi- peladjaran politiek pada 
moerid2nja.- 

Proces-verbaal dari toean Tjimoeng 
itoc oleh jang berwadjib telah dikirim- 
kan pada Procureur-Generaal oentoek 
dipriksa.- 

Dalam gledahan itoe telah dapat 
dibelag olah politie soerat pada Hoofd- 
bestuur P.N.I. beberapa concept proef- 
werk Taman Dewasa dan beberapa 
soerat prive dari toean Tjimoeng sen- 
diri jang tertoelis dalam bahasa Soenda. 

— Gg mem 

Pereboetan pemilihan Koewoe, 

Orang tuelis pada kita : 
Seorang didenda f50 
sebab sogok. 

Pada tanggal 21 ini boelan, di desa 
Garawangi,  onderdistrict Pandjalia 
district Radjagaloeh (Madjalen ) 
soedah dilangsoengkan pilihan Koes 
woe. Jang maoe djadi ada 6 orang. 
Jang diwadjibkan milih ada 822 orang, 
ang datang tjoema 611. orang, djoem- 
lah dengan penonton ta" akan koerang 
SR NU Ten        

     

  

  

Sedang. asik menanam palawidjanja 

            Jang mendapat soeara terbanjak 
nama Basari, bekas penggawai di itoe 
desa sebagai Raksa Boemi, dapat 207 
soeara. Meskipoen begitoe, ia tidak 
berpengharapan 100 pCt. akan djadi- 
nja, sebab poenjakan moesoeh besar 
nama Wiradibrata, jang  beroesaha 
keras akan mendjatoehkannja. Sebabnja 
W. beroesaha akan mendjatoehkannja, 
sebab ialah jang terpilih dengan soeara 
banjaknja sampai 300 soeara lebih 
pada pilihan kesatoe. 

Tetapi ia ada jang mengadoekan, 
bahwa orang banjak memilih padanja 
itoe tidak sjah karena djalankan sys- 
teem ,,s0ogokan pada ra'jat desa, dan 
sebagian djandji penjogoknja itoe ko- 
song belaka. Oleh karena itoe sampai 
lah W. itoe dimoeka Landraad, dan 
poetoesannja boekannja W. itoe dapat 
besluit keangkatan mendjadi Koewoe, 
melainkan denda f50,— atau 2 boelan 
pendjara. 

Ia memilih denda. Itoelah sebabnja. 
Malah, waktoe akan dimoelai pilihan 

djoega (dd: 21-11-33) ia menghadap 
pada toean Wedana, -memboeroekkan 
candidaat2 Koewoe jang 6 orang itoe, 
tetapi peroendjoekannja itoe tidak be- 

gitoe diperhatikan, roepanja boektinja 
pilihan teroes. « 

Kita toenggoe bagaimana kesoeda- 
hannja nanti. 

HI 

Berita dari Wiralaga 
(Lampoeng). 

»Amo“ toelis pada kita: 

Rakjatngomel.... 

Sebahagian dari pembatja barang- 
kali soedah mengetahoei dimana le- 
taknja tempat terseboet, ialah diping- 
gir kali Mesoedji djoega masoek bi- 
langan disoedoednja Residentie Lam- 
pongsche-districten. Begitoepoen dari 
pendoedoek sampai kepada Kepala- 
kepalanja hampir seinoea berasal dari 
(Res. Palembang), dan semoea adatnja 
hampir dikatakan sama meskipoen 
ngengsel sedikit ta' seberapa. Djadi 
ta' salah poela rakjat pendoedoeknja 
mengatakan dan mengakoei dirinja se- 
bagai rakjat adat jang dilahirkan di ta- 
nah dan negeri....adat poela. 

Tetapi anehnja kepada kita menoe- 
roet kabar jang lajak dipertjaja, be- 
berapa 'orang diantara pendoedoeknja 
di ini tempat (Wiralaga) berpenjakit 
koelit djahat jang bisa menoelar (be- 
smettelijke ziekte), dibiarkan sadja 
bertjampoer gaoel dan bergelandangan 
di dalam doesoen. 

Perboeatan ini tentoe melanggar adat, 
1001 kali melanggar, althans kata kita, 
sebab. penjakit terseboet bisa terbang 
dan menghinggapi ke lain orang jang 
tidak berpenjakit, dan apa salahnja 
poela kalau diasingkan dan dibikinkan 
soeatoe tempat pemondokan speciaal 
oentoek si korban atau dengan lain 
djalan, agar keSehatan bisa terdjaga. 
Kita tidak perloe menjeboetkan. disini 
siapa2 jang telah mendjadi korban pe- 
njakit terseboet, kerena Kepala2 adat 
disini lebih mengetahoei keadaan anak 
boeahnja di dalam kampoengnja ma- 
sing2. Ditambahi poela kebingoengan 
mereka pada waktoe sekarang, apabila 
sesoeatoe perkara jang berhoeboengan 
dengan Penghoeloe, kang Penghoeloe 
sering tidak tetap tinggal distandplaats- 
nja. 

Pendoedoek Wiralaga, serahkan sa- 
dja kepada jang berwadjib, benar ta 
benarnja perkabaran terseboet, kita li- 
hat nanti ! 

Anak angkat atau ali- 
ngankah mereka? 

Sepandjang pengetahoean kita, ba- 
rang siapa jang akan didjadikan anak 
angkat atau alingan, mesti diterangkan 
dimoeka oemoem siapa-siapa" orang- 
nja, dan goena mendjadi anak alingan 
Ivrij afkop-belasting| itoe, akan mem- 
bantoe dan menggantikan pekerdja'an 
Si bapa angkat tadi sementara tidak 
ada di standplaatsnja. - Begitoelah 
selandjoetnja. 

Tetapi anehnja kepada kita, tatkala 
perkabaran disampaikan kepada kita 
dari Wiralaga, toean Menakil beserta 
3 orang anaknja toean Saoeroen dan 
toean Akip pendoedoek dari ini” tem- 
pat beloem pernah membajar apa sa- 
dja kepada kepala desanja, seperti 

kebanjakan orang. Kita tidak “kan iri 
hati dengan keada'an toean terseboet, 
kalau betoel mereka telah . mendjadi 
anak alingan dari siapa sadja. Tjoema 
sebagai tadi kita telah katakan biasa- 
nja- setjara adat orang-orang jang 
didjadikan anak alingan itoe mesti 
diterangkan dan  diketahoei oleh 
oemoem, agar djangan mendjadi sang- 
si lagi. Begitoelah sepatoetnja kebiasa- 
Su agan adat jang diketahoei. 

Itoec Agent Singer 
jang merat. 

Tentang itoe. agent Singer Sewing 
Cy di Kajoe Agoeng bernama Nangtjik 
bin H. Badil tempo “hari, telah merat 
dan membawa wang Singer banjaknja 
tjoema f 80.— 

Sekarang kabarnja Agent itoe tidak 
lari kemana-mana dan banjak jang ke- 
temoekan pada moekanja, soedah ada 
di doesoen Moeara Kedoekan marga 
Sirah Poelau Padang (Komering Ilir). 
Entah oleh karena apa kifa tidak me- 
ngetahoci, boleh djadi karena rapport- 
rapport jang menjenangkan maka tidak 
ditjari lagi. 

— O— 

Minahasa pada waktoe malam. 

