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Djelas tetapi tidak terang 
BERTERIMA KASIH, TETAPI TIDAK POEAS 

KETERANGAN PEMERINTAH DI VOLKSRAAD 

KENAIKAN HARGA DALAM LINGKOENGAN NEGERI AKAN DITJEGAH. 

KENAIKAN GADJIH BOEAT SEMENTARA TIDAK DAPAT DIHARAPKAN 

Pendapatan kita 

Kemaren dengan perantaraan t, 

Peekema pemerentah telah memberi 

keterangan dan penerangan tentang 

pendapatan pemerentah berhoeboeng 

dengan merosotnja harga roepiah. Ke- 

terangan dan penerangan itoe dioelangi 

dengan perantaraan radio, toean Pee- 

kema di moeka Nirom kemaren 

djam 2.10 sore dalam bahasa Belanda 

dan toean Datoe Toemenggoeng dide- 

pan Voro dalam bahasa Indonesia 

tadi malam djam 8. Dan semoea soe- 

rat kabar, lihat dilain bagian, tentoe 

moeatkan keterangan pemerentah da- 

lam volksraad itoe. 
Sikap dan tindakan pemerentah de- 

mikian itoe kita poedji dan hargai. 

Oemoem memang menanti-nanti ke- 

terangan pemerentah itoe. Tjoema sa- 

dja, setelah kita selidiki keterangan 

pemerentah itoe dengan teliti, maka 

dengan menjesal kita terpaksa katakan: 

ia ada djelas, tetapi tidak terang : dui- 

delijk maar vaag. mg 

Dari itoe soenggoehpoen kita berte- 

rima kasih, poeas tidak, dankbaar maar 

niet voldaan. an 

Dilain bagian kita sadjikan boeah 

pena pembantoe kita jang terbormat 

toean H,A. Salim. Toelisan beliau 

itoe sampai kepada kita sebeloem t. 

Peekema angkat bitjara di volksraad: 

Ia tidak dimoeatkan kemaren disebab- 

kan terlampau datangnja, djadi tidak 

keboeroe dimoeat. Pembatja jang ra- 

djin mengikoeti toelisan2 kita berhoe- 

boeng dengan merosotnja harga roepiah 

jang diseboetkan depreciatie itoe tentoe 

akan munjetoedjoei djoega pendapatan 

tosan H.A. Salim, jang tidax berbeda 

dengan pendapatan kita. 
Sikap pemerentah: depreciatie itoe 

boeat sebagian baik, oentoeng jaitoe 

boeat mereka jang berkovboengan de- 
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ngan export,” dan boeat sebagian 
lagi tidak baik, roegi jaitoe boeat ka- 

oem cConsument. Dan pemerentah 

menganggap ada kewadjiban jang ter- 
oetama onentoek memperlindoengi ka- 
oem consument itoe. 

sk 

Penglihatan pemerentah itoe benar, 

kita setoedjoei. Tetapi tindakan jang 

diambil oentoek mewoedjoedkan peng- 

lihatan jang betoel itoe ada lemah, 
tidak memoeaskan. Kita djoendjoeng 

tinggi tindakan pemerentah jang hen- 

dak mentjegah kenaikan harga barang 

barang dan kita seroekan kepada se- 
genap pendoedoek oentoek berdiri di 
belakang pemerentah dalaim hal ini. 

Tetapi sepandjang kejakinan kita, 
tidak ada kekoeatan dan kekoeasaan 

jang akan sanggoep mentjegah kenai- 
kan harga barang barang itoe dengan 
sempoerna. Tjobalah jang berwadjib 
soedi mendengarkan keloeh kesah 

orang ramai belakangan ini. Semoea 
merasai, mengalami, bahwa harga 

barang barang naik, jang satoe lebih 
dari pada jang lain. Djoega harga 

beras naik, soenggoehpoen—katanja- 
akan didjaga sekeras-kerasnja djangan 
sampai harga beras itoe naik. B. B. 
dan polisi tidak bersalah apa-apa. Me- 
reka tjoekoep aktif dan awas. 

Tjoema sadja :- pemerentah pintar, 
tetapi lebih pintar ialah saudagar. 

De regeering is slim, maar nog slim 
mer is de handelaar. 

Dari itoe kepentingan consument, 
pemakai barang-barang jang boeat se- 

bagian terbesar sekali terdiri atas mil- 

lioenan Ra'jat Indonesia itoe dan boeat 
sebagian terdiri atas loontrekkers, 

kaoem boeroeh, tidak akan terbela 

dengan peratoeran keras atas penjega- 
han kenaikan harga barang-barang   
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itoe. Disamping peratoeran demikian 

itoe seharoesnja oepah, gadjih, dinaik- 

kan, baik dari kaoem boeroeh parti- 

kelir, maoepoen dari boeroeh goeper- 

men 'serta bagian-bagiannja seperti 

regentschap, gemeente, provinsi dsb. 
Orang djangan loepa, oepah sebeloem 

timboelnja depreciatie soedah rendah, 
amat rendah, amat direndahkan, terla- 

loe dikorting: Djika oepah demikian 
itoe ditetapkan, maka - depreciatie itoe 

berarti korting lagi jang tidak djaoeh 
dari pada 20 pCt. : 

Dari itoe, kita tetap berpendapatan, 
bahwa seharoesnja diichtiarkan, soe- 
paja gadjih dinaikkan. 

x 

Dari mana pemerentah mesti mem 
bajar kenaikan gadjih itoe ? 

Wel, pemerentah sendiri telah ber- 
kata: bagi kaoem jang berkenaan 
dengan export, keadaan sekarang 
ini ada oentoeng. : 

Apa tidak pada tempatnja, djika 
pemerintah meminta, lebih dari itoe 
merampas sebagian dari keoentoengan 
jang loear biasa dengan export itoe ? 
Kita sengadja memakai perkataan 
,merampas",- karena djika kaoem 
export tidak maoe seharoesnja mereka 
dipaksa. Apa bedanja dengan tindakan 
pemerintah jang berwoedjoed larangan 
tentang kenaikan harga barang itoe? 
Selandjoetnja, kita persilahkan pemba 
tja mengikoeti oeraian tocan H.A,   Salim dilain bagian.: 

Kita koentji toelisan ini dengan 
mengoelangi oetjapan kita : 

Keterangan pemerintah itoe djelas, 
tetapi tidak terang. Kita berterima 
kasih, tetapi tidak poeas! 

LM. 

  

Soedah diatoeh, ditimpa poela. 

  

Roepiah toeroen, harga naik. 

Soesah oeang, oepah dan gadji toeroen, 

sedang kehidoepan mahal. 12 
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(Dilarang koetip) 

Roepiah toeroen! Kabar ini soedah 
tersiar! Tapi soedah diketahoei poe- 
la, bahwa harga roepiah masih tetap 
seratoes sen, atau 40 gobang (beng- 
gol| atau 20 kelip (doeit bolong) atau 
10 ketip atau 4 oeang tali atau 2 
oeang. tengahan. Artinja didalam oe- 
koeran oeang Hindia-Nederland tidak 
ada peroebahan harga roepiah, 
Hanjalah terhadap kapada oeang 
mas dan oeang negeri lain harga 
roepiah toeroen : artinja djika hendak 
membeli oeang “emas atau hendak 

membajar keloear negeri, baroelah ter 
njata harga roepiah soedah toeroen 
dalam perbandingan dengan harga 

emas dan dengan sebagian oeang loe 
ar negeri, seperti misalnja yan (Japan) 
dollar (Amerika) dan pon sterling 
(Inggeris). 

Soedah tentoe peroebahan itoe me- 
lakoekan pengaroeh jang amat besar 
atas penghidoepan orang negeri ini, 
jang banjak membeli dan mendjoeal 
eloear negeri. Banjak matjam barang 

disini, bergantoeng harganja kepada 
harga oeang loear negeri. Oleh sebab 
itoe maka toeroennja harga roepiah 
mesti menaikkan segala harga dalam 
perniagaan. Maka hidoep mendjadi 

Ia 

bertambah mahal. Bertambeh mahal 
belandja hidoep itoe berbahaja didalam 
negeri ini jang soedah djatoeh 
miskin. Oepah dan gadji soedah 
toeroen harta simpanan soedah habis. 

Demikianlah keadaan pendoedoek 
jang banjak, istimewa rakjat oemoem. 

Djika harga bertambah mahal, nis- 
tjajalah raat tidak koeat membeli ba 
rang. Maka terpaksalah perniagaan 
mesti djatoeh. Sebab sekalipoen miskin, 
akan tetapi ra'jat itoelah jang oleh 
besar djoemblahnja, berpoeloeh djoeta 
djiwa, mendjadi dasar kehidoepan se 
genap masjarakat, teroetama doenia 
perniagaan. 

Soedah tentoe pemerentah haroes 
mendjaga, djanganlah sampai terdjadi 
bahaja jang hebat itoe. Maka dari 
moela.moela djatoeh poetoesan mele- 
paskanhargaroepiah dari 
padadasar emas, jang tadinja 
ditanggoeng oleh pemerentah, dengan 
segera pemerentah di Nederland me- 
lahirkan nasehat, soepaja: djanganlah 
orang mendjadi terkedjoet dan goegoep. 

Pemerintah Hindia Nederland poen 
segera terdengar soearanja dengan na- 
sehat jang demikian itoe dan memoe 
sjawaratkan pelbagai Jaja oepaja oen   

toek mentjegah kenaikan harga” jang 
dengan tiba tiba, dan meliwati batas, 

Giatnja pemerintah mengeloearkan 
'|beberapa perintah dan menghidoepkan 

peratoeran jang soedah memang terse 
dia dan menjediakan beberapa peratoe 
ran lain dengan mengadakan penjeli- 
dikan dan pengawasan jang teliti, te- 
lah kita saksikan hasilnja didalam 
masa jang soedah lebih seminggoe jg 
laloeini. Dengan sjoekoer kita telah 
menjaksikan, bahwa soenggoeh tidak 
ada kegoegoepan toemboeh dipasar per- 
niagaan besar dan ketjil, demikian djoe- 
ga didalam kalangan pelbagai lapisan 
pendoedoek. Perserikatan kaoem im- 
porten bangsa Europa (Nivi) sampai ini 
tidak sedikitpoen terdengar soearanja. 

Kenaikan harga dilarangkan atau 
sedikitnja dibatasi. Demikianlah perin 
tah jang telah kita ketahoei. Polisi 
dan pedjabatan pemerintahan mela- 
koekan pengawasan jang bersoeng- 
goeh soenggoeh akan mendjaga soepa 
ja perintah itoe berlakoe. : 

| Soenggoehpoen begitoe, kita menjak 
sikan poela, bahwa kenaikan 
harga tidak sesoenggoeh- 
nja tertjegah. Batas 5 pCt. jaitoe 
5 dalam seratoes, soedah djaoeh dili- 
wati didalam beberapa banjak perka- 
ra. Kenaikan itoe memang tidak akan 
dapat ditjegah berkenaan dengan ba- 
rang jang datang dari loear negeri 
import) dan djoega dengan barang2 

jang banjak lakoe keloear negeri (ex- 
port), na 

Sjahdan berkenaan dengan barang2 
sematjam itoe, tidaklah boleh pemerin 
tah sekadar mentjoekoepkan nasihat 
dan larangan dan pengawasan sadja. 
Harga barang2 itoe dikoeasai oleh per 
djalanan pasar perniagaan, jang tidak   
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dapat dikoeasai dengan peratoeran 
larangan dan pengawasan. Maka ber- 
kenaan, dengan sebagian barang2 
itoe jang mendjadi keperloean ra'jat 
'oemoem, perloe pemerintah 
melakoekan daja-oepajajg 
mengenai sebabl jangada 
pada pokoknja. 

Barang-barang jang didatangkan dari 
loear negeri, soedah: tentoe harganja 
mesti naik, sebab harga oeang loear 
negeri itoe naik. Kenaikan itoe pada 
waktoe ini rata-rata 20 pCt. Maka 
soenggoehpoen pemerintah tidak me- 
naikkan oekoeran harga jang dikena- 
kan bea, akan tetapi keniikan harga 
pokok, jang mesti dibajar keloear 
negeri itoe tetap djoega. 

Kenaikan itoe tentoelah tidak dapat 
dihilangkan dari pada harga pendjoe 
alan, artinja mesti djoega timboel dari 
pada si pembeli didalam negeri. Isti- 
mewa poela, sebab harga pendjoealan 
daripada barang2 jg banjak dipakai 
oleh rajat oemoem memang dari tadi 
nja soedah tipis keoentoengannja , ma 
ka tidak boleh diharapkan, bahwa ka 
oem importeur akan soeka mengoerang 
kan lagi keoentoengannja. 

Sjahdan, djika hendak dipaksa tidak 
boleh menaikkan harga lebih daripada 

5pCt seperti jang disiarkan beritanja 
waktoe ini, nistjajalah kaoem importeur 
tidak akan soeka mendatangkan ba- 
rang seperti jg soedah2. Dan apabila 
barang soedah koerang, tidaklah akan 
dapat mentjegah naik harganja. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka ber 
kenaan dengan hal'ini haroeslah pe 
merintah melakoekan'daja oepaja, jang 
soedah ada.tjontonja lebih doeloe, tat 
kala negeri lain lain menoeroenkan 
harga oeangnja, seperti inisalnja Japan, 
ketika menoeroenkan harga yen-nja. 

Pada waktoe ini soedah banjak ba 
rang jang dipesan dari loear negeri, 
sebab perniagaan “hendak siang2 ber 
sedia oentoek pendjoealan jang biasa 
ramai pada toetoep tahoen. Istimewa 
dimasa ini, jg hari raja lebaran dan ta 
hoen baroe'dan tahoen baroe Tionghoa 
bertoeroet2 dengan berdekatan. Keba 
njakan pesanan itoe soedah berdjalan 
dahoeloe dari pada tanggal 27 Sept. 
jl., tanggal ketentvean jang mendjatoeh 
kan harga roepiah atau tegasnja me 
mahalkan harga oeang negeri lain de 
ugan oekoeran roepiah. 

Sjahdan kenaikan harga itoe, djika 
tidak disamboet dengan sesoeatoe daja 
oepaja jang menjingkirkannja, nistjaja 
lah akan minimpa diatas ra'jat kaoem 
pembeli: dan dimana ra'jat itoe tidak 
ada kekoeatan oentoek menghasilkan 

roepiah. Dari satoe pihak lagi jang 
mendapat keoentoengan besar ialah 
perniagaan barang hasil keloear negeri 
(exportproducten). 

Disitoelah hendaknja pemerintah 
mentjari fonds oentoek menjamboet 
kenaikan harga. barang barang jang 
soedah dipesan sebeloem. tanggal 27 
Sept. oentoek menanggoeng kenaikan 
harga barang datang: jang disebabkan 
oleh toeroennja harga .roepiah “itoe. 
Pemerintah “dapat mengambil fonds 
itoe” daripada kenaikan harga “emas 
itoe tadi dan dengan djalan menaik 
kan atau mengadakan bea atas ba- 
rang hasil jang keloear. Sr 

Dengan: -djalan itoe dapatlah peme 
rintah beroleh hak akan mengoeasai 
perdjalanan harga oentoek menolong 
ra'jat jang banjak. Moedah-moedahan 
interpellasi Soeroso akan digoenakan 
oleh anggota2 pihak bangsa kita akan 
mengandjoerkan timbangan seperti jg 
diterangkan diatas ini. 

    

  

  

Gempa boemi 

Dari Ternate Aneta mengawatkan 
bahwa semalam djam 6.14 telah dirasa 
.gempa boemi hebat disebelah Timoer 
Barat. 

Di Betawi. 

Bataviasch Observatorium telah men 
tjatet pada tanggal 5 October djam 
5,20 (Java-tijd) bahwa terasa gempa 
boemi hebat dari djoeroesan Oetara 
Timoer, antara 2500 K.M. 

- 

Dari Menado Aneta mengawatkan 
bahwa kemaren sore djam 5.45 telah 
terasa poela gempa boemi hebat, 

— 0 — 

Penetapan koers postwissel 

Moelai tanggal 6 October maka te- 
lah ditetapkan koers koers postwissel: 
Br. Indie 1 rupee 5 f 0,73: Ceylon 
1 rupee f &4 f 0,73, Duitsehland 1 
mark — f 0,78, Keradjaan Melajoe 
dan Straits Settlement 1 dollar — 
f 1,12: Zwitserland 1 frank — f 0,46 

—O —— 

Regeht Betawi 

Meletakkan dja- 
batannja.   harga jang naik itoe, nistjajalah per- 

niagaan terpaksa mesti djatoeh. 

Tidakkah ada djalan oentoek me 
njingkirkan bahaja jang mengantjam 
itoe? Tidakkah ada poela pihak jang 
mendapat keoentoengan besar 

oleh toeroennja harga roepiah itoe, 
jang boleh menjamboet kenaikan 
harga itoe oentoek memeliharakan 
perniagaan daripada kebinasaan jang 
mengantjam itoe? 

Pada pikir kita pihak jang oentoeng 
itoe sa da: Dengan karena toeroennja 

barya roepiah, emas simpanan Javasche 

Bank naik harga tidak koerang dari 
sada 30pCt. Djika simpanan itoe ada 
60 djoeta roepiah, keoentoengannja   disitoe tidak koerang daripada 18 djoeta 

Dengan officieel Anip Aneta menga 
barkan bahwa Toean R. Toemenggoeng 
Aria Achmad Probonegoro, regent 

Betawi, atas permintaan sendiri moelai 

tgl 31 Oct 1936 meletakkan djabatan 

sk 

Kita mendapat kabar dari lain fihak 
bahwa berentinja Regent Betawi itoe 
dengan pensioen. V 

Bermoela didoega berentinja moelai: 
tel 1 Oct. jbl, tetapi roepanja dioen 
doerkan sampai 31 Oct. j.a.d. 

Nama beliau doeloenja djoega tidak 
asing, sebagai pemoeka Sjarikat Islam 
jang terkenal! Zn: Sb:   

dengan hormat, Be 
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. Europa berada ditepi djoe 
—.. rang kebinasaan 

   

  

  

DJIKA SATOE ROEBOEH, SEMOEANJA BEROENTOEN2 
AKAN MENJOESOEL. 
  

Pemandangan loear negeri oleh D. Koesoema Ningrat 

Orang boleh madjoekan pertanjaan, 
apakah pokok dasarnja segala penje- 
rangan pada garisan mas itoe, jang 
mana berdjalan teroes meneroes sedari 
doea tiga th. jang baroe laloe ini, 
atjaprali dengan kekerasan, jang me-. 
ngewatirkan perhoeboengan2 interna 
tionaal dan mengetjewakan perasaan 
bangsa pada bangsa, dengan meloepa 
kan persahabatan officieel satoe pada 
lain. 

Kita tidak bisa merasa poeas dengan 
djawaban, bahwa segala penjerangan 
itoe hanja mempoenyai dasar financiee! 
dan cconomisch. Djoestroe dalam wak- 
toe sekarang ini, dimana menoeroet 
verslag dari Volkenbond, doenia peroe 
sahaan oemoem kelihatan hidoep kem- 

“bali, maka dasar? itoe soenggoeh bo 
leh disangsikan. 

Saja sendiri, saja ada pemandangan 
sendiri tentang kedjadian2 sekarang 
ini dannasib negeri negeri di Europa 
Barat. P 

Saja poenja penglihatan adalah ber 
bagi-bagi tanda, jang mana semoeanja 
menoendjoekkan daerah Europa Barat 

- itoe sebagai medan perdjoangan baroe 
dihadiri kemoedian jang dekat ini. 
Boekan medan perang internationaal 
seperti dalam tahoen 1914—1918, akan 
tetapi lebih mengerikan dan akibatnja 
lebih mengaloetkan lagi, 

Kegentingan di Europa Barat seka 
rang, jang tidak bisa disangkal lagi, 
boekan kegentingan dalam perhoeboe 
ngan negeri dengan negeri, akan teta 
pi kegentingan dalam masing-masing 
negeri, antara golongan-golongan dan 
kaoem-kaoem sebangsa, mendjalar me 
liwati batas2 negeri, pada segolongan 
sekaoem di lain-lain negeri. dan begi 
toe satoe perdjoangan, dengan tidak 
mengenal batas dan kebangsaan, me 
lainkan perbedaan sosial dan kejaki 
pan politiek. 

Itoe bahaja mendjalarnja perang 
saudara, antara kaoem Marrxist dari se 
gala-aliran dan kaoem reactionnair dari 
kaoem Fascists ampai kaoem keigamaan 
dan kaoem militairist-nationalist pa- 
ling oedjoeng, keseloeroeh benoea Ku- 
ropa dan teroetama sekali ke seloeroeh 
daerah Europa Barat telah mendjadi 
fatsal permoesawaratan dari oetoesan 
oetoesan negeri asing, jang tadinja di 
tempatkan di Madrid, tapi sekarang 
berkoempoel di St. Jean di Luz, de- 
kat batas Frankrijk dan Spanje. Se- 
mentara ini, maka pemerintah Socia- 
list Fransch masih tjoekoep berkoeasa 
mentjegah meloeapuja kenafsoean Ka- 
oem Communtist dan anarchist Fransch 

“akan mengaloetkan ketertiban di 
Frankrijk dan terbitnja perang sauda- 
ra disini antara kaoem reactionnair 
dan kaoem Garisan Ra'jat. 

Menoeroet kabar kabar lain, maka 
dari penggerebekan berbagai bagai roe 
mah orang jang tersangka, di Belgie 
didapatkan pembikinan dan perdaga- 
ngan sendjata resia, seperti bom bom 
tangan dan senapan senapan mesin, 
jang mana tidak semoeanja hendak di 
seloendoepi ke Spanje. | 

Teroetama sekali dalam doea nege- 
ri itoe, Frankrijk dan Belgie, terda- 
pat gerakan resia oentoek memperse 
diakan perang politiek dalam nege- 
ri, dan tanda tanda mencendjoekkan 
dengan pasti, bagaimana djoega ber- 

- 

achirnja perang saudara di Spanje ini, 
baik kaoem Marxist, maoepoen ka- 
oem Nationalist diseloeroeh benoea 
Europa, tidak akan tinggal diam. 

Saja tidak berani pikirkan, apakah 
keonaran di Spanje ini, dinegeri jang 
sedari djaman doeloe2 kalau mempoe 
njai kesohoran sedvenia, berarti per 
moelaan dari ,Untergang des 
Abendlandes", pembasmian doe 
nia toea, doenia Kuropa. Memang, me 
noeroet segala tanda2, demikianlah 
terdjadi semata mata. 

Keadaan economiseh dan financieel 
dari Europa sekarang djoega tidak me 
njenangkan orang. Semoea negeri di 
Europa itoe terikat satoe dengan lain 
seperti pendirian peroemahan kartoe, 
dan djikalau satoe roeboeh, sermoeanja 
beroentoen roetoen atau berbareng toe 
roet roeboeh djoega. 

Beloem tjoekoep keadaan itoe men 
Gjadi kaloet gieh sanctie-sanctie eco- 
homisch dan financieel dari ampir se 
genap benoea Buropa terhadap Italie, 
maka sekarang negeri Spanje sebagai 
salah satoe factor Europa membasmi 
sendiri, dengan tidak ditoeloeng oleh 
negeri-negeri lain, ketjoeali pertoeloe 
ngan sendjata oentoek menjempoerna 
kan pembasmian kebangsaan sendiri. 

Drama di Spanje itoe mesti terasa 
oleh segenap doenia Barat sampai dja 
oeh dikemoedian hari. Dimana rakjat 
Europa dari 1936 masih mesti men- 
derita akibat2nja perang besar dari 
tahoen 1914— 1918, rakjat Europa 
dari tahoen 1946 pasti akan mende- 
rita akibat2nja drama di Spanje dari 
tahoen 1936 ini. 

Dalam s.k. Java Bode pernah di 
moeat artikel dalam-mana diterangkan, 
bagaimana perang saudara di Spanje 
ini sebenarnja di terbitkan oleh asoe- 
tan-asoetan kaoem financiers dan in- 
dustrieelen Spanjol, jang telah merat 
dari negerinja, berhoeboeng dengan 
kemenangan Garisan Rakjat dan de 

atas pimpinan pemerentah di Madrid 
serta keangkatannja Ozana sebagai 
President dari Spanje. Mereka itoe 
menoendjang gerakan pemberontakan 
dari Geueraal Franco, “moreel dan 
materieel dengan tidak memerdoelikan 
nasib bangsanja..— . - HN EI 
. Dimana fihak pemerentah membe- 
slag sebagian besar dari kekajaan 

hartawan dan bangsawan Spanjol, 
pendek, sebagian besar harta kaja 
negeri Spanje, maka orang mesti me 
noleh kedjoeroesan kaoem emigrant. 
Spanjol jang kaja2 itoe, boeat tjari 
tahoe darimana kaoem nationalist 
itoe mendapat oeang boeat inelan   
djoetkan pemberontakan begitoe lama 
dan begitoe hebat sampai sekarang 
ini. Karena perang saudara djoega 
berarti oeang, oeang banjak kekali ! 

Terpoekoel oleh kaoem oeang, ter 
dorong oleh kaoem marxist, maka 
Europa itoe berada ditepi djoerang 
kebinasaan. Tjoema hal jang adjaib 
akan bisa menoeloeng benoea Huropa 
itoe dari kemalangan. Hal jang adja 
ib itoe bisa tertampak, karena kea- 
djaiban tidak asing didoenia ini. | 

sma 

  

  

  

Berita Direksi 

Moelai hari ini jang bertanda tangan 
dibawah ini bepergian, lamanja 1 
Minggoe, Oeroesun Lireksi diwakilkan 
kepada toean M. TABRANI. 

R. H.O. DJOENAEDL. : 

Ktp 

Congres.I E.V.V.O. 

Congres ke 5 dari LE.V. Vrouwen 
| Organisatie akan diadakan pada tang 

10,11 dan 12 October j.a.d. di 

“ Gedoeng baroe kepoenjaan LE.V' 
jaitoe jang tadinja Hotel Binnenhof 
Kramat 19, pada Sabtoe 10 October 
ini nanti djam 5.30 akan diboeka de 
ngan officieel oleh Njonja Wali Negeri 
Njonja Tjarda van Starkeuborg-Sta- 
chouwer. : 

9 si 

Hasil negeri. 
Aneta mengabarkan bahwa hasil ne 

geri selama boelan Augustus jbl. ada 
1332 'miljoen sedang dalam boelan 
Augustus 1335 ada 30 6 miljoen. Djoem 
lah hasil sedjak Januari hingga Aug. 
ada 255.5 miljoen sedang dalam wak 
toe jang sama tahoen 1935 ada 246.5 
miljoen. 
Perbedaan jang menoendjoekkan ke 

baikan itoe adalah oleh karena peng 
hasilan dari tambang timah di Banka 
5.9 miljoen. Demikian dari lebih ting 
ginja pembajaran2 dari belasting N. 
V. 8.2 miljoen: dari loonbelasting 
2.2 miljoen, 

Bea pengiriman keloear dari karet 
pendoedoek dalam 1936 ada 4 miljoen, 

Lain2 hasil berkoerang sedjoemlah 
6.3 miljoen : sedang hingga boelan 
Augustus didapat dari bea pengiriman 
keluear karet pendoedoek diterima 
29.479.000, dari djoemlah mana hanya 
oeutoek Alg.middelen bagian jang 
akan datang ditaroehkan angka-angka 
jang doeloean itoe, 

“pa 

Sekolah Hakim Tinggi 
Loeloes oentoek candidaatsexamen 

ke I toean R. A. Prawirasasra. Loeloes   R. Soebekti. 

ngan berkoeasanja Garisan Rakjat ini |J 

Banca d' Espana, gredja dan kaoem |: 

    

Soenan — Nummer, 

Nanti pada tgl. 8 boelan ini ,Pe- 
mandangan" akan terbit dengan Soe 
nan-Nummer. 

Keterangan lebih landjoet besok. 
Moelai sekarang toean-toean jg ingin 
ikoet mengisi dapat mengirimkan co 
pynja atau gambar-gambar jang pa- 
toet dimoeatkan, seberapa boleh jang 
soedah berwoedjoed cliche. 

— 0 — 

TINDAKAN TIDAK ADIL DAN 
PINTJANG 

Sekretaris gezantschap Nederland di 
Djeddah 

Dalam Bataviaasch Nieuwsblad tg 3 
boelan ini kita dapati advertensi, di 
mana diseboetkan, bahwa diminta se- 
orang ambtenaar Indonesia jg sopan 
dan berpengetahoean tjoekoep oentoek 
mendjadi sekretaris bakal vice Consul 
dengan gadjih f. 490— seboelan ditam 
bah dengan perhasilan lainnja jg sjah 

Kita merasa heran, bahwa adverten 
si semitjam itoe. tidak dimoeatkan 
djoega dalam soerat kabar Indonesia, 
karena disitoe diminta seorang tenaga 
Indonesia. Diantara pembatja , Peman 
dangan“ (misalnja tidak sedikit dida- 
pati tenaga2 seperti dimaksoedkan da 
lam advertensi itoe, karena pembatja 
»Pemandangan“ terdiri djoega atas 
prijaji BB. dari sebrijver sampai boepati: 

Hal ini telah kita adoekan kepada 
jg berwadjib. Moga moga jarfg berwa 
djib-soedi memperhatikan kepintja- 
ngan dan ketidak adilan ini, 

Hanja oentoek kepentingan para 
pembatja, maka kita koetip isi adver- 
tensi itoe, jaitoe soepaja pergaoelan 
Indonesia mengetahoei akan adanja 
lowongan di Djeddah itoe. Dan oen 
toek mereka jg ingin melamar kita 
dapat beritakan, bahwa soerat lamarau 
haroes dimadjoekan sebel.em tg. 30 
October "36 dan haroes diadreskan ke 
pada Minister van Buitenlandsche Za- 
ken dengan perantaraan Adviseur voor 
Inlandsche Zaken di Batavia-Centrum 
Dan semoea eischen orang bisa dapati 
dalam Javasche Gourant tg. 2 Oct. “36 
No. 79. 

Volontairs pada SS 

Djoega advertensi tentang volontairs 
pada SS hanja dimoeat dalam soerat 
kabar Belanda, sampai soerat kabar 
jang begitoe ketjil seperti ,,De Volks- 
stem" tidak ketinggalan. Dalam soerat2 
kabar Indonesia advertensi itoe tidak 
dimoeatkan. F3 
..Djoega oentoek kepentingan para 
pembatja—barangkali mempoenjai ke 
nalan, sanak famili, poetera dsb. kita 
koetip isi advertensi SS itoe. Disitoe 
dikatakan, bahwa SS dapat menerima 
voluntairs : berapa, itoe tidak diseboet- 
kan. ja 

Melihatperkataan voluntairs pakai s 
maka dapat diterima lebih dari seo, 
rang. Vereischten: einddiploma KWS. 
afd. spoorwegbouw — waterbouw — 
bouwkuude atau diploma sesama itoe 
dan semoer tidak diatas 25 th. Soerat 
lamaran haroes diadreskan kepada afd. 
Personeele Zaken S.S. di Bandoeng se 
beloem tg. 15 October. 
.Djoega hal anvertensi S.S. ini telah 

kita sampaikan kepada jang berwadjib. 
Kedoea advertensi itoe tidak sepan- 

tasnja hanja dimoeat dalam s.k. Belanda 
karena dengan tjara demikian boekan 
soerat kabar Indonesia jang di 
iboetirikan, tetapi publik Indonesia 
jang menderita roegi, karena tidak 
semoea publik Indonesia membatja 
s:k. Belanda. 

: An da 

Oentoek kawinan perloe f 10.000 
boeat perajaannja sadja 

. Gemeenteraad telah mengesjahkan 
dalam bal pengeloearan wang 10.000 
roepiah goena sokongan oepatjara pe- 
rajaan2 perkawinan. (| Dimaksoed per 
kawinan Baginda Poetri Juliana). 

—..ig —— 

Interpellatie voorstel Sosroso 
: diterima baik 

Volksraad telah menerima baik de- 
ngan tidak merobab sesoeatoe inter- 
pellatie tocan Soeroso tentang atoeran2 
oeang, 

—O — 

Perkara pemoeda2 Taman Siswa 

Ini hari Landraad Betawi soedah 
periksa perkaranja toean Anwar Loe- 
tan dan Soetarjo pengemoedi dari ma 
djallah P. P. T.S. ,Sogja“ jang ditoe- 
doeh soedah melanggar dalam keama 
nan oemoem, jang terbit dalam boe- 
lan November : 

»Djandji kami rakjat djelata“, Sesoe 
dah saksi saksi diperisa oleh Landraad 
laloe mengadakan raadkamer jg agak 
lama djoega, achirnja memoetoeskan 
pesakitan kesatoe dihoekoem denda 
f 75 atau 75 hari pendjara. 

Pesakitan kedoea dihoekoem denda 
f 25 atau 25 hari pendjara. 
' Persakitan menjatakan akan fikir2 

dootoraal examen bagian ke I tocand'doeloe,   Jaa GG kasa 

    

  

Boleh ambil bagian..? 

Gemeenteraad Betawi tadi malam 
soedah ambil poetoesan akan menje- 
diakan oeang f 10.000 boeat ongkos2 
oepatjara dan perajaan2 waktoe kawi- 
nan Prinses Juiliina nanti. Inii 
boleh djadi terhitoeng a mal pendoe- 
doek Betawi? Boekankah oeang ge- 
meente itoe, koempoelan oeang pen- 
doedoek dari koelie tampai t. tanah. 

Djadi semoeanja pendoedoek soedah? 
terhitoeng toeroet bera mal danber 
Oepatjara! 
Bagaimana tjaranja itoe osang akan 

dikeloearkan, ada oeroesannja bestuur 
gemeente. , 

Sebab biasa kalau disediakan oeang 
sokongan banjak, maka banjak jang 
minta bagian. 

Seperti 25 miljoen dan oeang koffie 
fonda, djadi iseng2 barangkali soerat2 
kabar harian jang terbit dikota Beta 
wi ini boleh ambil bagian dalam 
Itoe. oepatjara dan perajaan kawinan 
Prinses Juliana. 

| Tentoe sadja oepatjara s.k. ada lain 
tjaranja ....! 
Oempamanja menerbitkan ,,S pe 

cCiaal nummer kawinan« 
formaat boekoe pakai gambar gambar. 
Ini tentoe makan ongkos boekan se 
dikit. Apa ada djalan Gemeente toe- 
loeng sedikit foeloess ? ? 

S.s.k. bangsa Europa jang gemoek 
boleh ta" oesah disokong, tentoe mereka 

Soedah sedia , . . . ! 
Barangkali sadja oepatjars danpera 

jaan2 itce kalau ditoeroet oleh pers 
anak negeri, ada effectnja ataw ada 
tandanja mereka poenja masjarakat, 
mereka pcenja bangsa betoel2 toeroet 
merajakan? Djangan tjoemah taoe me 
nonton sadja publiek Europa beramai 
Kanal Lot 

Diloear Gemeenteraad ini oesoel kita 
iseng-iseng sadja . . ... ! Tetapi hal 
jang iseng-iseng itoe adakalanja ber- 
goena besar. .....! 