Tonsea.—  Bedanja tanah Mina- 
hasa dan tanah Djawa.— Naik-toe- 
roennja- harga copra dan boentoet- 
boentoetnja.—  Kolongan-Mapanget 
penoeh  kedjahatan-—. Pengertian 
pelaboehan Kema boeat kota Mana- 
do.— Malaise dan pemoeda Ton- 
sea. — 

oleh. 
Spotlight 

Minahasa pada - waktoe malam! 
Orang bertanja: kenapa sih, boekan 
pada waktoe siang? 

Ini pertanjaan memang kita soedah 
toenggoei. Boeat kita, ,,Spotlight”, ini 
moedah sadja didjawab : 

Pertama, sebab memang satoe spot- 
light “flampoe disamping chauffeur 
auto) sadja bisa dipakai pada waktoe 
malam, dan 'kedoea, apa jang kita 
nampak pada waktoe siang. Tanjakan 
sadja ini pada si Anna. Boeat dia sih 
kita sadja bisa ketemoei pada waktoe 
malam, siang kaga bisa, sebab kalau 
dilihat oleh | bapaknja barang tentoe 
kita nanti diterima dengan palang pin- 
Ine ah. em pasti-ini tidak enak. 
Memang kalau dipikir benar djoega. 

Bapak siapa sih jang soeka kawinkan 
anaknja dengan seorang journalist, 
terlebih pada waktoe sekarang, dimana 
kakinja jang satoe soedah berada dalam 
hotel prodeo,  berhoeboeng dengan 
adanja itoe randjau pers jang sekarang 
dipergoenakan' dengan tidak ada am- 
poennja. Dan kalau 
dalam pertapaan, siapakah nanti be- 
rikan si isteri makanan ? 

Enfin! memang ,,Spotlight” tidak 
begitoe dojan akan itoe perkawinan 
|dengan ia. poenja risico, dus biarlah 
inie djangan. mendjadi soal bagi kita. 

Kita maoe bitjarakan sekarang tanah 
Minahasa pada waktoe malam, seperti 
ini soedah di-spotlight-kan oleh kita. 
Barangkali ini ada faedahnja boeat 
pembatja s.k.. , Pemandangan”. 

Diadjak oleh seorang sobat, — dan 
barangkali djoega karena pengaroeh- 
nja 4 bidji mata jang galak dari 2 orang 

nona, si Nancy dan si Flora — kita 
telah memboeat satoe pelantjongan 
dengan auto pada soeatoe malam ke- 
liling daerah Tonsea. 

Pengalaman dan perasaan pada 
malam itoe jang sekarang kita hendak 
toetoerkan seperti berikoet. 
“Kalau kita tinggalkan kota Manado 

pada djam 10 koerang dan mengam- 
bil koers ke Timoer, ke Kema, maka 

sang poetri malam sedang memantjar- 

kan terang tjoeatjanja kemoeka boemi 
ini. : 

Antara doea baris dikatakan, tjelaka 

doea belas, kita sih diberi voorkeur 
oleh sang sobat doedoek dibelakang 
tusschen Nancy dan Flora, sedang ia 

sendiri ambil tempat disamping chauf- 

feur. Sekarang boekan orangnja sadja 

jang betoel ketjepit, tetapi lidahnja kita 

poen toeroet ketjepit, d. w.z.  boeat 

gitoe bekend kita sama dia. 

meliwati djembatan kali Tondano dekat   Kajoeragi, dan tidak sekian lama kita 

  

  

  

Djam bitjara 9 —12 v.m. 

Bersedia djoega   TOEAN:TOEAN SAUDAGAR!. 
Dizaman krisis ini perdagangan toean bisa madjoe, kalau 

.administratie. dan boekoe-boekoe tocan ada teratoer. 

MINFALAH ADVIES KEPADA: 

ADVIESBUREAU — MIHAMMAD HATTA 
Gang Kebon Djeroek 37 - Sawah Besar, Batavia-C. 

BOEAT LANGGANAN TARIEF BOLEH BERDAMAI ! 

PRACTIJK — ,EXAMENBOEKHOUDEN 

memberi les boeat,   

tjelaka masoek 

semoment sadja. Makloem beloem be-: 

Dengan tidak diketahoei kita soedah' 
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   (0 Komentar pembatja .. 

Ada pembatja. sekarang pakai nama 
Ajam kirim soerat sebagai dibawah 
“pada Kampret. Dipikir-pikir ini 
podjok bisa djadi seperti Kebon 
tang, penoch dengan kampret, 

odot, kalong, Ajam dan siapa.tahoe 

lagi bebek sampai pada trenggiling 
BUSINP) -........ 

2 Ajam toelis perloenja kasih ko- 
entar (pertimbangan) pada toelisan- 
elisan soerat pembatja jang telah di | 

moeat dalam ini rubriek :- 

Boeng Kampret". $ 
Kalau seoempama si Ajam jang djadi 

KAMPRET , perimintaan- 5 

Help jon permin 

ja si Bentje (Boengtjel akan saja te- 
'rima, sebab benar Ardjoena itoe sakti 
y p:   

an gagah-berani, akan tetapi ta” ke- 

tinggalan djoega Pemongnja ki Semar. 

'Djoega  Elmo Lincoln anak-moeda 

jang tersohor koeat..... dilajar poetih, 

'djoega ada pengikoetnja si Metorry- 
'der, boekan Boeng ?! : 

. Si-Ajam sih imaoe tinggal di roemah 

'Sadja,  maoe  mendjalan senternja 
(Komentar dari Boeng S.), jaitoe se- 
'sisanja. “tempo, - soeroeh membikin 
'boekoe batjaan bikinan kita dan ber- 

'goena bagai bangsa kita. si 
| Tentang toelisannja Boeng Ibsor, 

'saja maoe bilang: djangan keterlaloean 
Boeng....! Sebab Boeng S. kata: 

Ir. Soekarno itoe adalah Manoesia- 
'biasa, ta' lebih dan ta' koerang seperti 

“kita djoega, 
'boekannja dia 
PEOAS mas ami : 

Djadi kalau kita berasa berkepen- 

  

tingan, apa djeleknja- kalau Boeng|tawankan pendoedoek daerah Tonsea, (toeroenkan dan dinaikkan. 
Tbsor, atau siapa sadja jang insaf akan 
“dirinja, 

ngat-Banteng. Tetapi djangan tinggal 

'— doega-doega lan prajoga — sebab 

kalau - banteng soedah mengamoek 

'kesana — kemari tidak tahoe 
'kalau ada jang — pasang djoegangan 
“di dalam tanah. : 
“ Boeng. ... boeng Kampret !, sekarang 

oedah djangan takoet, barang-kali 
.jang noeloep atau nembak nanti 
Ajam atau Bentje jang akan 'kasih 

mat.” - 

...... 

  

    

   

    

     
   
    

'Begitoe toelis si Ajam. Tetapi aeh- 
ea 
PF: ngan jang boekan-boekan? 

“Kampret diibaratkan Ardjoena? 

“Apa Ardjoena di belakang ? 

“Bocat Kampret: sih dioempamakan 

rdjoena boleh djoega, diwaktoe tjari 
«0- dan mangga, tetapi djikalau di 

raktoe perangnja apa lagi waktoe ber- 

ya sebagai Tjiptaning Mintaraga, 

boleh si Tjodot . sadja  dah.... 

Elmo Lincoln ? i : | 

Ini pahlawan lajar-poetih tinggalnja 

“dihoetan. Boeat Kampret maoe tinggal 
'di'hoetan tjoema kalau bikin pic-nic 

dan temannja.... tahoe-sama-tahoe 
pa : | 

Tentang soemangat banteng ? Ja, ini 

da roepa-roepa, ada banteng badan 

foeh (seloeroehnja) dan ada banteng 
fjoema kepala sadja, boeat si Tjodot 

ia tjoema berani pakai simboel boen- 

toet banteng. Boleh 'ngga ? 

| Ajam dan Boentje maoe kasih alamat 

'kabar kalau ada apa-apa? Oewaah, 

  

   

   

  

      

'kog kaja main angkong, pakai djontrot 
. Iring dsb. “kalau ada sersi lantas kabari. . .... 

“ Terima-kasih boentjes! Djangan loepa 
“kabari, kalau ada badjue hedjo atau 

'kerembong sablon ! 
ka 

Anna et N 

KAMPRET. 

  

: soedah | “datang di Maoembi, . negeri 

jang pertama masoek bilangan Tonsea. 

Malam -Minggoe. Orang beloem, pada 
tidoer. Dari djaoeh kedengaran boe- 

“njinja “muziek, tanda- barangkali ada 

Sapsikdamsi disini:" 0 os et 

Kita tidak teroes kesana, sebab di- 

sini kita mengambil .djalan kiri, via 
Paniki-Mapanget-Kolongan,. boeat se- 

bentar lagi keloear nanti di djalanan 

Kema, antara Soewaan: dan Soekoer. 
Lebih mendjaoeh kita dari Manado, 

lebih kita merasa penggaroehnja sang 
malam - dan kesoenjiannja. Masing- 

. masing antara bilartoepanh mengikoet 
| toeladan sang-natuur. . Kesemoeanja 
diam, tidak seorang memboeang kata. 
Kitapoen  djadi termenoeng, -sambil 
lajang-lajangkan pikiran ketempat-tem- 

pat dan negeri-negeri jang djaoeh2, 

—. Kita mengambil bandingan tanah air 
“ kita dengan tanah Djawa dan. Borneo 

| dimana kita pernah bertinggal. Besar 
bedanja djoega. . aa 

“ Mariatie. dalam cultuur gewassen 
“tidak ada. Sepandjang djalan nampak 

| tidak lain pohon kelapa, dan lagi se- 

“kali pohon . kelapa. Betapa berbeda 
. dengan tanah Djawa. Disana disamping 
| tanaman teboe kelihatan toemb6behnja 

padi, disamping padi, katjang, bawang, 
ve, ketela, d Len an terlaloe Kent tidahokk Sat 
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3 Java, jang tadinja begitoe koeroes dan 

-dan- anak Indonesia 

per satoe. 

  

  

limpah—boeat irrigatie itoe, sedang- 
kan dari pihak pemerentah tidak di- 

(beri penjoeloehan dalam hal ini. Beloem 
selang begitoe lama sebagian besar 
dari soecatoe Regentschap di Midden 

liar tanahnja, dimasoekkan air,—jang 
soedah menelan onkost beberapa mil- 

Hioen roepiah - dan sekarang bahagian 
ini termasoek antara tanah-tanah jang 
paling soeboer dan makmoer di tanah 
Djawa.- 

' Segala pohon kelapa jang kita nam- 
pak di djalanan sini agaknja masih 

Imoeda lagi. Kita taksir paling tinggi 
15 tahoen, dus ditanam sesoedahnja: 
peperangan besar di Eropa. Dalam 
waktoenja peperangan itoe berlakoe 
harga “copra disini .toeroen sampai 
f 3.50- sepikoel, tetapi toch tidak se- 
perti sekarang toeroen sampai f 1.65 
sepikoel. Sehabisnja peperangan itoe, 
maka naiklah poela harga copra itoe, 
membikin peninglah kepala orang 
Minahasa, jaitoe sampai f 30. — se- 
pikoel. 1 
Inilah jang soedah mendjadi gara- 

garanja, soedah menggoda pikiran 
orang Minahasa, sehingga berlomba- 
lombalah ia akan menanam kelapa 
itoe jang dalam pemeliharaannja tidak 
begitoe meminta banjak djagaan, en 
toch memberi hasil jang terbaik. Tidak 
pikirlah mereka, bahwa djaman bero- 

man ini. 
Banjak 

harga, tetapi boeat menebang ini djoega 
tidak bisa. Apa daja sekarang ? 

| Sebagian besar dari kesoekaran dan 
kesoesahan jang menimpa district 

sendirian, boekan|Tonsea, adalah teroetama kita bisa |keselamatannja dipelaboehan sebelah 
ikatkan pada ini kesalahan. 

Kelapa inilah jang soedah menghar- 

tapi kelapa inilah poela jang soedah 

melakoekan - kewadjibannja, | memboedakan mereka pada waktoe(bagian besar dari kaoem Inlandsche 
tampil kemoeka meneroeskan sema-|sekarang ini. Tidak koerang dari satoe| Burgers (Borgol). Doeloenja mereka 

setengah millioen-roepiah hoetangnja 
menoeroet peritoengan orang achli. En 

pasti mielihat keadaan sekarang ia ti- 
dakkan "mampoe bajar lagi-ini. Tiap- 
tiap hari deurwaarders masoek keloear 
negeri-negeri di Tonsea. Oeang tidak 
ada, datang lagi pembelagan. Apa kita 
mesti heran kalau satve keboen jang 
tadinja berharga £ 1000.— sekarafig 
dibeslag dan didjoeal voor f 100.— atau 

f 150.— setinggi-tingginja ? 
Ini pengetahoean boekan sadja me- 

rawankan perasa tiap-tiap orang Mi- 

“aceh, kenapa si Kampret disamakan de-|nahtasa, terlebih orang Tonsea, tapi |sama si Nancy dan Flora. Kita sih kaga 
“Imemiloekan hatinja djoega. Apa tidak 

ada daja oentoek melindoeng keadaan 
ini? Di Djawa pemerentah soedah 
melindoeng beras anak negeri” apa 
jang soedah diboeat oleh pemerentah 
terhadap copra di Selebes seoemoem- 
nja ? GD 

Seperti kita dibangoenkan dari me- 
ngimpi kita mendengar soearanja seo- 

rang vriendin jang menanja: kita se- 

karang berada di Kolongan-Mapanget 
met, 

'Kolongan-Mapanget kita mendjadi 

kaget dan klaar wakker waktoe men- 
dengar "nama negeri ini diseboetkan. 