Zn. Sb. 

Goena mentjegah kenaikkan harga? 
Aneta mengabarkan bahwa College 

van Gedelegeerden Volksraad dioen- 
dang spoed vergadering oentoek mem 
bitjarakan rantjangan ordonnantie da 
lam hal pentjegahan penaikan harga2 
jg sewenang2 atas barang barang dan 
dienst penjewaan. 

Dalam memorie van antwoord ten 
tang menenteng kenaikan2 harga dite 
rangkan bahwa siapa jg melanggar 
akan dihoekoem 500 roepiah boete 
subsidair 3 boelan pendjara. Djika pe 
langgaran itoe dilakoekan oleh jg mem 
poenjai rechtspersoon maka hoekoe- 
man itoe akan dinjatakan 600 roepiah 
boete. 

: College-Gedelegeerde telah memper 
bintjangkan dalam termija pertama 
ordonnantie menentang kenaikan har 
ga harga, dengan mana oleh spr. ber 
bagai2 keberatan dikemoekakan, dan 
djoega permintaan jg sangat soepaja 
ini hari djoega diambil kepoetoesan 
masih beloem dapat dinjatakan dengan 
pasti, Berbagai2 permintaan dimadjoe 
kan tentang penaikan2 bea dari bebe 
rapa pengiriman barang2, penoeroenan 
bea pemasoekan, penaixan gadjih. 

  

  

  

KEMBALI KEGENTINGAN HAL 
AGAMA 

Keriboetan di Seladjambe 
Tjisaat 

Orang menoelis dari Soekaboemi : 
Ditempat jg terseboet diatas, bawa- 

han kaboepaten Soekaboemi soedah 
kedjadian keriboetan antara santri- 
santri dari golongan perkoempoelan 
ALI. dengan jg lain, doedoeknja per- 
kara menoeroet keterangan seperti be- 
rikoet : 

Pada malam Minggoe tg 26/27 Sep 
tember 1936 lima orang bernama le. 
Daman Hoeri, 2e. Atjeng, 3e. Hoesen, 

moea santri dari Kijai Enoer kampoeng 
dan dessa Seladjambe, onderdistrict 
Tjisaat, golongan A,L.I. ketika dalam 
perdjalanan hendak poelang kekam: 
poengnja, habis mendengarkan tabligh 
tentang igama Islam, dari Madjeiis 
Oemoem A.I.I, Soekaboemi, kira-kira 
djam 11 didjalan besar, sebelah koelon 
aloen2 Tjisaat, soedah ketemoe dengan 
kira-kira 30 oravg santri dari lain Ki 
jai dan antaranja ada 2 orang2 toea. 

Ini 30 orang lantas memboentoeti 
santri jang 5 tadi sambil mengata 
ngatakan ini dan itoe, jang tidak enak 
didengarnja oleh fihak jang diboentoeti, 
akan tetapi meskipoen begitoe, toch 
tidak diperdoelikan, teroetama karena 
merasa takoet,: sebab 5 menghadapi 
30 orang, malah teroes sadja berdjalan   dengan tjepat. 

4e Abdoerradjak dan 5e. Sarkondi, se | 

Oo mam 

ABE 
OCTOBER 1936 

4| TJATETAN 

  

  

Minggoe 
  

Senen 
  

Selasa 

Rebo 

Kemis 

..Bajar koran 
Pemandangan” 
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TANGGAL MOEDA 
Sekarang tanggal moeda. Pembatja 

persilahkan periksa kalender diatas. 
Djika diantara toean toean ada jang 
beloem memenoehi kewadjibannja, di 
harap dengan hormat lekas-lekas ki- 
rimkan oeang langganan kepala Ad- 
ministratie. 

Sebeloem dan sesoedahnja, 
kasih banjak. 

ADMINISTRATIE. 

  

  

  

terima 

  

Maka betoelan pengkolan Omer 
teroeslah dikedjar dan jg. 5 orang lari 
setjepat-tjepatnja, tapi helaas..... be- 
toelan sawah H. Abdoellah jg. 3 orang 
nama Daman Hoeri Atjeng dan Hoesen 
dapat dipegang serta teroes dipoekoel 
dengan kepelan batoe, sehingga bebe 
rapa kali. Oentoeng, sebab mereka se- 
laloe berichtiar akan meloloskan diri 
dari itoe bahaja, achirnja bisa djoega 
lari teroes, sehingga tidak mendapat 
poekoelan atau penganiajaan jg. lebih 
heibat dari pada jg. telah diterima dan 
dirasakan, dan djoega karena nama 
Oetji keloer dari roemahnja maksoed 
nja hendak memboebarkan keriboetan 
tadi. 

Pada keesokan harinja lantas hal ini 
oleh jg bersangkoet dirapportkan ke 
dessa, serta diadakan penangkapan o- 
leh sasaka dessa (mandor2) sehingga 
ada beberapa orang jg dibawa ke ba 
lai dessa dan diperiksa, tapi entah ba 
gaimana sebabnja, semoea dimerdeka 
kan kembali. 

Djoega hal ini soedah diperiksa oleh 
t. Ass. Wedana Tjisaat, di dessa, akan 
tetapi sampai kabar ini ditoelis, be 
loem kedengaran apakah dapat dibe 
koek jang bersalah itoe atau tidak, 
djoega beloem kedengaran jang bersa 
lah itoe soedah dihadapkan kepada . 
Hakim jang berwadjib. 

Daman Hoeri santri jang dipoekoel 
menerangkan, bahwa dia melihat na 
ma Toeha dan Pa Sar-at, jang toe- 
roet kepada rombongan jang membi 
kin riboet dan mengeniaja itoe, se 
dang Hasan Marpoe melihat Ahbri da 
ri Soekasari, djvega salaseorang ron- 
da kampoeng. 

Santri2 jang dikrojok dan jang 
mengerojok itoe kira2 antara oemoer 
12 dan 20tahoen, 2 orang-orang toea. 

Ini kedjadian kedjadian jg kelima 
kali, sebab : 

le. Diboelan Sapar, (kira2 5 boelan 
kebelakang) seorang nama Boestomi, 
santri Kijai Enoer, soedah ditempe- 
leng oleh Atjep zdak Kijai Anwar, 
kp. Seladjambe, dipinggir roemah 
Dasoeki, 

2e. boelan Djoemadil-awwal (kira2 
3 boelan kebelakang) nama Moemoeng 
santri dari Kijai Enoer, soedah ditem 
peleng oleh Mad-i santri dari Kijaji 
Anwar, serta hal ini lantas dirapport 
kan kedesa, tapi sampai sekarang be 
loem kedengaran apakah jg bersalih 
dihadapkan dimoeka Hakim? 

Ini penganiajaan dilakoekan ditam 
bahkan koelah (kolam) H. Soedjai. 

3e. Diboelan Djoemadil-achir, Oeking 
soedah dikedjar dari Tjibaradja sam 
pai di Slaawi dan ditempeleng oleh 
Kijai Anwar. 

4e, Diboelan Djoemadil-achir, seo- 
rang nama Pai ketika poelang dari 
Panjindangan soedah dipoekoel oleb 
Abri dan Sarbai santri dari Kijaji 
Anwar. Hal ini soedah dirapportkan 
kedessa, tapi beloem kedengaran apa: 
kah diteroeskan kepapa Hakim jang 
berwadjib atau tidak, padahal soedah 
sekian lama. 

Hal ini semoea, kabarnja soedah di 
kasih tahoekan oleh Pengoeroes Besar 
ALI, kepada kdj. Boepati Soekaboemi . 
minta diosroeskan sebagaimana mesti 
nja dan diadgkan preventief maatre- 
gelen, soepaja, keriboetan antara ke 
doea golongas itoe, mendjadi padam 
sama sekali. 

my wan 

P.IP, B. B. bagian iboe-iboe 
P.P.B.B, bagian kaoem iboe sedang 
hiboek oentoek membentoek seboeah 
comite, jg terdiri dari Vereeniging2 
kaoem iboe Indonesia dari Djawa Ba 
rat-Tengah dan 'Timoer, jg maksoed 
nja akan mengoempoelkan wang oen 
toek mengadakan tanda mata dalam 
perkawinan baginda Poeteri Juliana. 

Sokongan dari anggauta2 dari ver 
eeniging2 tsb. tidaklah akan lebih 
dari 5 sen tiap tiap orang.   

' 

|
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Pengetahoean 

ontwikkeling
 ! 4 

'ontwikkeling itoe. Tidak se ng soedah mendapat di    

      

jata t k Ba 
ontwikkeling seperti kita maksoedkan | 

"Mereka hanja pandai dalam lingkce  gjar titel. Beliau bertahoen-tahoen bera 
ngannja atau vaknja sendiri. Jang di 

batja oleh mereka hanja boekoe boekoe| dari 10 tahoen Orang jang tidak kenal| 
jig berkenaan dengan studienja. Ter” | pada beliau moedah menjangka, bah-| 

|. hadap soal lain mereka tidak mempoe Tn 

03 njai interesse dan dengan sendirinja 

tidak mempoenjai keboetoehan oentoek | beliau itoe haroes hormati sikap beliau | 
adjar kenal. ntoek sedi i gab Yi 

Pen ni, maka student-student boekan meloeloe oentoek mengedjar | 

25 

elkan dalam seboeah universiteit 

gan Mm al TA, depan aan mereka | hengetahoean loeas, seloeas-loeasnja. 
'nerhoeboengan.. pergacelan jan PE EA Da 2 3 2 : Ng Na na Peladjarilah lemari boekoe toean 

“Pertoekaran | 

   
      

   

    

   

Keulen, kita mampir 
an Adi Negoro (Djama- 

pada pertengahan 1923. Per- 
edahi dengan pembikinan portret 

bagaimana pembatja mengetahoci, 
baroe ada doea tenaga Indonesia 

benoea Barat goena men- 

  

   

    

    

sampai sekarang 
jang telah m     

     

    
         

       
   

dalan ilmoe tenta soerat-kabaran jaitoe 
Vegoro ofdredacteur Pe- 

li d kita. Ker 
di Negoro, berpantalon 

ris, disebelah kiri kita. 

  

    
  

ne| kan algemsene ontwikkeling itoe lebih 

ilsoekar dari pada mengedjar titel ini 
an itoe. Bagi mereka jang bertitel 

. misalnja soedah tjoekoep menge 
ekan titel sahadja, orang dengan 

    

  

- 
IN dsb. Tetapi bagi orang jaug be 

h 
erdja seperti itoe. 

      

  

liri, ia haroes ditjari di-|djaran jang eenzyad1f : 
dengan radjin dan teliti.| mengedjar titel ini dan itoe. Orang 

oep dengan membatja soe- |sematjam itoe oemoemnja tidak mem 

r dan roman: algemeene ont |poenjai tempo oentoek mempoenjai 

'itoe melipoeti semc?a ilmoe|interesse tentang lain-lain soal diloear 

tahoean jang membikin kita |studienja atau vaknja sendiri. Soedah 

toek menerima dan menim-|tentoe, bagi orang jang kaja ada ke 

iI-soal jang berdjenis-djenis |adaan jg sesempoernanja, djika orang 

edah dan tjepat.  litoe mengedjar titel doeloe, Mr. misal 

i joe-Inja dan sesoedah itoe berichtiar me- 
»- jngoempoelkan algemeene.ontwikkeling 

jang kita maksoedkan itoe, Golongan 

  

'ropah, seperti kita terangkan kema-| 
nglren. Soenggoehpoen mereka soedab 
'|mempoenjai titel ini dan itoe, me- 

eka masih  berichtiar oentoek me 

soedah mempoenjai titellngoempoelkan — algemeene — ont- 

., dsb., jang dalam praktijk | wikkeling, jang mesti ada pada tiap- 
k mempoenjai algemeene (tiap journalist terkemoeka. : 

Kita kenali seorang pemimpin besar 
bangsa kita, jang tidak maoe menge- 

      

      

   
aran pada sekolah tinggi, uni- 

da diloear negeri djika tidak loepa lebih 

wa beliau itoe bodoh. Sekian lama 

Oentoek sedikit mentjegah (itoe, karena beliau melawat ke Barat   

atjam-matjam “toe dikoem | titel, melainkan oentoek mentjakapkan 
diri bagi masjarakat dan oentoek ke- 

   
     

  

   

  

   

an antara satoe 
in membikin mereka 

an memaksa mereka oen 
njai perhatian, interesse 
p hal-hal diloear 

Jali. 

sesak dengan bermatjam-matjam lite- 

terkedjoet, disebabkan orang soekar 
'dapat pertjaja, bahwa semoea boekoe 

Jitoe soedah dibatja oleh jang poenja. 
: Tetapi orang jang kenali toean itoe 

dia | tentoe berkejakinan, bahwa toean itoe 
- | berpengetahoean oemoem, mempoenjai 

algemeene ontwikkeling. 
“| Alangkah beroentoengnja pers Indo 

'nesia, djika tenaga Indonesia jang kita 
'maksoedkan itoe dapat bekerdja pada 
(pers kita teroes2an. ut 

Tenaga jang begitoe berharga tidak 

orang itoe 
r oentoek dapat me 
ia berpengetahoean| 

PAN |dapat kita pakai sehari hari, disebab- 

beloem mendapat titel. Kitajang kenali| 

jang kita maksoedkan itoe! Penoeh| 

|ratuur, jang djika diseboetkan nama- 
'namanja membikin orang tertawa atau 

     

   

   

        

EUROPA ' Na 
Oeroesan keoeangan dan perda 

gangan internationaal 

Geneve, 5 Oct. “Aneta-Havas): 
Gedelegeerde Inggeris,, Morrison 

dengan mana maksoed soepaja semoea 
'bangsa2 diberikan hak jang sama da- 
lam hal grondstoffen jang tertentoe. 
. Commissie baroe akan dibentoek ter 

Idiri dari anggota2 commissie hal eco- 
nomie dan keoeangan Volkenbond, se 
soedahnja diremboek pada mereka jang 
boekan lid Volkenbond. Morrison me 
nerangkan bahwa stabilisatie keoea- 
ngan mestilah akan memberikan bocah 
perbaikan dalam hal perdagangan in- 
ternationaal. 

Pemerintah Inggeris sokong beker 
|dja oentoek menambah kemadjoean 
perbaikan doenia economie dengan 2 
'djalan: le. Tidak menaikan bea-bea 
pemasoekan, walaupoen devaluatie ter 
djadi pada beberapa negeri loear, 2e. 
mengadakan segala tindakan jang dji- 
toe goena mentjegah segala jang meng 
halangi dalam perhoeboengan dagang 
internasional. E 

Morrison meramalkan bahwa -lain? 
negeri akan mengikoet tjontoh jang 
diberikan oleh Frankrijk-Zwitserland 
dan Amerika tentang ec momisch li- 
beralisme, 33. : 

Minister dagang Frankrijk, Paul 
|Basti d, menggambarkan sebab2 de- 
valuatie, dan menerangkan poela se- 
babnja Frankryk mengadakan tinda- 
kan atas lapangan economisch libera 

oleh Volkenbond, dan menaikkan se- 
per:mpat dari @uotas dan menoeroen 
kan bea2 pemasoekan atas lain2 ha 
sil dari 15 sampai 20 pCt. 

Tindakan itoe adalah menoedjoe oen 
toek mentjegah kenaikan harga harga 
dipasar dalam negeri dan bergoena 
poela sebagai tjontoh bagi lain2 negeri. 
Zwitserland telah menoeroet  tjontoh 
jang diberikan oleh Frankrijk. Toe: 
djoean jg pengLabisan dari tindakan 
tindakan ini jaitoe goena menghapoes 
kan semoea rintangan2 dalam perhoe 
boengaa dagang internationaal dan 
kapitaal-verkeer. Sera Re 
penghapoesan barrieres (rantjangan) 

sugakoei, bahwa dia berpenge | atara negeri negeri, jang menjesoeaikan 
n tjoekoep tentang kehakiman: (controle deviezen dll: negeri. Tetapi 

kian djoega halnja dengan Dr.,| Frankryk memadjoekan  rantjangan 
PA ap Nat 2 jang berpelitoe dengan perdjandjian : Oleh econo- 
etahoean oemoem soesah sekali oen| misch-liberalisme itoe maka penggela- 

Tiongkok dan Letland 

Memadjoekancandidaat 
oentoek Conseil. 

. Geneve, 5 Oct. (Aneta-Havas). 
Tiongkok dan Letland dengan officieel 
telah memadjoekan candidaatnja ma- 
sing masing oentoek doedoek dalam 
korsi Conseil baroe jang tidak tetap. 

Mn Ia ea kita ada di | Pemilihan itoe akan dilangsoengkan 

tg. 8 October j.a.d. as 2 

Tidak akan melakoekan pekerdjaar 
: openbaar Ai 

Londen, 5 Oct fAneta-Reuter) 
Dengan officieel dioem semkan bahwa 
'Hertogin Kent tidak memenoehi se- 
gala jg didjandjikan dan dalam achir 
'tahoen ini tidak akan mengerdjakan 
sesoeatoe pekerdjaan openbaar. 

— Oo — 

'Penoeroenan bea lada kofife, dan 
thee di Frankryk 2 

Dari Parys, Aneta Havas mengabar 
ikan : : 

Dengan besluit tertanggal 3 October 
maka bea pengiriman koffie, lada dan 
thee di toeroenkan. : 

Te 

Bea pemasoekan goela | 

| Di Zwitserland. 
Bern, 5 Oct (Aneta). Bondsraad 

Zwitserland telah menoeroenkan bea 
pemasoekan goela dari 12 hingga 2 
setengah pCt. 