Ketakoetan ini roepanja tidak loepoet 
dari penglihatan si Nancy, jang lantas 
sadja. dengan senjoem-simpoel mena- 
nja: ada apa sih? kenapa kau keli- 
hatan takoet ? jin 

Boleh lihat! sahoet saja, kamoe be- 
nar2 pentingkan sadja meloeloe oe- 

Iroesan “Eva, roepanja lain hal tidak 

mengambil perhatian kamoe orang se 

lainnja rok, sepatoe-sendal, topi mi- 

P2 

Tjoba adjar batja soerat kabar se- 

dikit. Sedangkan kedjadian2 dalat1 ta- 

nah air sendiri tidak diketahoei, nan- 

tikan kedjadian2 “dibagian lain Indo- 

nesia. Kita djangan seboetkan loear 

Indonesia. : 
“Kita mentjeritakan pada mereka jang 

soedah doea negeri ini di segenap dis- 

trict Tonsea jang sekarang sangat menge 

tjiwakan pikiran politie dan bestuur 

negeri. Roepa2 kedjahatan sebentar2 

kedjadian disini. Soedahlah disini be 

loem selang begitoe lama orang main- 

main tikaman, sehingga satoe antaranja 
mesti mati: soedahlah disini orang 
moeda2 soeka membombardeer auto2 

ang socdah laloe lalang disini, soe- 

dahlah disini orang soeka main han- 

tam-hantaman sadja, soedahlah disini 

orang soeka mengganggoe sesiapa Sa- 

| Ada alasan tjoekoep dus boeat kita 
'soeroeh sang Chauffeur tekankan lebih 

dalam gas-pedalnja, dan kita berterima 

'kasih waktoe meraba-raba awak kita 
dan kedapatan ini masih antero. : 

“Sebenarnja tjeritera ini soedah sedi- 

kit tebih boemboenja, tapi ini memang 
disengadjai,. sebab kita ini soedah 

moelai merasa dingin dan maoe Soe- 

'paja orang2 disamping kita kiranja 

toel.....tidak kemoedian berapa lama 

thermometer naik lagi sampai 41 dan 

9 seterep.. .en lidah tidak ketjepit la- 

las « 
“Kita bersenda goerau sepandjang 

djalari, sambil. tempo2 memandang 

sang bapak Kelabat jang. dalam se- 
poeteri mal lihata joe 

      

  

      

: Bertoeroet2 kita melaloei negeri2 
Tetey, Laikit, Matoengkas, dan sete- 
roesnja keloear lagi didjalanan besar, 
antara Soewaan dan Soekoer. Sampai 
disini toemboehan tanaman2 tidak ada 
variatienja, dan begitoepoen  teroes 
sampai di Kema. 

Dari Soekoer sampai di Kema boleh 
dikata negeri-negeri soedah bergan- 
dengan satoe pada jang lain. Ini pada 
beberapa tahoen liwat beloem demi- 
kian, ketjoeali negeri-negeri seperti 
Toemaloentoeng, Paslaten, Lembean, 
Kassar, Karegesan, Kaima, Tremen dan 
Kauditan, jang disini orang namakan 
»Minawerot”, artinja bertoeroet-toeroet- 
an atau berdjedjer-djedjeran. Antara 
Soekoer, Airmadidih dan Toemaloen- 
toeng tadinja masih hoetan, atau keboen, 
begitoepoen antara Kauditan, Tontalete 
dan Kema. 
' Setengah satoe kita datang-di tepi 
pantai Kema. Masin. auto disoeroeh 
berhentikan, dan pergilah kita bersa- 
ma-sama kedoea Vriendinnen Nancy 
dan Flora sebentar doedoek dipasir 
pantai, sambil memandang keindahan 
alam. Betapa indahnja! Ombak ketjil- 
ketjil meroepakan toempoekkan perak- 
tjemerlang. : 

Melihat akan keindahan ini, maka 
teringatlah kita satoe film dari ,,Zuid- 
zee eilandan”, jang perna kita nonton 

ma rata”. 

  

    rajat mentjari 
membajar itoe, 
oleh 

tidak dapat didjoeal.... 
Rapi dan bagoes serta menarik hati 

pertoendjoekan 'itoe dilakoekan, pe- 
nonton ' kelihatan sangat goembera 
dan menjesal ' sekali sedang asjik 
menonton fjerita itoe sampai dipoen- 
tjaknja dan haroes poelang ke masing- 
masing roemahnja. 

Kita dapat chabar, bahwa perkoem- 
poelan itoe akan mengadakan tooneel 
dan sportafdeeling. 

Kita harap sadja, maksoednja' ter- 
'japai. 

—0— 

Soedah mendapat tjilaka ditembak 
mati. 

Pada hari Sabtoe poekoel setengah 
anam petang hari Gang Paseban, se- 
belah pasar, waktoe  serombongan 
orang jang menaik koeda hendak poe- 
lang kearah roemahnja dengan tidak:   

»Somewhere in Indonesia”. 

Pantai Kema mempoenjai pengertian . 

sadja, sebab sebagian besar dari ikan 

mana gelombang-gelombang sebesar 
roemah membahajakan pelaboehan ko 
ta Menado, maka seringlah terpaksa 
segala kapal-kapal lari dan mentijari 

Timoer, jaitoe pelaboehan Kema. Di 
sin: passagiers dan segala moeatan di- 

Pendoedoek negeri Kema terdiri se- 

mempoenjai kedoedoekan 'sendiri-sen- 
diri. Dalam penoentoetan hak, dikata 
Belanda boekan, Timoer asing boekan, 
dan “Minahasa ja boekan. Sekarang 
mereka soedah disamakan practisch 
dalam segala hal dengan kaoem pen- 
doedoek asali. : 

Setengah djam barangkali kita doe- 
doek, moendar-mandir disini, dan ke- 
moedian naik lagi dalam mobil, dimana 
kita mengambil tempat. dibelakang 
stuur, memberi kesempatan pada sobat 
kita doedoek dibelakang dari beromong? 

maoe dikatain orang ,,egoist”. 
Tidak koerang dari 23 negeri kita 

soedah melaloei dalam ini pelantjongan, 
dan kalau kita katakan poela jang tidak 
koerang dari 23 negeri jang pada wak- 
toe itoe sedang berpesta2 dansa, soeng- 
goeh! Ini tidak kita dengan kelebihan. 
“Kita bertanja dalam hati: mana ka- 

tanja pengaroeh sang malaise? Deur- 
waarders masoek keloear daerah Ton- 
sea, disini dibeslag, disana didjoeal. 
Soerat2 pemberitahoean pembeslagan 
dan pendjoealan disiarkan seperti ini 
programma bioscope sadja, en masih 
sadja Tonsea tidak maoe mengarti akan 
keadaan ini. Kemana hendak kita pergi? 

Siapa, mengetahoei akan hal dalam 
district Tonsea, mengartilah ia djoega 
dimana doedoeknja kesalahan. Rata-! 
rata orang Tonsea pada 3 tahoen 
laloe terhisap orang beroleh. Harga 
copra waktoe itoe varieert tusschen 
#10.- dan f 1250. Tidak heran “dus 
kalau 75 pCt. dari anak2 moeda disini 
disekolahkan “orang toeanja sekolah 
Belanda, dan 25 pCt. dari. djoemblah 
tadi ada keloearan Mulo. Mereka inilah 
jang sekarang betoel-betoel “ketjepit. 
Toeroen sawah kakoe, mendjadi klerk 
tidak bisa, sebab kantor dimana-mana, 
"aoepoen pada Goebernemen, maoe- 
poen pada particulier sekarang soedah 
,Overpropt”, keliwat penoeh. » 

Apa mesti bikin? Ja, organiseer 
dan - maar “perkoempoelan-perkoem- 
poelan “apa “sadja dimana kita bisa 
berpidato-berpidato “dan::. na 'afloop 

bal. 1 
'Djam 2 koerang kita berada lagi di 

Manado, jang kita dapatkan dalam 
segala kesoenjian dan, dan pada djam 
3 kira-kira kita tidoer, tapi boekan 
teroes toetoep mata, maar masih pening 
kepada memikir-mikir akan.:. boekan 
si Nancy dan Flora, tapi akan segala 
sesoeatoe. jang tadi. soedah ketemoe 
dan lihat dalam kita poenja pelan- 
tjongan. , 

Lain kapal kita bitjarakan Tondano 
dan sekitarnja. 

disangka seekor koeda mendapat ke- 
tjilakaan karena tersandoeng. 