  

itoe diasingkan oleh pemerintah. 
3 x 

Sekali lagi kita oelangi: pers Indone 
sia memboetoehi journalist jang berpe 
ngetahoean oemoem. Kearah inilah ha 
roes kita toedjoekan semoea .0esaha 
oentoek: memperbaiki peil pers. Indo- 
nesia. "an 

sa M.P.     
  

“terang, bahwa mengoempoel|kan pemimpin jang kita maksoedkan | 

ini pagi telah memadjoekan satoe re-| 
solutie pada Commissie Volkenbond, | 

lisme, jang atjap kali dipertahankan | 

5 ee |... Ipan2 oeang belasting djangan diper| 

gi kaoem journalist koerang seM | moedah. Frankryk akan memadjoekan 
erna, djika mereka mengedjar pela | resolutie ada commissi Volkenbond 

djaran jang eenzidig, misalnja centoek mentjegah itoe penggelapan2. 

Devaluatie di Italic 
Rome, 5 Oct fAneta Reuter). Se- 

'Isoedahnja ini pagi Kabinet bersidang, 
maka Duce mengoemoemkan deva- 

'Uluatie wang lire dinegeri itoe. 
Harga baroe itoe telah ditetapkan, 

jaitoe lsterling harganja 92 lire, 
“Isedang tiap tiap 19 lire harganja satoe 

““Ido.lar. 
mmg paman 

Pertandingan internationaal 
Commissie bal Inggeris mempoetoes 

kan akan mengoendang Hongarye pa 
da tanggal 2 December jad. bertan 
ding di lapangan Arsenal elftal 
Engeland. 

— O.— 

PEPERANGAN DI SPANJOL 
Madrid akan dikepeng 

Madrid, 5 Oct. (Aneta-Reuter) 
Nidoega bahwa tentara Generaal Mola 
dan Generaal Franco sekarang soedah 
sedia oeutoek mengepoeng dan me- 
ngoentji Madrid. Demikian poela di- 
doega serangan jang hebat pada iboe 
kota terseboet tak akan lama lagi 
dilakoekan. 

Sementara itoe kabar-kabar dari fi- 
hak Pemerintah menjatakan bahwa 
serangan serangan dari fihak kaoem na 
sionalisten telah dipoekoel moendoer, 
dan “doesoen Lahermita dimedan pe 
rang Huesca telah dirampasnja. 

Lagi kemenangan fihak pemberontak 

Sevilla, 5 Oct. (AnetarTransoce 
an). Pasoekau2 kaoem nazsionalisten di 
Provincie Malaga telah merampas ko 
ta Casares, karena mana perhoeboe- 
Ingan spoor antara Algeciras dan Rou 
da telah diperbaiki kembali. Di me 
dan perang Asturie kaoem nasionalis 
ten telah menjerboe beramai-ramai de 
Ingan dibantoe oleh pas ekan-pasoe 
kan-bermeriam dari Cueroberg jang 
kosong itoe dap djoega dari djoerang 
Penaflor. ia 

—. Pertempoeran hebat 
Madrid, 5 Oct. (Aneta Havas). 

Kaocem nasionalisten kemaren telah 
wengadakan serangan dengan tjara 
jang begitoe ganas diseloeroeh medan 
perang Madrid, Dalam pertempoeran 
itoe mereka telah memakai mesin2 
terbang pasoekan bermeriam, antara 
lainnja- dimedan perang Toledo dan 
teroetama di Navalperal. 
“Dimana-mana pasoekan2 Pemerintah 
dengan segala tenaga mempertahankan 
diri, dan djoega mengadakan serangan 
pembalasan di Bargas (dekat Toledo). 
tetapi dengan -adanja serangan2 kaoem 
'nasionalisten - dari -oedara,: terpaksa 
mereka moendoer poela. 

. —. Bombardement kota Bilbao 

Bombardement dari oedara di Bilbao 

teroes meneroes dilakoekan. : 

Tentara pemerintah menjerang 

Burgos, 5 October (Aneta Trans- 
ocean) Commandant tangsi militair 
Oviedo Kolonel Aranda mengabarkan 

pada nasional Junta bahwa semalam 
telah terdjadi serangan hebat dari ka 
oem merah di Oviedo, dengan mana 
kaoem militie merah telah membawa 
semoea bekal didjadikan reserve ke 

medan perang, 

Sesoedahnja terdjadi pertempoeran 
bebat, maka serangan itoe telah ter- 
poekoel moendoer poela, Serangan2 
jang didatangkan dalam lingkoengan2 
kaoem nasionalisten dipandang sebagai 

“Ipertjobaan kaoem merah jang sia-sia 
oentoek merampas kota itoe sebeloem- 
nja perkoeatan2 kaoem nasionalisten 
tiba. 
Kaoem merah melemparkan kira 

800 boeah granaat-granaat, dan poela 
dari oedara telah dilemparkannja kira2: 
kira 400 boeah bom. 

10000 tentara dan alat? perang 
soedah dikirim 

Parys, 5 Oct. (Aneta Transocean) 
Menoeroet kabar dari Gibraltar bahwa 
pada tanggal 3 dan 4 Oct jl. tidak 
koerang dari 10.000 orang soldadoe 
dari Marokko dikirimkan ke Cadiz dan 
Algeciras, selang pada kedoea pela 
boehan itoe telah ditaroehkan poela 
kira-kira 30 bommenwerpers dan me 
sin terbang pemboeroe, dan djoega be 

berapa boeah meriam dengan pasoe 

kannja. 
— 9 — 

NEDERLAND 

Tanda mata Nasional 

Pada kapal 
De Ruyter 

Rotterdam, 5 Oct. (Aneta-Hol- 

land). Ini pagi di kapal De Ruyter 

telah diserahkan tanda-mata-nasional 

jg “dikoempoelkan oleh Comite »Onze 

Marine” jg terdiri dari Radio-omroep- 

instellatie, karena mana moengkiulah 

dari kamar omroep jg diadakan diba 

gi atas 3 programma dikapal itoe: 

Seternesnja beberapa comite2? lainnja, 

dan perkoempoelan d.s. b. diberikan 

'kesempatan oentoek memberikan tan 

da matanja poela. - 
— ig ae   

Lacruna, 5 Oct. (Aneta-Havas) | 

Kenaikan ongkos vracht 

Den Haag, 5 Oct. (Aneta). S.k. 
Telegraaf mendapat kabar bahwa 
Nederlandsehe-Maatschappij dan Rot- 
terdamsch Lloyd, segera telah memoe 
toeskan tentang tarief2 pengangkoetan 
barang antara Indonesia dan Neder- 
land kira2 dinaikkan 25pCt dari tarief 
jang lama. Penetapan itoe hanja ber- 
lakoe dalam boelan November berhoe- 

boeng dengan kepentingan keadaan 
jang silih berganti dipandang berhoe - 
boeng dengan kegontjangan doenia' : 
roepiah, Nak 

——O9O — 

Di 2e Kamer. 
Den Haag, 5 Oct. (Aneta- He and). 
Raad-Oemoem S.D.A.P. telah me- 

moetoeskan jaitoe oentoek lowongan 
di Kamer tahoen depan antara lainnja 
atas keberhentian toean Cramer dan 
Duys maka dimadjoekan sebagai candi 
daat antara lainnja Proffessor Van 
Gelderen dan bekas lid "Volksraad 
J.E. Stokvis. 

ca—af pama 

AZIA 

BAHAJA PERANG JAPAN -- 
TIONGKOK 

Fihak Tiongkok bersedia boeat 
menangkis | 

Negeri2 asing tidak diicinkan Japan 
boeat tjampoer tangan dalam per- 

selisihan Japan—Tiongkok 

Orang-orang Japan dibawa menjing- 
kir ke Shanghai 

Menjamboeng kawat kemaren, Spe- 
ciale dienst Sin Po mengabarkan poe 
la seperti berikoet: 

— Armaba Japan telah dikasih pex 
rentah akan bawa orang2 Japan dise 
belah oedik Yangtze menjingkir ke 
Shanghai.soepaja tidak kena diblok- 
keer oleh Tiongkok. 

Officier2 pasoekan 
ke29 maoe lawan 
Japan, 

— Wakil2 officier rendahan dari pa 
soekan ke 29 kemaren telah bikin 
vergadering di Paoting, antara lain2 - 
mereka telah ambil poetoesan kirim 
kawat pada Sung Chih Yuan berdoe 
doek di Peiping boeat djaga perikea 
daan, dan ia orang njatakan maoe 
mati atau hidoep bersama sama Tiong 
kok oetara. 

Kaoem boeroeh di Shanghai direken 
barisan vrijwilligers 

Beberapa riboe kaoem boeroeh di 5 
Shanghai, sebagian besar orang Can- 
ton, dengan beramai kirim kawat pa 
da pemerentah centraal minta dinjata 
kan perang pada Japan. Kaoem boe- 
roeh golongan Fukien dan Canton 
dari Kiangnan Doekyard dan arsenaal 
direken barisan vrywillgers boeat bi 
kin loeas propaganda anti-Japan. 

Persediaan alat2 perang 
Lebih landjoet ini hari Aneta dienst “—” 

»Pemandangan“ mendapat kabar se- : 
perti berikoet: 
Shanghai, 5 Oct. |Aneta Shang 

hairadioJ). Alat alat perang, jang djoem 
blah besar sekali, termusoek poela 
tank tank, auto2 wadja, oentoek diki 
rim kebatas Uhahar Suiyuan jang te- 
lah membikin tidak amannja kaoem 
leider leider pendjahat2 Wang Ying 
dan LiShiu Hsin, telah tiba di Cha- 
pussu dari Jehol. 

Japan menolak pertjampoeran nege- 
ri2 asing 

Tokio, 5 Oct. (Aneta-Domei). Ach 
liacbli diplomatiek berpendapatan 
bahwa Japan tidak akan mengizinkan 
fihak loear negeri boeat tjampoer ta 
ngan dalam oeroesan perselisihan Ja- 
pan dan Tiongkok itoe. Dar mereka 
ini menerangkan bahwa so'al Tiong- 
kok itoe adalah bagi Japan satoe so- 
'al penghidoepan, sedang boeat Enge- 
land, Amerika Serikat dan lain lain 
negeri hanja berarti so'al economie 
atau commercicel sadja, 

Kembali di Nanking 

Nanking, 5 Oct. (Aneta-Shang- 
hairadio). Cbiang Kai Shek ini sore 
kembali di Nanking sesoedahnja ia 8 
minggoe tidak tinggal di iboe kota 
terseboet. eta | 

Inggeris tidak membiarkan Japan 
menggeratak di Tiongkok 

Djikalau Japan menaloekan sebagian 
atau seantero Tiongkoksatau mendjadi 
kanini negeri mendjadi iapoenja protec 
toraat, Kngeland akan anggap itoe 
ada satoe oeroesan jang sangat “hebat, 
lantaran dengan begini kepentingan2 
Inggeris akan terdesak, begitoelah di . 
njatakan oleh pemimpin2 politiek. 

Kabarnja pemerentah2 Inggeris dan 
Amerika Serikat membitjarakan keada 
an di Timoer Djaveh dengan perantara 
an dari ambassadeur Inggeris di Was 
hingtin. Lebih djaoeh politici oendjoek, 
bahwa ambassadeur Inggeris di Tokio 
telah memberitahoekan pada peme 
rentah Japan standpunt dari Inggeris 
tentang itoe oeroesan.   

Kau Man Ona Uh 

Candidaat S.D.A.P. : "- 

/
 

M
e
a
n
 

B
a
 

0 

  

R
i
 

     

    
       

       
      
    

    

       
         

        

      
    

         
       
      
      
      
     

       
    
    
    

    
        
      
      
      
      
    

        

          
    
      

    

    
     

       
     

   
     

  

   

   
   

    

    

      

       

        

    

   

        

  

   

  

   

  

      

   

    

   
   

         

   
   

  

     

    

 



  

      
  

     
  

   

        

    
       
               

         

  

  

      

     
October 1936 

Tel. WI. 1351 — Tel. Bat. 806 

Djam bitjare: 
di Mangga Besar 82: 7—8 pagi. 
di Djoharlaan 8: 8—10pagi, 

5-6.30 sore 

pada hari bekerdja P 

 Pawema patace 
Satoe film jang soelit dan soesa di ketahoei, penonton bisa 

dapet liat di'ini film 

,A NGKOR" 
»ANGKOR“ djangan toean poedji apabilah toean belon liat 
»ANGKOR“ djangan toean tjela kaloe belon saksiken 
»ANGKOR"“ toean bisa tanja pada toean poenja sobat jang 

soeda njataken 
»ANGKOR" ada satoe film jang bajar toean psenja oewang 

100 pCt. penoeh 
»ANGKOR" djangan toean loepa dateng bawa toean pgf 

“PALMY DAYS" 
dengan       

  

EDDIE CANTOR da: CHARLOITE GREENWOOD 

EDDIE CANTOR, doenia poenja toekang loeloetjon, jang tidak 
ada ada lawannja lagi, ada mainkan hoofdrol dalem ini film 

UNITED ARTISTS jang bagoes dan indah sekali, dibantoe oleh 
non CHARLOTTE GREENWOOD jang manis 

oa 

  

   
| Toean-toean 
Ambtenaar! 

  

Paling sedikitf10 
boeat moelai re- 

y kening boelanan, 
| dengan oewang 

dimoeka 1/3. 

Koewatkanlah ba 

dan dengan Per- 
kakas sport 

SANDOW 

Ada sedia dari 

harga f7,50-f 10- 

f 17,50. 

ANAK2 TIDA BOLEH NONTON 

|| 
Muziekhandel ,Preanser” 
Kramat 30a — Batavia-C, 

        

  

   

familie 
Td 

   

      
          

        
            

     

   
   

   

  

   
ANAK2 TIDA BOLEH NONTON : 

Moelai Besok Malem : 

CAPTAIN JANUARY« 
dengan SHIRLEY TEMPLE dibantoe oleh bebrapa bintang film 

djempolan 
Satoe tjerita jang membawa riwajat kehidoepan manoesia. 

Oendjoek dengen teges tidak gampang orang misti mati. 
Ne Bahaja ditenga laoetan! Air dan angin mengamoek! 

GOEMBIRA PENTING PENASARAN 

  

  

  
  

  

GITAREN moelain dari PE aa Bh BE UR na 
UKULELES dengen soeara njaring moelain . . . , . f 2— 
HOHNER MONDHARMONICA'S moelain dari . . . . f 040 

Boeat ENGROS dapet rabat bagoes. 

Minta Prijscourant 

|| 
SPORTING HOUSE 

Kramat 14 B-Tel. WI. 337. 
BATAVIA- CENTRUM 

   

DOKTER 

Boeat hari Senen MOEWARDI A 

dan Selasa 5-6 Alg. Praktijk : 
Penjakit Anak-Toeloeng Branak : 

E   Tempat tidoer ,,Ma- 

ras” dari Staalbuis 

(pipa wadja) dan 
pake veer, model 

baroe koewat dan 

bagoes. 

  

  
  

  

  

   

  

    

  

    

      

  

   

  

   

    

    

    

   

    

      

   

    

   

   

      

   

  

   

        

   

          

  

         

  

  

T jitaklah pada Drukkerij $ 
     

   

  
  
PA TA 

ss TMBMAS 7 Pera PA ENAK Ng 
  

»Pemandangan” 
Manu as 8 Djoega sedia: 

nd Speda ,,Maras“ dan Hercules, President (Dunlop), Royal Enfield, 
Raleigh, Tjap Poehoen enz. 

  

Terima segala matjam pekerdjaan 8 
tjitakan seperti: Organen (Madjal- 

Prabotan roemah tangga (Meubels) dari matjem-matjem model 
di tanggoeng koewat dan menjenangken.. 

Lontjeng Westminster, dan lontjeng matjem-matjem, Horloges 
Zwitserland jang terkenal baik. 

Semoea bisa dapet Huurkoop dengan harga pantes dan pem- 

lah), Programma dan sebagainja. 
Pekerdjaan ditanggoeng rapih 

tjepat dan memoeaskan. Harga 
menjenangkan Sebeloem toean 

pergi pada Drukkerij lain, datang 
dahoeloe pada Drukkerij 

  

bajaran ringan.     21 rirma ..TJONG a1Co” 
Meskipoen orangnja bagoes, ' pake- 

annja mahal, toch djadi djelek, sebab 
koelit badannja atawa koelit moeka- “ 

"Pemandangan nja belang atawa vlek vlek, 
| PN OKAN FUI Mean ea MEN BNRANAN Lekas pake ini obat jang paling 2 SAWAH BESAR 13-15 —0— TEL. 390 BATAVIA-C. 3 mandjoer. 

Harga 1 pot f0.25 dan f 0.40. 
: 

Fabriek TJAP DEWA ai 
“ Molenvliet Oost 73 

Batavia-Cenirum 
Telf No. 1019 Batavia. 

FILIALEN: 
Kramat 16 Tel. 1632 Bat.-C. 
Tg. Priok Tel. 77 Tg. Priok 
Bandoeng Groote Posiweg West 16 Tel. 556 Bd. 

5 5 » Oost 245 A/B Tel. 2274 , 
Buitenzogr Grooteweg 38 Tel. 391 Btz. 
  

  

Sedialah pajoeng sebeloemnja oedjan 
Soeda lebih dari 400 moerid tamatan METROPOLITAN 

berpajoeng baik. 

METROPOLITAN tida ketinggalan mengadakan kemaoean djaman. 
BELADJARILAH BOEAT SALA SATOE BAGIAN: 

  

  

asn 

  

    

  

  

HAMPIR HABIS 

  

  

  

& 2 Ii : | i 

... 