Koeda itoe tidak dapat bangoenlagi 

bah dan segala sesocatoe dengan dja-|dan penolong kota Menado, boekannja ,sebab kaki depannja patah doea. 
Hamba wet jang berbetoelan ada 

Tk an ee Jang jang masoek dapoer pendoedoek kota|di itoe tempat, setelah periksa dan ke- 
tadinja boleh dipergoenakan boeat ta-| Menado ada dari sini, tapi pengerti-jdapatan koeda itoe tidak sempoerna |» penipoe soedah berani d ar 

naman lain, sekarang telah dipakai |annja teroetama doedoek disini, jaitoe /din ta'ada harapan lagi oentoek sem- 5d Ae ear "Ana Na ena 

oentoek tanaman pohon kelapa itoe.|pada moesim Barat fOctober, Novem- boeh kembali, 1 

Sekarang kelapa tidak ' mempoenjai|ber, December) seperti sekarang di wanja. 
dihabiskan sadja nja- 

—O— 

Lagi2 penggelapan wang Negeri 

Pada hari Senen tg. 19 Nov. jbl. 
telah terdjadi penangkapan atas dirinja 
tocan-toean Sanoedja - dan Komar, 
Wijkmeester dan Sarean Tg. Priok, 
sebab2nja mereka  tertoedoeh telah 
menggelapkan wang negeri. 

Jang terseboet doeloean setelah me- 
nginap tiga malam di Hoofdbureau 
van Politie, pada hari Kemis telah di- 
merdekakan kembali, “akan tetapi ta” 
loepoet ia telah dischorst dari djaba- 
tannja.-— 

Toean Ass. Wedana Tg. Priok se- 
dang hiboek nienjelidiki di kampoeng2, 
kalau2 banjak orang2 jang telah mem- 
bajar padjak, jang beloem distortkan 
kepada negeri. Wang jang digelapkan 
kabarnja sedjoemblah f 1800.— 
«Toean K. sampai ini hari ia masih 

—G— 

Penolong Bahaja Kebakaran 
—. Batavia. 

Oleh Pengoeroes terseboet kembali 

telah diatoer pembagian amal oentoek 

korban2 kebakaran di Gang-Mangga- 

belakang dan Klenteng-Kebon-Besar. 

Bagikorban?Tiong Hoa: 

Oewang f 108.50 
11 kain batik 7.65 f 2 16.15 

16 badjoe tjita dan 14 stel 
kian pijama. 

Bagi korban' Indonesier: 

5 bale 2.50 
» 

Djoembiah : f 1082.65 

Kombali ada 2 korban Indonesier 

jang sakit, telah dikirim berobat pada 

Toean Dr. Loe Ping Kian, sedang 

obatnja dibelikan oleh P.B.K. dan 
djoega dikasi 1 flesch zalf. 

Nanti pada hati Rebo, tanggal 29 
November 1933 antara djam 2 sore, 
kombali aken diatoer poela pembagian 

amal oentoek korban-korban Indone- 
siers, samentara bagi korban-korban 
Tionghoa nanti pada hari Djoemahat, 
tanggal 1 December 1933 antara djam 
4 sore, atawa — bila ada halangan — 

December 1933 djam 9 pagi. 
—O— 

Pemboekaan lotery I. E. V. 

lotery barang2 dari I.E.V. oentoek pe- 
noeloeng orang2 miskin soedah ter- 
djoecal habis. 

Berhoeboeng dengan habisnja ter- 
djoeal “lot-lot itoe, nanti tanggal 28 
boelan dihadiri oleh ambtenaar jang 
ditoendjoekkan Resident Betawi lotery 
itoe akan diboeka bertempat di Secre- 
tariaat Stichting terseboet Kramat 124, 
dan kesoedahannja peinboekan 29 di- 
kabarkan. 

Tjerita itoe kedjadian didjaman da- 
hoeloe pada boepati-boepati tabi'atnja 
tinggi dan ta” mengenal perkatain ,,sa- 

Kedjam sekali ra'jat dipaksa mem- 
bajar padjak,-tetapi bagaimana djoega 

daja oepaja oentoek 
tetapi tidak berhasil 

karena segala toemboeh-toem- 
boehan mati ' atau penghasilan tanah 

nanti. pada hari 'Minggoe, tanggal 3 

Aneta kabarkan, bahwa pendjoealan 

perkoempoelan ini atau itoe akan poe- 
ngoet derma, padahal sama sekali ada 
penipoean belaka dan oentoek sakoe- 
nja sendiri, 

Bagitoelah beroentoen beberapa 
boelan jang telah laloe saban-saban 
di roemahnja Toean Tho A Sam di 
Tanah-Sareal soedah dikoendjoengin 
oleh doewa penipoe, jang satoe ada 
saorang Tionghoa kira-kira oemoer 
27 tahon, berbadan tinggi dan moeka 
pandjang dan jang laennja ada saorang 
Indonesier kira-kira oemoer 30 tahon 

    

lebih, djoega moekarja pandjang, 
doewa-doewa bisa omong dengan 
lidah Inggris. 

Beberapa kali Toean Tho A Sam 
telah korbankan oewangnja pada itoe 
2 penipoe, katanja oentoek Gredja in 
atawa itoe enz., begitoepoen di awalnja 
boeian November 1933 itoe 2 penipoe 
datang lagi di roemahnja Toewan Tho 
A. Sam sambil bawa soerat-kabar, 
katanja telah disoeroeh oleh Toewan 
Tjiam Kim Hoat, kepala ,,Penoeloeng 
Bahaja. Kabakaran”, djalankan Lijst- 
oeroesan oentoek menoeloeng korban- 
korban kabakaran di Gang Betet, 
sebab 'Toewan Tho ada kenal baik 
pada Toewan Tjiam Kim Hoat, men- 
djadi baroe mengetahoei jang dirinja 
berkali-kali telah tertipoe dan kerna 
pikir, bahoewa satoe Stichting sebagai 
P.B.K. tiada moedah sembarangan di- 
soeroeh orang boeat djalan derma, 
maka 'ia soedah tiada maoe kasih 
derma lagi. 

Diika pada Toean Tho A Sam itoe 

pada lain-lain orang djoega tentoe sa- 
dja , mereka berani datang dan bagi 

"Isiapa-siapa jang koerang pikir telah 
djadi korban dari itoe penipoe-penipoe. 

Dalam ini beberapa tahoen jang 
belakangan P. B. K. maoepoen Toean 
Tjiam Kim Hoat, beloem perna ada 
soeroean orang poengoet. oeroesan, 
baik kepada siapa “djoega, terhadap 
publiek, sebab  P.B.K. saban-saban 
menoeloeng korban-korban kebakaran 
dengan oeang Kasnja sendiri jang ma- 
sih ada koewat djoega. 

Bagi siapa-siapa jang tinggal dikota 
boleh djadi tiada begitoe gampang 
tertipoe dengan itoe djalan, tapi bagi 
orang-orang jang tinggal di kampoengan 
sebagai toean Tho A Sam, atawajang 
tinggal di loear kota Betawi, boleh 
jadi soedah boekan sedikit djoemblah- 

nja orang jang telah kena tertipoe 
oleh 'itoe doea penipoe, jang telah 
goenakan akal boesoek. 