Kosi Ber k | IN PAGI Elementary English School Bocat anak2 segala »Krisis Economi : Lagere Onderwijs bangsa. Pembajaran f3. 27 tg | : p.m. Boekoe2 wrij. dan Kapitalisme 
Jang dapat Medaille di: SORE Two Year English Course Tiap2 sore dari 4-6. Demi 

2 na Twe i Bicelache CC Ini cursus aken di moe- Pasar Gambir Pa ee Onuber 36 MOHAMMAD HATTA Tjoema boecat moerid 

  

tamatan H.I.S atau jang tebalnja XII -f- 90 moeka & 
masih sekolah. formaat 16 X 24 c, bs 
Djika ini cursus di ban- ISI KITAB : 
dingken sama seperti 
klas 7. Lihatlah resul- | Indonesia dalam krisis. 
taatnja di belakang hari, II. Dari hal pengertian ,,krisis" 

II. Tingkat- tingkat zaman per ' MALEM Two Year English Course Seroepah seperti sore, ekonomian, 
FOR ADUL IS forang dewasa) fetapi ditambaken ke- IV. Soesoenan perekonomian en 
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3 Keterangan Wakil Pemerintah 
tentang keadaan wang 

1 I 

“Dalam oeroesan wang, politik pe- 
| njesoeaian ditanah Hindia boleh dika 
“takan soedah didjalankan. Sampai ke 

    

pada penghabisannja, dengan segala 
akibat2nja, baik pada Goebernemen, 
maocepoen pada doenia peroesahaan, 
ja'ni terhadap kepada harga, gadji dan 
oemoemnja cngkos peroesahaannja, Pe 
rihalitoeadalah djoega soeatoe keadaan 
jg perloe diingat didalam hal ini. 

Kebalikannja keadaan Hindia Be- 
landa terang tampak baiknja, berhoe 
boeng dengan segala daja oepaja jg 
ada padanja oentoek mendjaga dan me 
ngoeasai perdjalanan kedjadian, disini 

| teroetamasekali dimaksoed peroebahan 
harga. Didalam hal ini Pemerintah soe 
dah ada mempoenjai beberapa atoeran 
oendang2: dan beberapa diantaranja 
soedah didjalankan: diantara jg soedah 
didjalankan itoe boleh diseboetkan a- 
toeran2 onteigeningsordonnantie pa- 

| sal2 88 dan seteroesnja, ja'ni jg men 
tjegah meninggikan harga barang ma 
kanan dsb. dengan terlaloe amat, selan 
djoetnja ordonnantie, th 1918 tentang 
menetapkan harga jg. setinggi2nja 
djoega  Handelscontrole . ordonnantie 
dan Crisisinvoerordonnantie kedoea2 
nja penting boeat pengatoar keloear 
masoek barang dan mengadakan keper 
loean hidoepjg sangat perloe. Tentang 

| ini nanti kita bitjarakan lebih lan- 
djoet, 

Tentang larangan mengeloearkan 
emas jg dioemoemkan minggoe jl. bo 
leh diberitahoekan lagi, bahwa ada 
maksoed terkandoeng akan mendjalan 
kan larangan itoe dengan patoetnja, 
misalnja apabila bersangkoetan dengan 
barang emas ra'jat, soepaja terhindar 
tindisan atas harga barang-barang itoe 
jaitoe soeatoe hal jg tidak dikehendaki, 
lagi poela oentoek keperloean orang 
jg haroes berdjalan keloear negeri mi 
salnja ke Mekkah. Akan hal ini dioe 
moemkan seperloenja. 

Jang djadi pokok pada soal itoe, jg 
- ada sekarang, ialah naiknja harga dan 

akibatnja naik harga itoe. 
Deperecitie dan naik harga senan- 

tiasa berhoeboengan rapat benar. 
Hal naik harga itoe bolehlah berpe 

' ngaroeh kepada doea djoeroesan. Har 
ga naik mendatangkan kebaikan bagi 
golongan pendoedoek dun peroesaha- 
an, jg semata2 atau teroetama beker- 
dja beroesaha menghasilkan barang 
jg akan didjoeal keloear negeri. Lain 
halnja dengan naiknja harga barang 
jg masoekkan barang makanan hasil 
dalam negeri naiknja 'oepah dan se- 
waan. : 

Tentang harga barang2 jg didatang 
kan dari negeri loearan dapatlah per 
tama2 dipastikan, bahwa achir2nja 
harganja tidak dapat tidak akan naik 
djoega. Apabila barang2 haroes dibeli 
dibahagian negeri loearan, jg wangnja 
sekarang ini naik harganja djika di 
bandingkan dengan harga roepiah ba 
roe ini, maka telah selajaknjalah, bah 
wa dimasa jg akan datang barang2 
itoe setibanja disini akan didjoeal de 
ngan harga jg lebih mahal. Kepenti 
ngan barang2 import itoe oentoek ke 
perloean hidoep golongan pendoedoek. 
di Hindia ini, berbeda2 menoeroet si 

“fat keperloeannja masing2. 

“ » 

- jaitoe jg dihasilkan 
Tentang barang2 keperloean jg lain, 

inegeri ini de 
ngan bahan2 negeri ini, jg didatang 
kan dari negeri Belanda atau dari ne 
geri loearan jg keadaan wangnja se 
djadjar djalannja dengan wang negeri 
ini tentoelah keadaan itve'lain halnja, 
Tetapi meskipoen demikian tentang 
barang2 inipoen keadaan wang seka 
rang ini menimboelkan sebab2, jg ma 
naikkan harganja. eU 

Perhatian Pemerintah pada perta 
ma2nja dan teroetama sekali, ditoe 
djoekan kepada keadaaa itoelah. Toe 
djoean politik Pemerintah jg teroetama 
jaitoe mendjaga dan mentjegah segala2 
apa jg akan menaikkan belandja ke 
erloean hidoep dan akan mengoesa 
akan soepaja kenaikan itoe amat ber 

batas, dengan segala daja oepaja, baik 
jg mentjegah maoepoen jg menghoe 
koem, sedang daja oepaja itoe bila 

perloe akan diperloeas seberapa perloe 
nja. 
Uotitik ini, jg ada djoega bersang- 

koetan dengan persediaan barang im- 
port jang ada, pada pertama-tamanja 
mendjadi oentoeng mereka jg bekerdja 
menghasilkan oentoek keperloean di 
dalam negeri, lagi poela oentoek kaoem 
baeroeh. Apabila Pemerintah tiada 
dengan segera menahan naiknja harga 
barang import jang soedah ada dida- 
lam negeri jang tiba tiba dan jang 
sebenarnja tiada .perloe, dan apabila 
barang barang itoe. dengan tjepat naik 
harganja, maka golongan pendoedoek 
jang tsb. akan merasakan soesah, atau 
terpaksa pcela mnaikkan harga maka- 
nan hasil perossahaan tanah, dan 
kaoem boeroeh menaikkan oepahnja. 

Maka oesaha menjesoeaikan diri ke- 
pada harga dan ongkos jang rendah 
jang terdjadi dengan korban jang amat 
berat pada tahoen2 jang laloe ini, 
akan terhapoes sama sekali. Hal itoe 
dipandang oleh. Pemerintah berlawa- 
nan dengan kepentingan oemoem. 

Alat jang pertama jang dipergoena- 
kan oleh Pemerintah, akan mendjaga 
barga. djangan. dinaikkan dengan sa- 
ngat,. jaitoe. memberikan koeasa kepa- 
da semoea Kepala Pemerintahan Ge- 
west, dan semoea resident - kepala af- 
deeling dipoelau Djawa, soepaja dengan 
mendjalankan pasal 88 dan 89 ont- 
eigeningsordonnantie tahoen 1920 me 
nahan .dengan keras harga dengan 
tiada sebabnja, disegala tempat jang 
moengkin terdjadi harga..itoe naik 
dengan sangat. " 

Oleh atoeran itoe maka oemoemnja 
barang barang keperloean hidoep dan 
keperloean roemah tangga (dalamnja 
terhitoeng pakaian) dan demikian djoe 
ga bahan bahan oentoek memboeatnja, 
dapatlah tinggal rendah. Atoeran itoe 
segera berakibat, mereka jang mem- 
poenjai persediaan lama dari pada ba 
rang barang jang akan dipakai dine 
geri ini, tidaklah mendapat oentoeng 
jang loear biasa dari pada djatoehnja 
harga roepiah itoe. 

Oentoeng jaug loear biasa dercikian 
sekarang ini tidak sekali-kali patoet 
dipikoel oleh si pembeli, 

Tentang pasal harga sebahagian be- 
sar barang barang import, jang amat 
penting bagi ra'jat jang banjak, Peme- 
rintah telah mengambil kepoetoesan 
sedapat dapatnja mentjegah harganja 
naik dengan djalan tidak mengoebah 
daftar pembajaran douane jang baroe 
ditetapkan oentoek kwartal jang ke- 
empat ini. Oleh atoeran itoe maka 
beban bia barang masoek mendjadi 
koerang. 5 : 

Lagi poela bia-bia jg teristimewa 
(specifieke rechten) tidak akan dinaik 
kan.  Kedoea atoeran itoe amat besar 
artinja bagi sekoerang2nja 60 pCt dari 
djoemlah segala import. Dalamnja 
termasoek sebagian jang terbesar 
barang2 import, jang dibeli oleh anak 
negeri jang banjak. Lain dari pada 
itoe dalam waktoe jang pendek akan 
diselidiki, perloe atau tidaknja dan 
djika perloe hingga mana, diadakan 
atoeran2  oentoek  mengoerangkan 
bia bia jang dipoengoet dari harga 
barang (waarderechten), dengan op- 
centennja, dari pada barang2 jang 
sangat besar kepentingannja bagi 
golong-golongan rajat jang terseboet. 

Djoega dengan mendjalankan Crisis- 
uitvoerordonnantie serta tambahan pa 
da prijszettingsordonnantie (ordonansi 
mengatoer harga) jg akan diadakan, 
— ja'ni prijszettingsordonnantie jang 
dikeloearkan tahoen 1918 dan jang 
soedah diseboet tadi — Pemerintah 

Iselandjoetnja dengan koeat akan teroes 
beroesaha soepaja harga djangan di- 
naikkan terlaloe tinggi. 
. Didalam .sekalian ini, maka harga 
barang makanan jang teroetama, ' di 
antaranja pertama sekali harga beras, 
penting sekali, Dari sebab panen sa- 
wah jang besar masih beloem Jaxi ma 
soeknja, — panen itoe ada baik — dan 
djoega persediaan padi pada saudagar 
'saudagar dan penggilingan penggili- 
ngan masih banjak, maka kenaikan   

  

  

Kandangan (Borneo). 

Comite ,Pertahanan 
Isa ms. 

Pertahanan Islam, begitoelah nama 
nja satoe badan Comite jang dibentoek 
baroe-baroe ini berhoeboeng - dengan 
gemparnja pendoedoek tentang atoeran 
baroe jang diboeat sendiri oleh Moefti 
Kandangan, atoeran mana dirantjang 
kan akan memboeat hoekoem adat 
bagi siapa2 pendoedoek jang hendak 
berkoempoel-koempoel oentoek oepa 
tjara agama oempama membatja Hadits 
Mi'radj, mesti lebih dahoeloe meminta 
idzin atau sekoerang-koerangnja mesti 
memberi tahoe kepada kepala kam- 
pong (loerah). 

Atoeran ini disiarkan dengan soerat 
keliling bertanggal 3 September 1936. 

Kesempitan, gempar jang merintangi 
kepada keleloeasaan kaoem Moeslimin 
mengerdjakan agamanja itoelah jang 
mendorong timboelnja Comite , Perta- 
hanan Islam“, boekan oentoek sebentar 
sadja, tetapi oentoek selama-lamanja 
akan bekerdja siap mempertahankan 
dimana perloe. 

Baroe ini tg. 27 Sept. 1936, kerdja 
pertama dilangsoengkan — openbaar 
Volksmeeting dihadhiri oleh 1000 
orang lebih dan dengan soeara 2200 
orang diambil .motie pertentangan 
(protest) terhadap atoeran baroe di 
atas. 

Dibawah ini kita terakan soesoenan 
Comite Pertahanan Islam : 

wan Pembantoe2. . 

—O— 

Sinjo contra serdadoe 

Membela toekang es. 

Pada malam Minggoe jang baroe 
laloe ini di Pasar malam Bogor telah 
terdjadi perkelahian. Jaitoe seorang 
sinjo Indo telah berboeat kasar, terha 
dap toekang es, es terseboet pikoelan- 
nja ditoebroek semaoe2njasadja. 

Perboeatan kasar itoe dilihat oleh 
seorang serdadoe Menado, dan tidak 

itoe melawan, maka oleh serdadoe: jg 
baik boediitoe sisinjo ditindjoenja se- 
hingga berloemoeran. darah, sedang 
toekang es terheran heran, karena ta' 
sangka sangka ada jang melindoengi. 
padanja. Sana 3 

Karena banjak orang berkeroemoen, 
maka perkara itoe laloe - mendjadi 
oeroesan polisi, dan orang itoe dibawa 
kekantor polisi. : 

mena NY main 

Sedang sembahjang djasnja ditjoeri 

Toean N. kleermaker di Kp. Djati 
Petamboeran Bt.-C. kemarin sedang 
asjik sembahjang, ia karena loepa ti- 
dak menoetoep pintoe, maka dalam 
roemahnja telah masoek pentjoeri jang 
membawa djas djaitan (kepoenjaan 

ia melihat pentjoeri, segera ia batal- 
kan sembahjangnja dan mengedjar 

panja pentjoeri terseboet ahli lari, se 
hingga dapat melenjapknn diri. 

Tentoe sadja toean N. jang mesti 
menggantinja. 

sm Oi mem 

Didoega dapat ketjelakaan terbang 

Diterima kabar oleh Aneta toean 
Rous Van Beekum tidak mendapat 
ketjelakaan apa-apa dan ditemoe oleh 
mesin terbang Shell, dan mesin ter 
bangnja tidak poela roesak, 

Mereka telah terbang melaloei Kal- 
goorlie. Terpaksa berlaboeh dipa- 
dang pasir. Tanggal 5 October mere 
ka telefoon ke Bandoeng. 

  

harga beras, jang asalnja dari padi jg 
dibeli dengan harga jg masih moerah, 
sekali kali tidak ada alasannja. 

Kenaikan harga beras dan djagoeng 
tidak sadja dirasa tidak akan moeng- 
kin mengingat persediaan jang sangat 
banjak itoe, .tetapi selain dari pada 
itoe kenaikan itoe ditjegah poela de- 
ngan mentjaboet vervoerspremie boeat 
pengeloearan beras dari tanah Djawa 
ketanah Seberang dan dengan tiada 
mengoerangi lagi bia monopolie dja- 
goeng dinegeri Belanda.“ .. .   sy 9) cma P1 

M. Djaprie Zz Ketoea, 
H. Djoehrie Ketoea Moeda. 
H, Gt. Abdurrachman S$. 

S5 Penoelis. 
H. Sjoekrie Bendahari I. |. 
H. Badrie Bendahari II. 
H, Tarsie, H. Aboel, Masnoeh Loet 
fie, Sadin, Bahran dan Halim Mar- 

   

hanja habis ditegoran, karena. sinjo | 

orang lain). Sedang sembahjang itoe| 

pentjoeri itoe, Tetapi apa latjoer, roe- | 

  

Departement V. en W. 

Diberhentikan dengan hormat dan 
dihapoeskan pSela pekerdjaan itoe se 
bagai perbantoean pada Provincie 
Djawa-Tengah, karena kesehatan ba- 
dan tidak memberi dengan berhak 
menerima pensioen, Mas Soewardihar- 
djo, manteri teekenaar le klas pada 
'sLands Waterstaat, moelai dari tg. 
14 Mei 1936. 

— 9 — 

Perhimpoenan dagang 

Dengan besluit Goebernemen telah 
disjahkan itoe statuten dari Vereeni- 
ging: Aziatische Producten Handels- 
vereeniging di Palembang. 

Sada 

- Plan dengan -oeang 25 miljoen 

Diwan Ra'jat kemaren meneroeskan 
pembitjaraannja tentang plan 25 mil- 
joen roepiah dalam mana ditambahkan 
beberapa begrooting tambahan 1936. 

Plan terseboet telah diterima dengan 
baik. 

Toean  Soetardjo memasoekan mosi 
jang mengoeraikan tidak setoedjoenja 
kalau sebagian dari oeang derma itoe 
didermakan boeatmendirikan gedoeng2 
-baroe, mosi mana setelah diadakan 
Djawaban Pemerintah laloe ditahan 
kembali dan akan dimasoekkan zitting 
jang akan datang dalam permoelaan 
tahoen depan. 

N.V. Kediri Stoomtram Maatschappy 

Hasil hasil dari Maatschappy terse- 
boet adalah: September 1936 .... 
f 13,300 (keterangan sementara) Mei 
1935 ada f 30.674 fangka2 pasti). 

Sedjak 1 Januari 1936 ada f 141.970 
(angka angka sementara). Tempoh jang 
sama dalam th. 1935 ada f 182,845 
(angka angka pasti). 