Maka Bestuur ,,Penoeloeng Bahaja 

Da
 

meringkoek dalam tahanan, roepanja | kebakaran” merasa perloe cewarkan 

ia dianggap jang memegang rol dalam (hai itoe penipocan, soepaja orang ba- 
penggelapan itoe. njak bisa bearhati-hati, djangan sampai 

djadi korbannja itoe 2 penipoe. 
Djikalau siapa2 jang ada itoe ke- 

moerahan hati dan ingin sampaikan 
naksoednja oentoek bantoe menoe- 
loeng pada korban2 kebakaran jang 
P.B.K. toeloeng, mereka boleh kirim- 
kan oewang, atawa sebagainja di kan- 
toornja P. B. K. ini di Gang Tjemara 
194, Batavia, jang tentoe akan terima 
dengan kedoea tangan terboeka oleh 
P.R.K. dan ,,Pendermaan“ itoe djadi 
djatoeh di tempatnja jang betoel. 

Lagipoen, kalau Bestuur P.B.K. rasa 
perloe maoe minta pertoeloengannja 
Publiek, soedah tentoe pada sebeloen- 
nja oeroesan di djalankan terlebih doeloe 
disiarkan dalam soerat-soerat kabar 
dengan setjara bagimana itoe ,,Oeroe- 
nan” akan di djalankannja, atawa angkat 
Comite oentoek menjampaikan mak- 
soednja -itoe. 

Terlebih gila lagi koetika kemaren 
siang kembali itoe 2 penipoe soedah 
brani datang poela di roemahnja Toe- 
wan Iho A Sam, tapi ini kali Toewan 
Tho soedahtahoe ada berhadapan de- 
ngan siapa, apalagi ia soedah dipesan 
oleh le Secretaris P.B.K. bahoewa dja- 
ngan kasi derma oewang lagi pada 
sembarangan orang jang maoe me- 
nipoe, maka boekan kasi lagi oewang, 
hanja Toecan Tho A Sam soedah minta 
adresnja masing2 serta minta dikasi 
taoe djoega siapa jang prentah mereka. 

Itoe 2 penipoe laloe toelis namanja 
diatas sepotong kertas ketjil: ,, Tjiong 
Djo Seng“ dan ,Tan Hoen Ong“ dan 
di lain bagian ia soedah toelis nama- 
nja toean Luitenant Lie Boen Sin, si- 
apa, katanja jang soedah perintah 
padanja djalankan oeroesan oentoek 

jang maoe poelang ke Shanghai, tapi 
tiada ada mempoenjai onkost oentoek 
pelajarannja itoe. 

Kita soedah ftjari taoe pada Toean 
Luitenant Lie Boen Sin, katanja sama 
sekali djoesta, beloem perna ia ada 
soeroean orang, baik pada itoe ,2 

L3         

'doedoek lebih rapat kita lagi, en be-|, Pan 

Tooneeluitvoerin g »VV. 
Roode Peji” 

ngan. berdirinja lima tahoen, telah   
     mengambil tjerita 

TA kala”, : 4 
    

Pada malam minggoe voetbalveree- 
niging ,Roode PejI” berhoeboeng de- 

mengadakan tooneeluitvoering dengan Sega 
»Kedjadian di dja- 

  

  

(Locar tanggoengan Redactie) 

-Awas pada Penipoe — Penipoe. 
Berhoeboeng dengan 
derma, 

Di ini moesin soesah tidak koerang 
la penipoe telah goenakan akal 

boewat dapat oewang dan djoega tiada 

,berang jan g telah goenakan namanja 

penipoe”, maoe poen pada lain-lain 
orang dengan maksoed amal. 

Maka kita perloe siarkan itoe hal 
penipoean soepaja diperhatikan oteh 
publiek, akan djangan sembarangan 
menderma, djika boekan pada tempatnja 
jang betoel, teroetama pada orang 
politie soepaja diambil perhatian. 

Dengan membilang banjak trima 
kasi pada Tocan Redactie jang soedah 
toeloeng moewat toelisan ini, 

Dengan segala hormat, 
Het Bestuur 

»Penoeloeng Bahaja Kabakaran”, 
Batavia 27 November 1933. 

ang — 

INA CA has 

menoeloeng satoe familie Tionghoa . 
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' R3 arga moelai f0.30 sampe f 30.— 

  

    
: Sen Ban sh baba akbean 

Ta nga 
  

    

: sea ah Batik dari jang 
erhana sampe jang paling haloes. 
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: model baroe dan 1 
et pake tiga katja 

  

medja-toilet pake katja tiap 
  

medja-toelis model nefjis 

k 
Harga jang terseboet di       -I K
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E
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'Djoega banjak sedia 
koewat en harga moerah dan 

  

    

   
   

  

   
   

7 Maart 

i Maatschappij 

   

    

   

    
a si dikirim 
       

  

   

    

M. Natadiredja. 
   

1933 oleh Notaris H. E. & CHAVANNES 
oeal kepada Indonesiers sahadja, karena itoe kita 

ppij jang tidak dapat di sangkal tagi bahwa 
seen (sekali-kali tida kapitalistich) Tapi 

moem dalam harti kata jang seloeas-loeasnja. 
tor menga 3 a 4, autoletten), Antobapsen dan 

pada Bk penganggoeran diantara aandeelhouders 
ada tempatnja). 

jaga soepaja tidak timboel kekoesoetan, hendak sela- 
Accountantsdient dan wang di simpan di Bank. 

ng singkat sahadja, sekarang ini My. soedah mempoenjai 
rs i seloeroeh Indonesia baik kaom particulier, Hande- 
Haisendeh pegawai Gouvernement. tiap tiap hari selaloe 

ibah besar pada banjaknja aandeelhouders (dibawahan Sumatra 
ap district ada banjak aandeelhouders dari ini Mij. Kini Mij IN- 

p' dan mendjalankan bebrapa vervoermiddelen berhoeboeng, 

V: Handel Maatschappij tevens Vervoer 
“) di Bandoeng jang harganja hanja 

eli Naa. dan ta' ane haroes 

     
   

    

     

      

     
      

  

      

       

      

       

          

   

   

    

   

  

   

    

    
    
     

      

  

    
    
    
        

      

  

        
     
    

  

    

    

   

  

    
       

  

     
    

      
      
     
   

  

       

  

      
     

         
      

    

Naa djati, 

    

Ox 50 pake kafja 25X 40 dan 1 Lemari 

Satak Halang kajoe model baroe 210 X 100c.M. berikoet 
bulzak, 2 bantal dan 1 goeling harga F 35— 

ongkos pesenan dari loear kota bisa kirim: dengan Rembours 
kapal K. P. M. atau Station S. S. 

Menoenggoe Pn dengan hormat 

Lemari- Daan harga / 22,— 
berikoet 1 bangkoe ., ., 25,— 

  

gramophoon ,, ., 24,— 
kantor 120 X 50 dan 

1 bangkoe ,, ., 30,— 
seperti piano dan " 

| bangkos | “25 

atas sini belon teritoeng ongkos- S
i
a
n
 

      
     

  

roepa-roepa barang jang netjis, 
di tanggoeng semoea bikin dari 

  

   
Meubel en KE Ledikanlen 

Magazijn -    
  
KIAN AN 

Kb. Klapa 192, Pasar 
ERK Senen Tel no. 2596 W. 

     

  

    

  

» 

' Kramat No. 38A Batavia:C. 

Latijin dengan harga jang paling 

N. B. 

5 4 $ ' r 

Teka Kitab & Drukkerij Sd. Alie Kanderabe 

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

Prijscourant dikirim kapan dimintak. 