—iOo—— 

Gelaran Raden 

Dengan officieel Aneta mengabar- 
kan, telah ditjatet bahwa anak2 dari 
Mas Wongso-Amidjojo, - pensioenan 
Hoofdmantri- 2e kl. pada dienst 
opiumregie jang ketika itoe ada di 

| Wedi, jaitoe Dono, djoeroetoelis pada 
onderdistrictshoofd dari Boeloespesan- 
tren regentschap Keboemen : Danar 
mantri-politie pada Veldpolitie di Ja- 
para : Danang tidak mempoenjai pe- 
kerdjaan jang tertentoe tinggal.di de 
sa- Gesikan, onderdistrict Boeloespe- 
santren, regeutschap Keboemen dan 

(Dadi, tidak mempoenjai- pekerdjaan 
jang tertentoe tinggal di: Japara, ber- 
hak memakai gelaran Raden dan de- 

bernama Tasinah berhak  poela niema 
kai gelaran Raden Nganten, dan ka- 
rena itoe'mereka boleh menjeboet atau 
menceliskan namanja: Raden Dono, 
Raden Danar, Raden Danang, Raden 
Dadi dan Raden Nganten Tasinah. 

— 9 — 

F : Yaman Siswa Palembang 

Akan mendirikan ge- 
dong pergoeroean. 

. “Pada ini waktoe Madjelis Tjabang 
dan Madjelis Goeroe Taman Siswa 
tjabang Sriwidjaja beroesaha akan 
mendirikan roemah. pergoeroean. 

Sekarang tanah dimana itoe gedong 
akan berdiri baroe ditjari. 

— 0 — 

Weekblad Penjebar Semangat 

Terbitkan Narendra 
Nummer. 

Weekblad bahasa Djawa ,, Penjebar 
Semangat” jang- diterbitkan oleh N.V. 
Drukkerij Indonesia, di Soerabaja, ini 
kali terbitkan Narendra Nummer, jai- 
toe sebagai nomer kehormatan atas 
oesianja Soesoehoevan di Solo, tjoekoep 
beroesia 9 windoe |72 tahoen| jang di 
rajakan dengan oepatjara besar oleh 
bangsa Djawa seoemoemnja. 

Dalam nomer tsb, ada dimoeat be 
berapa gambar dari Soenan Solo, wak 
toe masih ketjil sekali, oemoer 8 th, 
sehingga soedah dewasa dan sampai 
sekarang mendjadi Radja. Tidak koe 
rang 10 gambar dari kraton Solo, se- 
dang karangan2 semoea meriwajatkan 
sedjarah Soesoehoenan dan kraton Solo 
djoega memoeat karangan tentang ke 
adaan kota Soerakarta. 

Narendra nummer ini tebalnja sam 
pai 32 pagina, dengan omslag tebal 
pakai gambar kreta keraton, ditjetak 
dengan warna merah—poetih, jaitoe 
symbool dari keradjaan Solo. 

Baroe sadja koran ini terbitkan ju- 
belium nummer, sekarang soedah ter- 
bitkan nomer speciaal lagi, satoe tanda 

kalau banjak jang perhatikan. 

Boeat pembatja kita, kalau mace 

bisa minta gratis , Narendra Nummers 
ini pada administratie,Penjebar Se- 
mangat“ di Boeboetan, Soerabaja sela 

. Ima persediaannja masih ada.   4 ungaran 

  

mikian poela anak2nja perempoecan| 

   

  

Atophan toeloeng lekas, sebab 
ia hilangkan kentjing manis, 
membasmi tanda? penjakit dan 
mengoerangkan sakit? Pakai- 

lah sigetah obat jang lajik 

  

  

Taman Siswa 

Pada hari Djoem'at tg. 2 October "36 
di pergoeroean Taman Siswa Palem- 
bang telah didirikan perkoempoelan 
pemoeda jang diberi nana , Persatoe- 
an Pemoeda- Taman Siswa". 

Poekoel 11 pagi rapat-diboeka oleh 
toean toean Hanoeng. 

Persatoean Pemoeda 

Agenda: 

I ,Kewadjiban Pemoeda“ oleh t. 
| Hanoeng. 

| ,Kepoetrian” oleh njonja Fati- 
mah Hasan Delais. 

HI ,Azas dan toedjoean P.P.T.S,« 
oleh toean Rais. 

Sesoedah anak-anak di ,,tjekok“ de 
ngan semangat jang bergolak sampai 

| merasa ,sengak" oleh toean Hanoeng, 
laloe diadakan pilihan pengoeroes. 

Menoeroet poetoesan rapat soesoenan 
pengoeroes P. P.T. $, adalah sebagai 
berikoet : 

Ketoea : Oesman HEffendhy. 
Wakil Ketoea: Idris Assik. 
Penoelis I: Zajadi, 
Penoelis II: Kemismin. 
Bendahari 1: Chadidjah. 
Bendahari II: Soemoeljanah. 
Pembantoe2 : Zainal, Joenoes, Moh, 

Idris, Mustapha, Sjahabudhin, Sulai- 
man dan Hussein. : 

P.P.T.$8. mempoenjai afdeeling: 
Muziek, toneel, cooperatie, debating- 
club, leesgezelschap, voetbal, badmin- 
ton dan korfbal. 

9 — 

Sawah digadaikan f4. 

maka pendoedoek district Tjiawi da- 

ting lain lain, dibolehkan, membajar 
sampai boelan 12 (December). 

Tetapi baroe2 ini Manteri Polisi BB. 
dari Tjiawi itoe telah mengoempoel- 
kan semoea pendoedoeknja di Bale 
desa Telok Pinang. Disitoe pendoe- 
doek diberi nasehat soepaja segera 
meloenaskan segala toenggakan sewa 

Demikian poelat. Wedana memberi 
nasehat, soepaja moelai sekarang se- 

lam boelan 12 itoe soedah loenas sama 
sekali. Achirnja Pentjalang loerah 
memberi gertak poela,. dengan mene- 
rangkan, kalau tidak diloenaskan lekas 
lekas, tentoe akan ditoentoet dan di 
hoekoem. 

soedah tjoekoep menerbitkan koeatir 
jang berlebih2an, sehingga. segera ba- 

kan sawahnja. 

njak f 4.— dan boeat membajar itoe 

f 4.— itoe. Demikian djoega seorang 

kepada Idris. Demikianlah masih ba- 
njak lagi. Djoega seoring djanda ber- 
nama ma' Tjenih jang mempoenjai 
3 orang anak, dan sangat miskin telah 
berboeat dengan sangat bingoengnja. 

Harta benda oentoek didjoeal ta' 
ada lagi. Itoe semoea disebabkan oleh 
terlaloe takoet. gerak itoe Mamang 
orang2 desa boekan sekali2 niatnja hen 
dak menolak membajar tetapi terboekti 

sewa tanah dan lain2 padjak. | 
Maka hal ini patoetlah kalau didja- 

dikan perhatian bagi jang berwadjib, 
agar soepaja orang2 jang memang 

soekar lagi, karena dengan djalan me 
njewakan sawahnja itoe, bererti hilang 
poela mata-pentjahariannja. TN 

mn 9 mma   
  

Penagihan belasting di Tjiawi (Bogor) 

Menoeroet kebiasaan jang soedah2 

lam membajar sewa tanah atau belas ' 

tanah dan lain lain kewadjiban lagi. ' 

gala sangkoetan itoe ditjitjil, agar da ' 

Ma'loem, bagi orang desa hal itoe 

njak jang mendjoeal kambing atau ' 
lain2 tanam toemboehan atau menjewa 

Boektinja, seorang bernama Joesa te- 
lah ada toenggakar sawa tanah seba- ' 

ia telah gadaikan sawahnja seharga “ 

nama Pa' Toernat mempoenjai hoetang 
sewa tanah sebesar f 6.— dan sawab- 
nja segera digadaikan seharga f 10.— : 

mereka itoe sangat- miskin, sehingga . 
sawah2 digadaikannja goena membajar— — 

soedah sangat miskin itoe tidak lebih .
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' baharoe memperserahkan. 

Penjerahan Onderwijs di 
: Volksraad 

  

Pidato t. Otto Iskandar Dinata, djago Pasoendan. 

  

Dibahasa Indonesiakan oleh »Realist« 

(Samboengan hari Saptoe tg. 3 October 1936) | 
T, Voorzitter! Sescedahnja menga- 

dakan opmerking oemoem sampailah 
saja kepada oesoel ini dan saja mera- 
tabkan 'hanja perihal pergoeroean. 

T. Voorzitter ! Saja akan moelaikan 
memakai sabda Directeur van Onder- 
wijs en Eeredienst, sebagaimana beliau 
oetjapkan waktoe membitjarakan beg 
rooting V (Onderwijs) dipersidangan 
ini. 

“Sebagaimana saja telah beritahoe- 
kan, ibahwa pemerintah beloem me 
nganggap waktoenja mengadakan per- 
sediaan persediaan oemoem jang dise 
toedjoei dengan hoekoem oendang2”. 

Ini permintaan, soepaja keadaan 
onderwijs itoe dikoeatkan dengan pe- 
ratoeran jang disetoedjoei dengan hoe 
koem oendang2. 

Seteroesnja Directeur membilang : 
. »Menoeroet nendapatan pemierentah 

didalam onderwijsorganisatie jg masih 
beloem lama dinegeri ini dan didalam 
semoeanja bahagian masih didalam 
keadaan kearah ketjerdasan dari pada 
semosanja pokok ini dikoeatkan dengan 
hoekoem oendang2. “ si 

Toean Voorzitter ! Pemerentah itoe 
anggap, bahwa onderwijsorganisatie 
masih ada didalam keadaan ketjerda- 
san didalam semoea bahagiannja. Maka 
oleh karena itoe saja tertjengang, ke 
napakah pemerentah, sesoedahnja me- 
ngeloearkan keterangan terseboet ma- 
soekkan ini ontwerpordonnantie. 

Logisch sebetoelnja menjempoerna 
kan dahoeloe onderwijsorganisatie, 

Dan Pemerintah telah katakan dida 
lam Memorie van Antwoord (pag.-1 
roneo): 

»Dalam 2 oetjapan pendapatan itoe 
adalah perkataan organisasie diartikan 
dengan arti jang berbeda : jaitoe dalam 
pendapatan jang pertama, maka per 
kataan ,onderwijsorganisasie“ dimak 
soedkan ,ondewijsstelsel“ (atoeran pe 
ngadjaran), sedang dalam oetjapan 
jang kedoea adalah perkataan itoe 
dimaksoedkan  ,onderwijs-apparaats 
(alat pengadjaran). . bakpan. 

Dalam hal itoe oleh "karena telah se: 
lesainja atoeran pembikinan moerah: 
dalam tahoen tahoen jang achir ini, 
maka sekarang telah didapatkan soea- 
toe atoeran jang berimbang benar, se 
hingga tidak oesah orang mengharap- 
kan pengoebahan?2 lagi atasnja ketjoe- 
ali kalau hendak meloeaskannja, 

Oleh karena itoe, maka pemerentah 
berpendapatan, bahwa sekedar apa jg 
berhoeboengan dengan pemeliharaan 
alat alat itoe telah ada dasar oentoek 

. menjerahkan kepada badan badan pe- 
merintahan jang lebih rendah“. 

Keadaan pergoeroean jang sekarang 
itoe, baik tentang stelseInja, baik ten 
tang onderwijs-apparaat, sesoeatoe ha 
sil dari penghematan jg terlampau ke 
ras adanja, Ra'jat jang ada kepenting 
annja tidak merasa senang. Poen di 

dalam ini raad nampaklah keadaan 
pergoeroean pada waktoe sekarang 
boekan barang jang kebenaran. Saja 
hanja memperingatkan tidak meneri 
manja begrooting onderwijs pada be 
berapa tahoen jang telah silam. 

Volksraad itoe tidak moedah oen 
toek tidak menerimanja seboeah ont- 
werp begrooting. Dan djika'dia lakoe 
kan itoe dari moelai berdirinja Volks 
raad selamanja jang dikenakan kepa 
da begrooting V. 

Karena tact dan dapat mengambil 
hati wakil pemerintah terhadap' sidang, , 
maka pada tahoen-tahoen ini tidak 
ada soeara jang njaring dan keras lagi 
terhadap begrooting onderwijs. 

Keadaan onderwijs boemipoetera se- 
oempamanja, seperti saja katakan, ba- 
hagian rakjat jang mempoenjai kepen 
tingan, terdorong. 

Apa jang kita maoe lagi selainnja 
itoe ? 

Tentang Inheems lager onderwijs 
seoempamanja telah dimadjoekan sela- 
manja membalikan lagi Volledige 
Standaardschool. Persediaan pegawai 
beloem boleh dianggap tjoekoep, begi 
toe djoega alat pengadjaran. Bagaima 
nakah pemerintah dapat menerangkan 
bahwa sekarang telah terdapat struc- 
tuur jg stabiel, dan bahwa, segala pe- 
ngoebahan tentang itoe, ketjoeali ada 
tambahan, tidak akan diharap. 

Toean Voorzitter! Saja dapat kata- 
kan, bahwa saja akan mempergoena- 
kan segala apa oentoek pergoeroean 

| Boemipoetera mendapati perbaikan, 
baik stelselnja, baik penangan, dan 
sama saja tentoe banjak anggauta bang 
sa Indonesia jang lain. Sebab saja ja- 
kin, bahwa ini pengharapan dari In- 
heemse gemeenschap. - ta 

Apakah pemerentah oentoek perihal 
ini selamanja mendjalankan, dengan 
tidak mementingkan pengharapan2 
dari ra'jat.jang ada kepentingannja ? 
Djika jang paling achir itoe tjotjog, 
tentoe. keterangan itoe lawas (voorba-   rig) memandang 'keadaak ini stabiel. 

6 Ea tidak Gapak menganggap. bahwa 
keadaan sekarang tentang pergoeroean 
sebagai basis. diambilnja oentoek mem 
perserahkan dari bahagian kewadjiban 
Negeri. - a 

T. Voorzitter! Argument, jg boleh 
dianggap oentoek pergoeroean decen- 
tralisatie jalah, bahwa pergoeroean 
itoe mesti menoeroeti keadaan tempat. 
atau pergoeroean itoe haroes ditjoba- 
kan dengan millieu daerah. Ini hanja 
dapat dilangsoengkan, djika locale res 
sorten jang bersangkoetan diidzinkan 
mengadakan leerplan sendiri, Menoe- 
roet oesoel jang dihadapan kita ini, 
djoega tidak dapat dilandjoetkan. Se- 
bah artikel 2 dari itoe rentjana seboet 

an. : 
»Apa jang ada didalam ini ordon- 

nantie tentang penjerahan kewadjiban 
perihal pergoeroean tidak dipersatoe- 
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kan dengan peratoeran dari persedia 
an pergoeroean”. 

Dengan ini djoega argument terse- 
boet tidak lakoe lagi. Sebetoelnja saja 

| mengarti poela, bahwa koeasa oentoek 
mengadakan peratoeran dari pergoeroe 
an tidak diberi kepada regentschap- 
pen, karena ini nantinja terdapat per 
bedaan jang berlainan antara sekolah 
dengan pelbagai regentschappen. 

Pemeliharaan oentoek volksonder- 
wijs itoe diserahkan kepada desa, Ke 
adaan ini menoeroet rentjana tidak 
banjak terdapat perobahan. 

Saja selamanja mengeloearkan ke- 
beratan tentang ini perdjalanan per- 
goeroean. Dibahagian ini adalah prin- 
cipe zelfbedruipingssysteem. Desa itoe 
moesti lambat-laoen tanggoeng sendiri 
semoeanja perongkosan. 

Djika ini dilakoekan oentoek semoea 
nja bevolkingsgroep tanggoeng sendiri 
ongkos dari sekolahnja sendiri, tentoe 
ini tidak melanggar perasaan adil. 

Sekarang tidak begitoe roepanja 
Tjita-tjita dari zelfbekostigingsstel itoe 
dikenakan kepada pendoedoek boemi- 
poetera, jang dikenakan itoe bevolkings 
groep jang semiskin miskinnja. 

Tentang tjita2, soepaja volksonder- 
wijs itee dipelihara oleh overheidsli- 
chaam seperti regentschappen oleh pe 
merentah dikeloearkan keberatannja. 

Didalam memorie van Antwoord ada 
sebagai berikoet : 

»Lakoe demikian itoe bertentangan 
dengan maksoed ontwerp-ordonnantie, 
mana apa jang dahoeloe dilakoekan 
oleh centraal sekarang dipertjajakan 
kepada bahagian daerah jg rendahan". 

Saja tidak akan beratjara (pleiten) 
tentang penjerahan volksonderwijs ke 
pada regentschappen, saja maoe hanja 
kemoekakan tentang ini. 

Volksonderwijs setelah adanja peng 
oebahan standaard school lengkap mem 
poenjai karakter lain dari jg dahoeloe. 
Ini boekan satoe bahagian jg berdiri 
sendiri, tetapi meroepakan pergoeroean 
boemipoetera. 

Pergoeroean boewipoetera rendah 
memwoedjoedkan sekarang seperti 
berikoet :- 
Onderbouw jaitoe volksschool. 
Bovenbouw jaitoe vervolgschool. 
Saja pandang perloe sekali, bahwa 

ini bahagian pergoeroean dipelihara 
oleh satoe badan (batja ini kalimat 
dengan betoel sidang pembatja, dan 
ambillah sedikit kesimpoelan spreker 
tentang oesoel-ini R.). 

Ini perloe sekali baik dilihat dari 
pemandangan technisch, baik dari 
pandangan organisatorisch, 

Pemerentah 'djoega gambarkan ten   tang bijdrage-desa oentoek sekolah desa 
sebagai jang betoel. 

Dia bilang didalam Memorie yan 
Antwoord : »—...... 

»Djika sekolah “ini diperserahkan ke 
pada regentschap dan bijdrage itoe, 
belasting jang betoel oentoek regent- 
schap, tidak. ada alasan oentoek ber- 
chawatir, bahwa akan mendatangkan 
tavloed jang koerang baik didalam 
itoe bijdrage.“ 

Djika saja memperingati beberapa 
klacht-klacht (pengadoean) tentang be 
ban desa didalam waktoe soesah ini, 
mana banjak orang desa' tidak dapat 
mentjoekoepi keboetoehannja, maka sa 
ja.ada sjak sedikit, apakah ini menga 
dakan perbedaan orang oentoek ini 
bijdrage dan oentoek mentjoekoepi 
padjak-padjak itoe. 

(Akan disamboeng). 

  

Sebabnja sekolah Vervolg dan Desa 
moendoer 

Seorang goeroe menoelis kepada 
kita, dengan menerangkan, tentang 
apa sebab2nja di Kalianda (Lampoeng) 
sekarang sekolah2 dalam kemoendoe- 
ran. Djika dilihat sepintas laloe, ten 
toelah orang lekas mengambil kesim 
poelan, bahwa anak negeri tidak soe- 
ka bersekolah. Tetapi sesoenggoehnja 
tidaklah demikian. Sangkean seroepa 
itoe salah semata2. Padahal sesoeng: 
goehnja ta'lain sebabnja, melainkan 
karena kesoekaran hidoep jang dibe- 
rita pada zaman sekarang ini. Sedang 
hendak memberi badjoe, oentoek 
pengganti jang soedah toea, mereka 
kebanjakan ta' koeasa lagi. Apa lagi. 
mereka mesti membeli barang. makan 
tiap hari, jang mendjadi beban jang 
amat berat bagi mereka itoe. 

Djangankan oeang sekolah, sedang 
oentoek makan sehari hari mereka jang 
kebanjakan mentjari hoetang beras kian 
kemari. Djika kita tanja, apa sebab 
mereka jtoe tidak menjekolahkan anak 
nja, maka djawabnja ,Njax ma' kaba- 
jar doeit sakoelani” (Ta' terbajar ocang 

“'sekolahnja oleh saja.| 
Kebanjakan goeroe2 menetapkan oe- 

ang sekolah itoe dengan menilik lebih 
doeloe kepada penghasilan orang toea 
moerid, dan tjara meniliknja itoe ialah 
menoeroet tjatatan jang ada pada kan 
tor marga. Padahal djika diperiksa de- 
ngan melihat sendiri tentoelah beda 
sangat hal itoe, 

Adapoen Categorie ocang sekolah 
itoe adalah seperti berikoet : 
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Hal ini ialah diambil menoeroet tja 
tetan jang ada pada marga, padahal 
djika ditilik benar-benar hampir rata- 
rata tidak ada orang toea moerid jang 
tiap boelannja bisa berpenghasilan “Ie 
bih dari f 25, 
. Oleh karena itoe djika Pemerintah 
Ingin soepaja vervolgschool dan seko 
lah desa bisa hidoep kembali, maka 
perloe sekali oeang sekolah ditoeroen 
kan sedikitnja doea tingkat lagi, 

599 — v     
i Berita Poerwokerto 

Comite penghormatan 
Prinses. 

Pembantoe kita menoelis : 
Di Poerwokerto telah didirikan soe 

atoe comite dengan pimpinan Boepati, 
dan sekarang poen telah dilakoekan 
lijst, boeat memoengoet sokongan dan 
orang orang jang bergadji ditetapkan 
menjokong 2p0t. dari gadjinja, dan 
sedikitnja f 0.50. 

Pengaroehdevaluatie, 
B.B. di Poerwokerto sangat aktief 

mendjalankan kewadjibannja goena 
memerangi kenaikan harga sewenang 
wenang, djoega diantjam kepada ba- 
rangsiapa jang mendjoeal barang ter 
Taloe tinggi, maka barangnja akan di 
beslag. Selain dari itoe tiaptiap- desa 
diwadjibkan membeli dagboek barang 
makanan. 

Peringatan baik. 
Oentoek mendjaga keperloean hihoep 

sendiri, maka kaoem tani di Poerwo- 
kerto diperingatkan, soepaja 'djangan 
tergesa gesa mendjoeal padinja, mela 
inkan hendaklah ingat kehidoepan 
sendiri dihari kelak, aya 

Bond Oud-Steurtjes 
Bond van Oud-steurtjes afdeeling 
etawi dengan perantaraan Anip-Aneta 

minta diberitahoekan bahwa film Pa 
Van der Steur, jang kemaren pagi te 
lah dipertoendjoekkan di sociteit mili 
tair, ini malam akan dipertoendjoek 
kan poela di club-rebouw I. KE. V. di 
Vrymetselaarsweg,   

  

    

MOTIE 
Comite ,,Pertahanan Islam« 

Kandangan Borneo 

Rapat oemoem terboeka Comite 
»Pertahanan Islam" Kandangan ber- 
tempat digedong Moesjawaratoetthali- 
bin tjabang Kandangan pada hari 
Abad tg. 27 September 1936, moelai 
djam 9 pagi sampai djam 11.30, di 
hadliri oleh kl. 1000 ra'jat oemoem 
Moeslimin dan oetoesan Djam'iyah 
Accirothol-Moestagim Negara memba- 
wa soeara 1200 anggota serta hadlir 
djoega beberapa Oelama'?2. 

Wakil2 perkoempoelan: CSI Wasah 
Oelaoe, CB AlCm. Negara, PTB Negara, 
SM, Awak, S. Wirawan, STB, M.Th., 
N.O. Kandangan dan PII Martapoera. 

Wakil pers: Dagblad Soeara Kali- 
mantan, Perintis, Pasupati dan dag- 
blad Tempo Soerabaja. 

Wakil Pemerintah : HPB, Districts- 
hoofd, Inspecteur van politie dan Man- 
teri Politie ) sedang pendjagaan politie 
lengkap. 

Memperhatikan: 
a. Bahwa soerat siaran t, Moeftie 

Kandangan keseloeroeh kampong2 jg 
menjatakan tiap orang maoe mengada 
kan pembatjaan Hadits Mi'radj diloear 
tg. 27 Radjab mesti minta permisi 
lebih dahoeloe kepada kiai, jang mana 
hal ini adalah menggemparkan dan 
mengetjewakan hati sebahagian besar 
coemmat Moeslimin disini. 

b. Menoeroet kerangan t. A. Abbas 
sebagai wasil pers dan t. M. Arsjad 
sebagai goeroe Sekolah Islam jang 
soedah beroeroesan dengan t. Contro- 
leur Kgn. adalah siaran perintah itoe 
tidak sah (tida diakoei) oleh Peme- 
rintah. Hanja menoercet pemakoean 
t. Moeftie sendiri, bahwa dengan siaran 
itoe dimaksoedkan akan menasehati 
orang2 soepaja kalau mase mengada- 
kan pembatjaan Mi'radj dengan me- 
ngoempoel orang banjak, sebaik2nja 
memberi tahoekan menoeroet adat serta 
akan diatoer mendjadikan adat, djoega 
dalam perajaan Mauloed. 

c. Kemoedian ada soerat siaran t. 
Kiai menjoesoel, jang menjatakan 
bahwa dalam hal itoe tidak - oesah 
minta permisi lagi, hanja tjoekoeplab 
kalau memberi tahoe sadja kepada 
pembekal menoeroet adat kebiasaan, 
siaran mana bisa difaham oleh orang 
jang tidak mengerti sebagai satoe 
»kemestian". 

d. Bahwa kedjadian di Negara jang 
masih berlakoe atas perintah Kiai, 
orang2 jang maoce membatja hadits 
disoeroeh minta permisi kepada Pem 
bekal: -dan “Kiai, adalah  djoega 
mengetjewakan oemmat Moeslimin 

|oemoemnja. 

Mendengar: 

a. Segala pembitjaraan, bahwa ten 
tang membatja Hadits Miradj (atau 
lainnja seperti Mauloed, @or'an dll.) 
sebagai jang telah biasa dilakoekan 
oleh kaoem Moeslimin dengan me 
ngoempoel orang banjak, adalah me- 
mang haknja Islam, sebahagian dari 

b. Bahwa hak bersidang dan ber- 
koempoel jang telah diatoer oleh Pe- 
merintah, tidaklah sekali-kali berhoe- 
boengan dengan oeroesan pekerdjaan 
ke-agamaan terseboet. Serta mengingat 
poela tentang kemerdekaan seseorang 
dalam mengerdjakan agamanja. 

Menimbang. 
a, Bahwa siaran perintah t. Moeftie 

tsb. jang meskipoen soedah tidak diang 
gap lagi mendjadikan gemparnja pen- 
Toedoek, serta peratoeran jang masih 
berlakoe di Nagara sekarang itoe, ada 
lah menjoesahkan oemmat moeslimin 
dalam mengerdjakan hak keagamaan. 
Lagi poela adalah sebagai menjempit 
kan hak berkoempoel bagi kaoen 
Moeslimin dalam mengerdjakan oeroe 
san, agamanja. S 

b. Bahwa didaerah Kandangan, atau 
Residentie Kalimantan Selatan dan 
Timoer oemoemnja tidak adat (hoe- 
koem adat) jang diakoei 'oleh Pemerin 
tah seperti ditempat lain, sebagai djadi 
atoeran jang koeat. 

c. Dalam pekerdjaan ke agamaan se 
perti tsb, tidak ada kemestian atau 
keharoesan sebagai adat kebiasaan jg 
cemoem, memberi taLoe kepada kiai 
atau Pembekal. Djaoeh poela meminta 
izin. 

Memoetoeskan: 

1. Atas nama kaoem Moeslimin jang 
hadlir dirapat ini dan atas nama 1200 
anggauta AlCm. Negara serta cemmat 
Islam oemoemnja memohon kepada jg 
berwadjib soepaja seperti jg telah di 
lakoekan oleh t. Moeftie dan Kiai Ne- 
gara tsb tidak ada lagi, dan tidak akan 
kedjadian seteroesnja, 

2. Minta hak bersidang dan berkoem 
poel serta hak kemerdekaan Agama 
jg ditetapkan Pemerintah itoe didjalan 
kan sebagaimana mestinja, tidak di 
beri arti jang lain. 

3. Menolak sedapat-dapatnja adat 
atau jang akan didjadikan adat kebia 
saan dalam perkara keagamaan seperti 
dimestikan atau ,,haroes“ memberi 
tahoe ketika berkoempoel koempcel 
membatja @oer'an, Hadits, Mauloed, 
Diba' Kitab d.L.I. 2 

4. Menjampaikan motie ini kepada 
t. Adviseur voor -Mohammedaansche 
Zaken Batavia Centrum, 2. Resident 
Selatan dan Timoer Kalimantan di 
Bandjermasin, 3. Assistent Resident 
Hoeloe Soengai di Kandangan dan 
4. Hoofd van Plaatselijk Bestuur Kan: 
dangan Rantau. 

Djoega disiarkan keseloeroeh pers 
Indonesia. 

sy) —— 

Raad van Justitie 

: Medan 
Diangkat mendjadi lid Raad van 

Justitie di Medan Mr. A.M, Meyer, se 
karang Voorzitber Landraad Medan. 

— 9 — 

Consulaat Belgie 

Di Medan 
Telah disjahkan bahwa toean Oli- 

vier mewakili consujaat Belgie selama 
Toean M. Lemye tidak ada moelai   

  

pada “ibadah. Demikianpoen ten 10 October j.a.d. 2 tang penjiaran agama adalah soeroe- 9 : han dalam Islam. Tn 
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onkos kirim, Djoega     
TOKO COOPERATIE ,BOEDI ISTRI” |. 

PRIBOEMI MANONDJAJA 

  

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no.2, keloearan C,B,i. Manondjaja jang soedah 

j terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 

$ jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan, 

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 

Devaluatie! (merosotnja harga oeang). 
Indonesia mendjadi Gempar ! 

Kaoem saudagar berpengharapan, ja'ni devaluafie inilah jang mem- 
bawa, akibat kenaikan harga barang, Publiek jang beloem tahoe 

djalannja, berasa keberatan berbelandja 

Kami mempoenjai stock 
banjak, pendjoealan tetap, kami berpendapatan: jaitoe kepertjajaan 

publiek inilah keoentoengan jang sebesar-besarnja 

  

kita mendjoeal minjak klapa, 

  

Oedjikan di 
»Centraal Verkoop Magazijn der 
Algemeene Batik Industrie 

ISMAIL DJALIL 
Senen 121 —123 Batavia-C. 
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an 

  

lah kita memperkatakan ten- 
k waktoe ia hidoep di- 

n iboe bapa' dan pemeliha- 
asa ia ketjil benar, sam- 

ta kepada pembitjaraan ten- 
nak semasa ia bersekolah, 

  

    

  

    
   

  

      

      

  

    

    
saja pada masa ke 

bila seorang anak 
  

   

  

     

  

ehendak akan me- 
rgoeroean akan me 

agar hidoepnja 
hari kemoedi- 

    
  

  

   

  

   
       

     
    

     

   
   
   

ikan keadaan anak2 
karena boekankah ke- 

goeroe2 mengadjar| 
   
    
    

   

  

        
      

   

ini setengah 
1 poela benar. 

takan demikian 
da a setelah kita 
oeraian dibawah ini. 
katakan bahwa benar 
.iboe bapa jang tiada | 
keadaan anak2 diseko- 
anakah letaknja ke 

g semaijam 

    
   

   

  

      
     

    

  

       
     

     

           
    
    

   

    

   
daklah selaloe mengi- 

g diadjarkan goerve 
ja ada doea matjam | 

  

   

pengadjaran otak (kepandaian), 
gkat biasa diseboet- 

ngadjaran“. 
kebatinan (boedi), jg 

g |naraka. 5 

Adakah dari pada iboe jang demi- 

dengan sin 

   

    
, pertama (penga- 

rnjalah orang2 toea 
berlepas tangan, karena 
elah jang wadjib menga 
toeng, menoelis, mem 

    

   

    

  
       

        

itoe poela goe- 
embangoenkan, le- 

ng dapat dikerdja | 
anjalah memperba | mentjeriterakan hal anak diroemah, 

telah ada itoe (vevor-|kepada goeroe:goeroe, soepaja goeroe2 

biarpoen anak itoe telah 
idoep jang tetap, masih 

vega ia dapat diperbangoen (v 
vormd). Tentoe sa ali 

   

     

  

   
   
       

  

pir kasih thalag, | baroe ham 
KN djat sering 

k 
berbangoen h   

    

    

  

           

  

     

   

  

ngoen djiwa boekannja daripada|iboe mendjaga roemah tangga dan 

ng anak sadja, tetapi djiwa bebe |goeroepoen banjak poela pekerdjaan 
nja, tetapi sekali bertemoe dalam se: 

hal|boelan tentoe dapat djoega, asal sadja 
tan | maoe. 21 

   

  

   

   
     

  

   

   

bersama sama. 

  

   

    

     

  

RL E: ingat menjoekarkan perboea 
.0eroe. Hal i 1 

   

  
itoe kalau pem- 
dangan" lengkap 

kalau “nggak semoea | 
ikin banjak pemba 

ihoean ra'jat, dan 
bah tjantik. 

pok Bedjat, 

(langganan, sebab| 

    
   

     

  

   

       

          
      

        
      

         

             
      
    
    

      

      

  meroesak m-enghantjoerkan pendid 
orang toeca moerid 

adjalah bagaimana orang 
ak toenggalnja| “” : 

jang dimandjakannja.| Soeatoe perbosatan jang sangat mem) 

celah toea telah lama|baikkan pendidikan! | 

| Ingatkan s 
toea moerid 

atau anaknja | 
'Goeroe jang | 

    

oendjang! 
  

al aken boeka perloendjockan pada hari 

ng 14 BER 1936 djam 8 malam, di gedong 

THEATRE“ di.Panijoran, dengan ambil tjerila: 

7 PETJOA 
ing sanget rameh, sangef menarik hafi, men ggem- 

  

— Satoe fjerila 
pada sekalian penonton, 
ongfoe, dengan ja poenj 

inget diharep pertoendjangannja orang banjak, soepaja 

atawa dateng menonton dengan membeli 

a Comite ini. Bap 

Dengan segala hormat. 