Menerima antero pekerdja'an Drukwerk dengan hoeroef Arab dan 

Kirimlah pertjitakan toean-toean. 

: Menoenggoe dengan hormat, 

Baroe difjitak Kitab ,, Peladjaran ilmoe Pegeh“ bahasa Melajoe, 

— Telefoon 1655 Weltevreden 

moerah serta rapih dan fjepet. 

  

  

  
    

    

   

  
    

Ib 
  

TOKO 

,HWA MIE” 
, Pasar Senen No, 141 Batavia-C, at 

Selamanja ada sedia : 

KEMEDJA dan PIJAMA'S 

terbikin dari kain jang baik dan 
menoeroet mode jang paling 

baroe. 

HARGA MOERAH 

(- 102 -) 

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-C, 

l 

» 

  

  

— 

Telegram: adira 

"|Selamanja kita “aa sedia dari mafjem? 
'kain djas Seperti: wol, Dalmbeach, lenen, 
dril, ei djoega kita peenja potongan telah 
dupat poedjian dari segenap bangsa rapi 

|dan nefjis. 154 
  

  

  

“DOKTER 

Ja RAMALI 
' Defensielijn v. d. Bosch 34 

Batavia-Centrum. 

-Djam bitjara 4-6 sore 
112 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

   

    

     

    
    
    
    

    
    

  

   

   
      

     
     

    

       
    

   

  

   
    
   
   

    
     

  

   
   

   

          

   

  

   
    
   
   

   

  

Ata ata nang dang ea, maka pend apatak hoeroef Latijn, isinja mengandoeng adjaran-adjaran jang wadjib atas 
3 ikan sekali (tiap-tiap kendaraan disertai oleh seorang tiap-tiap orang Islam jang moekallap perihal Igama Islam jang lima 

-oentoek Controle. Lain dari itoe kini Mij. INSAF soe- 
ngadakan filiaal di Djatirengas Tjikam pek (initiatifnja Toean-tocan Agoestiji dan roekoertsroekoen iman dengan lengkap dan singkat. KLEERMAKER 

i Hasan dan H Imam) oentoek mendirikan Rijstppellerij agar soe- 

apat djoeg: mmadjoekan kaom tani disini dapat djoega membeli aandee- Harganja f 0.60 Kirim wissel lebih doeloe, ongkos Teng L | E K | Oo E N B Oo E N 

nm | filialen ditempa-tempat jang sekiranja dianggap perloe. an aon Senen No. 109 depan Roemah Gade 

Han jang HL eana Se Pe anenaan 8 1 
el dari ini Mij. paling sedikitnja — hen ire- : : 
asing-masing dalam Bulletins (gratis) jang banjaknja j Harga paling moerah. Potongan di 

& exemplaren jang mana akan disebarkan pada pu- ftanggoeng rapih dan netjis, Baasnja 
aandeelhouders di seloeroeh Indonesia, kemoedian $ pandai 

AF akan diadakan poela roepa-roepa peroesahaan men- 2 21 2 2 maya z2 5 5 5 
ai Centr ale Verbruiks Bean Kena djalan ini KELAK K SEN BOOK Selamanja sedia. Gabardine, 

5 Palmbeecch, Flanel, Tricot roepa? 
: RANJE- HOTEL | : : P F 
ka sokor 'an dari semoea Indonesiers, bagaimana T Ken ata 5 TG Biidoeng LOTERIJ WANG kleur dan harga Speciaal bikin | 
oem teroetama sekali oentoek aandeelhoudersnja M5 dah k : : 2 £ i pakean item, aan pakean: poetih dan na besar poela banjaknja werkloozen Dekat sekali ke station 1/» mn. djalan BESAR He ABE PRE PGN 

maa 1 2 : : 

/ am Mehappi mendapat succes j Satoe hotel jang terkenal ba- » kena Xerepniging Tr 
2 Te : 2 njak poedjian dari tetamoe se- le prijs f 100.000. — KESEHATAN BADA DA 

B n ada orang Ayosnjone dan soedah mendapat ba: Hal s gala bangsa. Erf loeas, rawatan : KE N A 

ngga" : aa bejana maan Sinar YA 2 penaan bersih, djongos setia. | LEBIH BERHARGA DARI PA- 
oenggoeh boekan reclame) brani mengorbankan antero tenaga 

g elan oleh karena kita ada berkejakinan bangsa kita Indenesiers : 2 1 lot a f11.— "2 Iot f5.75 TK DA HARTA (KEKAJAAN) 
dalam satoe lingkoengan jang loeas dan tegoeh, itoelah ta' Natatnb “atas penilikan rjokter. Ne ae tamba,porto f 0.35 Toean-toean dan Njonja-njonja ' 

| sekarang. djoega mengirimkan waig oentoek membeli aandeel per ian 6 | Silahkan kirim postwissel, se- " djangan poetoes pengharapan 
25 cent franco oentoek mengirimkan bewijs-bewijsnja, toelis- “Ditagepoeng menjenangkan : Sabat Gila Na Ka kapan masi bisa dapat pertoeloe- 
terang dimana strooknja. Sedia autogarages. Gank .ngan dari: 

Ai 2 boeng dengan lekas ditariknja. TABIB KHAIRDIN 
' Tarief harian. : 

Pa Ta : 85 Kl.I 1 orang f2. 2 orang f 3.— Menoenggoe pesanan. | Kramat 60 Telf. 2662 WI. depan St. Tram 

finta dikirim Pe ra KLT, #1502 , #250 || Ledikantenhandel ,,Allerbest" Specialist boeat Aambeien (Wasir) 
Tatu ayak RLNET,, I1— 2, T1.79 Bandoeng. Asthma (Bengek), dan lain-lain 

Han dahaJantapa Gikiria bi ai 8 Pagi dapat koffie soesoe sore . Peng ana apsn itoe penakit 
nana ga dapat min : ewijs aandeelnja dengan Rembours. thee. KI. I dan II dapat extra. Dioega djoeal batoe graniet ag ai 5 aroe, '30NDI n 
cteur Toeb. Machdi. (Opa Banjak hormat dari telor. 4 boeat tembok roepa2 kleur per $ OPEPATIE "naa 2). 

van Commissraissen dam rhede : HA ina nadi SAR" 4 i : 
s: R. Soeprapto, R.D.S. Rio In gag aa mean .Memoedikan dengan hormat. || blik f1.10, tjoekoep 2 m” Obat2 boleh diminta dan dikirim 

, “MA : an Ta i dengan rembours, di, Moh. Hanapi, M. Achmad, Kopo-weg 79  — - Bandoeng  BEHEERDER monster gratis. 15 £ 

TABIB KHAIRDIN 
156 Tag YK 3 

3 Feng Opi ane RI S 1 Yi Ke 

Sara Jeva bentji pada orang Betawi 'Itoe lelaki lantas doedoek di tik r de-fada satoe tinda bahoea itoe orang |sahkan, djawab itoe orang. 
5 : : 1 la : na 

an, . 2ng, la diperintah boeat ladeni itoe perem|ngan Kampret di depan bsekan orang baik mengartinja ia a Boekan begitoe bing,“ saoet Kam 

ae) Ten 

— BAGIAN KE VII. 

1a Ta a “Tanto sentak 
2: ,He, ka 

a begitoe baik 
ngis. ka ti- 

maoe te-| 

2 rapat 
ra ah, 

Ipoean' sedia boeat makan seadanja 
restant tadi, dan sebentar lagi tempat 
tidoer di kamar felamoe boeat itos 
perempoean dan doea- anaknja. 

Itoe perintah tidak disamboet de- 
ngan senang, malah itoe boedjang lan 
tas bilang padi nona Koemala jang 
doedoek di belakang. menjatakan ker 
dja di sitoe boekan boeat ladeni o- 
|rang begitoean ! 

Nona Koemala roepanja menjetre- 
'djoei itoe oetjapan sebab ia tjoema 
tertawa sedikit dan herankan nona 
|Djoeliah jang lantas toeroet riboet 
ladeni bawa kopi di depan. 
Masoek dalam kamar tetamoe, itoe 

orang laki bini heran. Di cedjoeng 
ada lemari katja, dimana orang bisa 
lihat bajangannja dari kepala sampai 

Idi kaki. Di sebelahnja ada medja toi- 
'let.pakai marmer. Lain tembok ada 

Ikapstok dan medji ketjil. Tempat ti 
doer jang semoeanja serba poetih 
moeloes di bawahnja ada permadani 

| Itapiji). 
lioe lelaki lantas berdamai dengan 

bininja baik tidoer di itoe permadani 
1 |sadja djangan di atas djikalau oem- 
“ Ipamanja d'isoeroeh- begitoe oleh njo- 

nja roemah. 
Anak jang sedikit besaran tangis- 

inja djoega lantas berhenti waktoe ia 
merasa berempat sentausa tidak akan 
ada apa2. 
“Waktoe itoe lelaki keloear dari ka- | 

' dapatkan njonja Koesoemadirdja 
marah pada boedjangnja pe- 
mn tadi kata, kalau tidak me- 

     h jang baharoe, K0g16 
berh kerdja dari 

| Dan lagi, perboeatan baik dari orang 

oewar-oewarkan sendiri, 
“| berboeat baik sedikit 

»Minoem itoe kopi hangat baik p3 
da waktoe hoedjan begini,“ kata njo 
nja Koesoemzdirdja. 

»Ajo, minoem, “ kata itoe lelaki 
pada Kampret. ,Mem ng terpoedji 
betoel hatinja njonja di sini,“ 

»Tentoe sadja. Orang jang prijaji 
sampsi di hatinja . . .“ kata Kampret, 
»tentoe paling soeka toeloeng siuda- 
ranja jang sengsara. Kapsn soedah di 
katakan bah e1 asalnja manoesia ha- 
nja dari Nabi Adam dan Iboe Hawa 
(Eva), djadi semoea ada saudara, Sau- 
dara jang kesengsara'an haroes dagat 
pertolongan dari saudaranja jang mea 
dinzan hidoepnja. Apa lagi doeloe sa 
ja dengar ada pendita kata, bahoea 
Toehan itoe pergasih (God is liefde) 
Siapa jang asih pada sesama djadi 
ada orang jang menoeroet perintah 
Toehan. ... 

Lantaran masih teroes hoedja3, dan 
boeat oesir itoe doea orang begitoe 
sadja tidak sampai hati, djadi boeat 
hilangkan tempo njonja Koesoemadir- 
dja pikir biar sadja Kampret ngatjo 
'teroes, loemajan ada dalang zonder 
|wajang ngobrol. 

,Hemm, hemm. . .!“ bersoea ting- 
gi beedinja, boekan orang Kampret 
teroes: ,, Orang jang bertabiat angkoeh 
atau hinakan orang jang miskin se- 
perti kita orarg. Orang jang berboe- 
at begitoe, hanja orang jang tjoepat 
boedinja, "jang ingin kelihatan tinggi 
tapi sebetoelnja pendek  boedinja, 

jang memangnja baik tidak akan di- 
S'apa Jang 

sadja soedah       

da orang jang tidak biasa bikin keba 
ikan. Djadi sesoeatoe perbueatan ba- 
ik jang kebetoelan lakoekan, boeat 
ia ada peiboeatan loear biasa, per- 
boeatan jang tidak sehari-hari sampai 
merasa perloe dioewarkan. Djadi be- 
gini bang, orang jang memeng baik 
tidak akan oewarkan perboeatan baik 
dirinja sendiri, sebab soedah biasa 
nja ia berboeat begitoe. Tjotjok atau 
tidak ? 

»Betoel, moefakat !“ kata itoe orang 
telaki dengan pardang njonja Koe- 
soemad'rdja sebab takoet ini njonja 
djemoe dengarkan itoe pidato Kam- 

pie', Tapi. njonja Koesoemadirdja 
main-mainkan gaboengan koentji jang 
ia pegang, kelihatar dengarkan djoe- 
ga hanja maloe kalau ada orang li- 
hat bahoea satoe prijaji seperti ia de 
ngarkan omongannja bangsa Kampret. 

Tapi lantaran itoe orang lihat pada 
nja, njonja Koesoemadirdja lantas 'tja 
ri perkataan apa sadja: ,Kenapa ti- 
dak diminoem ini kopi ?" 

»sAh terima kasih banjak njonja 
boeat saja,“ kata Kampret. ,Saja bia- 
sa minoem air tawar sadja, sebab 
takoet mendjadi ketagian.“ 

»Ja, air biasa sadja boeat kita 
orang memang soedah baik, Sesoedah 
air leiding sekarang Gemeente djceal 
tidak seperti doeloe, saja beberapa 
hari ini minoem air Tjiliwoeng toch 
tidak apa-apa". 

»Minoeman jang paling baik me- 
mang air tawar bang, asal sadja bere 
sih !“ Ia 

»Nah dari itoe, air tawar sadja 
   

pret. ,Tjoba. kau dengarkan kalau 
maoe, tentang asal oesoelnja orang 
kasih pada orang miskin. Boeat saja 
tidak saban orang mang:sih mend'adi 
tanda baiknja hati itoe orang jang 
kasih. Seperti ada orang minta-minta 
datang, lantas lemparkan oewang st- 
nan doea, Apa itoe baik hati ?“ 

eJa tentoe!“ kata itoe orang. ,Ti- 
dak tentoe. Kasih doea cent begitoe 
ada jang lantaran merasa segan lihat 
dan dengerkan itoe orang grembengi, 
ada lagi jang kasih sebab takoet, ka- 
rena kalau tidak peernja lampoe lis- 
trik di depan nanti malam akan ditjo 
long. Ini tjara kasih djadi alasannja 
an Be kepentingan sen- 

ri, boekan kepentingannja jang dik 
sih, boekan ?" penang ea 

» Sama-sama |“ 
»Ja sama-sama, tapi teroetama me- 

ngingat diri sendiri, Malah saja tahoe 
orang, kaliu hari Minggoe datang 
orang minta-minta tidak takoet se- 
moea alasan di atas, tapi toch sewak 
toe-waktoe kasih djoega." 

»Nah, itoe kan dari kebaikan hati- 
nja ?" 
pala lidak, Ia kasih pada hari 

Mingoe begitoe kalau kebetoelan ada 
tetamoe, hanja ingin oendjoek boeat 
itoe tetamoe bahoea ia moerah hati 
Tapi lantaran kasihnja itoe hanja ber 
dasar maoe lihatkan iapoenja kemoe- 
rahan hati, djadi sering sekali toekang 
minta2 jang masih gagah atau anak- 
anak dikasih sadja. 

(Akan disamboeng)     mbreng oentoek 
'joekoep boeat saja, Han, oesah njo 

ih 
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