Dengan nama Comite ,Penoeloeng Bahaja Kabaka 

Lio Boen Sin ” —  Voorziiter 
Tjiam Kim Hoat — le Sec 
Lim Son Kim — 1 

— socka BERAMAL, 
| kaarfjis terlebih siang pad 

    

    
      

    RANG.ORANG TOEA MOERID | 

B.R. Motik) P8 

mendjadi pendidik dengan moe- 
dah dapat ia welihati dan mengeta 
'hoei perangai, fi'il anak. Seorang goe 
roe jang mengetahoe 

   

  

ei bahwa ada di 

dapatnja beroesaha akan memperba- 

itee sebingga hilang kemandjaannja 

,litoe Sebaliknja anak jg mandja itve| 

'akan merasai peroebahan jang terdja 
di atas dirinja, lebih-lebih pada anak 

jang mandja, Dirocewah ia mendjadi/ 

'persatoean mata orang, tetapi diseko 

lah . . , anak-anak sama-sama dididik, | 

tiada dilebih dikoerangkan, sebab itoe 
ia tiada akan merasa enak disekolah, 

lebih-lebih pada hari jang pertamaj 
'itoe karena goeroe beloem .mengsta- 

'hoei perangainja. 
Kalau ia telah tahoe tentoe ia akan 

mendekatinja dengan segera dan mem 

bawanja ketempat ,kebaikan“. Karena 

perasaan ta' enak pada anak jang se 

matjam itoe tadi, tentoe ia beroesaha 

poela akan mendjaoehi sekolah. Ia 

moelai mangkir, meninggalkan sekolah 

(spijbelenj. Ia hendak tinggal diroemah, 

|ditempat ia dimandjakan iboe atau 

'neneknjal Dn ar ah 

Apabila ia masoek sekolah. lagi, ten 

'toe ia minta ditemani oleh iboenja dan 

nja sianak ta' bersekolah, maka dengan 

tjepat dan tetap iboe mendjawab: 

Ia sakit kemaren, goeroe ?“ : 

Lihatlah bagaimana iboe .memper: 

lindoengi anaknja. Memperlindoengi 

(pada lakinja, tetapi pada hakekatnja 

mendjeroemoeskan anak kedalam api 

kian kita akan mendapat keterangan 
tentang kemandjaan anaknja? Tentoe 

tiada ! Ba aa Maka Mere 

Djaoeh dari pada itoe! Boekankah 

n/njatalah kepada kita bahwa sebaik-| 

i|bekerdja bersama-sama. Goeroe ialah 

dalam hal pendidikan dan orang2 toea 

moerid “ialah orang jang lebih banjak 

bertjampoer gaoel dengan anak-anak, 
karena boekankah dalam sehari sema- 

lam atau 24 djam hanja 5,30 
djam goeroe2 bertjampoer dengan 

hendaklah dekat mendekati! 
Orang toea haroes menoendjoekkan 

mengetahoei hal anak dengan dalam 

    

    
Isedikit kesedikit dapat menoendjoek- 

: Ikan pendidikan sedikit-sedikit kepada 
peliboe bapa. Tentoe sa dalam men- 

djalankannja (in de pra hal ini 

'Isangat soekar, kaoem bapa bekerdja, 

  

     

  

erapa pergoeroeaD, misal 

goeroean Boedi Arti. di Pon- 
akan pertemuean an-   

anak, Lu   
    

    

  

YOKas sose Unit 

pergggakan ampk 

terlebih poela dimaenken oleh Wa- 

a acfeur acleur dan acfrice-actrice 

Secretar 
   

(Toko PEMANDANGAN || 
PALEMBANG || 

2 

antara moeridnja jang mandja tentoe| $ 

'akan berdaja-oepaja dengan sedapat-| 

ngoen dan memperbaiki djiwa anak| | 

    
a
n
 

|apabila goeroe meuanjakan apa sebab... .: 

kemandjaan itoe soeatoe tjelaan ke-| 

—... Ipada anak, boeah hati pengarang: 

idak djantoengnja ? 3 5 Se gada an Tg 

“Disini tampaklah kepada :kita basi: 

ing |gaimana beratnja tanggoengan goeroe. | 

a (Sedangkan iboebapa lagi m maberatkan | 

p, Ipekerdjaan goeroe. Jaesasa gn naa 

- Setelah membatja keterangan diatasj 

orang jang banjak pengetahoeannjaj 

mereka itoe. Kedoea belah pihak 

dan karena itoe lebih moedah mendi 
diknja. Lagi poela dengan djalan de-j 

ini| mikian tentoe goeroe-goeroe dengan 

  

Berlanggananlah 

tk tara g € e-goeroe dan orang-orang 

toea moerid.  Disitoe mereka dapat 
bertoekar fikiran tentang pendirian 

Lg Berlanggananlah pada nieuwsblad 

        
        
  

  

Pasar Baroe SLragt 

Speciaal Huurkoop 

Afdeeling MEUBELS 
Segala matjam perkakas roemah tangga Compleet diri ka- 

joe Djati, Tembeso», Merawan dan Meranti, jang terbikin 

di kita poenja werkplaats sendiri. 

TEMPAT TIDOER : model Betawi, Semarang dan Soerabaja. 

.KRETA ANGIN : HIMA, CHROOM dan DURKOP 
: MESIN TOELIS: ROYAL dan REMINGTON. 

Semoea dengan pembajaran jang ringan.» -h 

— Afdeeling BERAS . 

Kelocaran R'JSTPELLERIJ PALEMBANG bisa dikirim 

5 keseloeroeh Indonesia. 

KITA AGENT DARI: 
1“ N.V. Koloniale Petroleum Verkoop Mij. Mendjreal 

minjak tanah minjak binzin dan mratjam minjak cylinder. 

“KIOSK di Belakang Benteng No. 143. 

2. Dagblad PEMANDANGAN Batavia-Centrum, terima 

djadi langganan dan pasang advertentie. 

3. BEDAK dan DJAMOE SARIPOHATIJI. 

4. BALSEM “jap SNAPAN 
“2 Abonne ini-soerat kabar ki'a kas'h REDUCTIE TARIEF. 

De Directie 

  

       

    
    

    

    
    

    
   

    
     
    

    
    
    
    
    

  

    
    
    
    
    
    
    

        

baiknja-orang2 toea dan goeroeselaloe| - SN 

HOTEL SOERABAIA (Osman Hotelj 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden  — Batavia-Centrum. 

Inilah satoe2nja Hotel “Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

didalam kota Betawi. | 

Letaknja dimseka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weitevreden. 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- . 

ngan harga pantas 
Perkara tarief oleh berdamai. Tempat bersih dan rawatan 

remoeaskan. 
Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 

   

    

    

      

  

,NASEHAT DOKTER” 
Satoe-satoenja madjallah bahasa Indonesia jang ditoe- 

lis oleh doktoren hendak memberi nasehat hal kese- 

   

. « 
| 1 Sama Soeratkabar boelanan 

“ 

hatan. 

Harga langganan f 1.50 1 tahoen 

Wang langganan bajar lebih doeloe     

    

Administratie Kwitang 7  —  Telefoon 3995 Welt, | 

  

SASARAN 

Konek BUAYA MM) 

Satoe-satoenja soerat kabar Indonesier jang memoeat kabar-kab 

“jang hangat d daerah Benkoelen, “serta pemandangan-pemandangan di 

dalam dan diloear negeri. : $ 

Boeat daerah Benkoelen itoelah hanja satoe sserat kabar kita. 

Berlanggananlah, mesti memoeaskan | 

Administratie 

,SASARAN” 

    

A
a
 

Ge
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  Soemoer Melele 57 - Benkoelen | 

 



  

'enjiaran “Tad io 
  

   

     

    

  

   

   
   

    

    

   

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

'Archipelz. 99 (dari 11.00tym 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 
'Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

'Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
ari 7.30 sampai 2.00atas 25 m.) Soe 

rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

- Lagoe dansa 
ai Lagoe populair 
- Mengoelangi berita 
5 Berhenti 

PEWARTA V.O.RO. 
— Penjiaran Timoer 

Selasa 6 Oct. 
sore Lagoe Melajoe “ 

ta Aanak2 bernjanji 
- Ketjapi 

malam Berita 
»  Lagoe Djawa 

  
TN 3 

  

BANDOENG., 

Bandoeng II 103 

Selasa 6 Oct. 

5,— sore  Lagoe Melajoe loetjoe 
na Ketoprak 
6— Hawaiian 
San Lagoe Soenda 
7,— malam Berita s. kabar 

KI oks 8, Tjepoe 186| 7.15 ', Lagoe Melajoe 
2 dojokja an Na DO Lagoe Tionghoa 
Sa Selasa 6 Oct. 8,15, - : Lagoe Djawa 

60.3 sore Lagoe sore Da0 Krontjong 
“7— malam Berita 10,— Toetoep 

120 , Opera : Rebo 7 Oct. 
SA Picato koeltoer agama Ha 
8380, Nirom orkest by— sore. Lagoe Tionghoa 
9.30 , Bing Crosby 5,80 , Krontjong 

10,— ., Lagoe dansa Dp aa Lagoe Arab 
TeNaO Populair 6,15 » Lagoe Soenda 

Ne Toetoep 7,— malam Berita s. kabar 
: : Bi 2 Gambang kromong 

: 5 Hehe » t KO Lagoe Bali 
"6,30 pagi Gymnastiek 7,45 Krontjong 

GAS» Lagoe gembira 8,— Lagoe Djawa (Solo) 
e ». Berhenti. 10,— ,”  OrkestSoewatera (Tikam 

sa Gymnastiek isteri Toea| 
2 Goncert solisten KA | Lagoe Siam 

iang L makan 11,15 ',,  Lagoe Arab 
: . & ea :" IE Toetoep 

DJOKJA, SEMARANG, SOLO 

Semarang 111 

Selasa 6 Oct. 
sore  Lichte muziek 2 6 2 Kapas Ini 

Zangles boeat k2 ks on Naa 
: Pen en B0 Berita soerat kabar 

malam Lagoe aneka warna Gap Ketjapi 
1 Tango dan rumba.- 8,— malam Krontjong 
2 Pidato tentang alat ja 3 Toetoep. 

perang e 
»  Nirom orkest 3 Rebo7 Oct. 

Negro spirituals 6,— sore . Lagoe Djawa 
Toetoep 6,80” , Berita soerat kabar 

645 Mengadji . 

:7.45 malam Lagoe Djawa 
58, — es. Idem fSeloj 

Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L, 

Zender YDH 7 golflengte 

107. 53 meter 

Selasa 6 Oct. 

» Pidato Indjil 5,— sore Lagoe Djawa 
». Gambang kromong — » Lagoe Soenda 

si Krontjong “dari (Ban| 6,30 , Berhenti 
doeng| 7.— malam Lagoe aneka warna 
Toetoep 1,46 Berita s. kabar 

: 8,— Lagoe Barat 
Rebo 5 Oct. SO Pidato tentang pendidi- 

sore  Lagoe Soenda kan 
3 Krontjong 9— Lagoe Soenda 
z Lagoe Tionghoa 10.— , Toetoep 
5 Gambang kromong kebut Oct 

malam Berita 
- Belloni 5,— sore - Lagoe Barat dan Melajoe 
# Lagoe Arab 6,—  ».. agoe Djawa 
» - Lagoe Djawa (Solo) 6.30 Berhenti 
5 Choetbah Kjahi HLA.| 7.— malam Membalas soerat2 

Salim Ra Lagoe Djawa 
$ Lagoe Soenda 7,45 Berita soerat kabar 
1 Krontjong 8— Ketjapi 
5 Toetoep 12,— Toetoep 

  

  

    -..Ilmoe kesehatan roemah tangga. 

Pidato Dr. GO IN TJHAN di 
sBalai Pertemoean Garoet. 

ra (Samboengan tg. 2 Oct. 1936 jbll. 
Barang makanan mesti disimpan di 

piring-piring jg ditjoetji dengan ber- 
sih, satoe tempo kita lihat piring ada 
bersih, tapi serbet boeat bikin bersih 
adu kotor, djadi makanan djoega dja 
di kotor. Tempat boeat simpan iminoe 
man sering tidak dibikin bersih, flesch- 
flesch boeat simpan air dan soesoe se 
ring koerang bersih, , 

Disatoe tempat makan sesoenggoeh 
nja sesoeatoe orang mesti poenja ser- 
bet sendiri, soepaja tidak bisa dipakai 
oleh lain orang jang bisa kandoeng 

Dari hal makanan dan minoeman 
kita sampai sama pakaian, disini di 

: mana hawa ada panas, baik sekali ka 
lau orang ganti pakaian dalam saban 

“ hari dan tjoetji ini pakaian. 
— Pakain tidak boleh terlaloe panas, 
nepaja hawa bisa keloear, barang 
“mel atau wol sesoenggoehnja tidak 
egitoe perloe dinegeri panas seperti 

  

    

ini penjakit, tanggoeng menoelarkan 
ini sama anak.— Tidak perloe saja bi- 
lang, jang penjakit perempoean, seperti 
darah xotor, penjakit kentjing nanah 
bisa mendjalar dengan pakaian, maka 
djangan gampang sekali pakai pakaian 
dari orang lain jang beloem ditjoetji, 
djoega djangan pakai sisir, sapoetangan 
dari orang lain, 

Atoeran jang perloejalah boeat tjoe 
tji terpisah pakaian dari orang jang 
ada kandoeng sakit menoelar seperti 
tijphus, dijsentrie, penjakit kotor dll., 

tjoetji doeloe dengan obat, 
Djanganlah loepa djoega kalau da- 

tang dari tempat kakoes boeat tjoetji 
tangan jg bersih dengan saboen. Satoe 
orang sakit didalam roemah tangga 
berarti panggil satoe dokter atau beli 
obat, banjak penjakit kita bisa tjegah 
dengan kebersihan, dan begitoe kita 
bisa tjegah oeang keloear extra. Dise 
moea tempat sekarang bisa dapat in- 
jectie boeat tijphus, dijsentrie, chole- 
ra, pest, tjatjar dll, 

Djangan loepa boeat ambil ini ke- 
sempatan boeat tahan 'penjakit. Itoe 
vaccinatie boekan berarti jg kita tidak 
bisa sakit, tapi kalau kita bisa kena 
itoe penjakit, ini penjakit tidak bisa 
bikin kita dapat penjakit keras: 

Satoe anak baji moelai oemoer 3—6 
boelan boleh ditjoengkit boeat tjatjar 
dan saban lima th. mesti ditjoengkit 
lagi. Boeat cholera, dijsentrie dan tij-       

   

    

sini. Sapoetangan orang boleh pakai 
oeat setengah hari, hemd2 saban hari 

| mesti diganti apalagi kalau ada banjak 
ringat. Pakaian berarti satoe so'al 

jang penting, sering kita lihat diantara 
— kaoem boemipoetera ada banjak pe- 

| njakit koelit2 jang gampang sekali di 
. menoelarkan oleh pakaian seperti pe- 

“njakit goedig, satoe ibod jang poenja   phus ada baik boeat saban th. kasih 
anakanak dan orang dewasa boeat 
vaccinatie: 

Malaria kita bisa tahan dengan pa 
kai klamboe boeat kamar tidoer atau pa 
kai obat njamoek, minjak sereh, -toe- 
toep djendela dan pintoe kalau moelai 
gelap. 

Saja loepa- boeat bilang” dengan kd 

itoe pakaian bharoes dimasak atau di: 

bersihan tangan, makanan kita bisa 
tahan tjatjing masoek didalam badan, 
seperti lintworm jg gampang sekali 
ada disajoer atau daging, satoe anak 
jang poenja tjatjing herinie gampang 
sekali dengan dia poenja tangan ma- 
soekkan itoe tjatjing dimoeloet. Satoe 
anak jg poenja herinie dia poenja 
pantat kalau malam ada gatal, itoe 
anak moelai garoek2 dipantat dan de 
ngan begitoe itoe tangan bisa kotor 
dan itoe tjatjing masoek lagi dimoeloet. 

Satoe kebiasaan jang soesah boeat 
dibantras jalah tidak pakai sepatoe. 
Kalau. satoe orang djalan dengan 
zonder sepatoe gampang sekali tjatjing 
mijuworm masoek didalam koelit. Dari 
sini ini tjatjing djalan didarah masoek 
dioesoes, dari sini kedalam peparoe, 
matjam-matjam penjakit orang bisa 
dapat seperti koerang darah, asthma, 
satoe tempo gatal dil. lagi, maka ada 
baik sekali kalau kita pakai sepatoe. 

Kalau didalam satoe roemah ada 
orang sakit, kita mesti tjegah djangan 
sampai penjakit bisa menoelar, satoe 
orang jang batoek gampang sekali 
wenoelarkan ini penjakit. Satoe orang 
batoek mesti toetoep dia poenja moe- 
loet, soepaja koetoe2 tidak melajang di 
oedara dan masoek dilain orang poenja 
hidoeng dan moeloet, dan begitoe 
menoelarkan penjakit pada itoe orang. 

Ada baik sekali kalau satoe orang 
batoek, tidoer sendiri didalam satoe 
kamar dan satoe tempat tidoer sendiri. 

Satoe anak jang poenja sakit 
kmikhoest tanggoeng menoelarkan ini 
penjakit, kalau tidak terpisah. 

Maka perloe sekali orang tidoer 
ditempat tidoer jang terpisah, satoe 
orang mesti poenja satoe tempat tidoer 
sendiri, satoe ideaal jang boeat satoe 
familie jang besar soesah disampaikan. 

Didalam satoe familie dimana satoe 
orang sakit tuberculose, orang mesti 
hati hati sekali, loedah mesti disim 
pan disatoe tempat loedah jg di toetoep, 
dia mesti pakai tempat tidoer sendiri, 
tempat makan, tempat minoem, ser- 
bet semoea mesti terpisah. Boeat se 
moea penjakit menoelar, kita mesti 
ambil ini atoeran2, apalagi boeat pe 
njakit tijphus, dijsentrie. Satoe orang 
jang tolong satoe orang jg poenja ini 
penjakit, haroes saban waktoe tjoetji 
tangan didalam lijsol atau saboen. 

Njonja2 dan toean2 lihat bagaima- 
na banjak penjakit kita bisa tjegah 
dengan kebersihan roemah dan badan 
seperti. penjakit-penjakit jg saja toe- 
toerkan 

penjakit kotor 
dan trachoom, 

mata gampang sekali mendjalar sebab 
menoelarnja ada gampang, dari tangan, 
sapoe tangan dengan contact kita bi 
sa dapat ini penjakit. Orang tahoe 
jang ini penjakit adanja diantara pen 
doedoek2 jang kotor, di Europa banjak 
sekali diantara orang Jahoedi. Itoe pe 
njakit mata bisa berbahaja dan bisa 
hilangkan mata, maka baik sekali ka 
lau satoe orang kena penjakit trachoom 
diobati dengan baik, itoe orang haroes 
pakai handoek, pakaian sendiri, ha- 
roes bersih dengan dia poenja tangan. 
d.LI. (Akan disamboeng). 

  

  

     
a Aa 

lang paling bai 

  

  
  

tadi seperti penjakit pest, | Skak 
penjakit tjatjar, cholera, tijphus, dij- | Hee 
sentrie paratijphus, penjakit goedig, | # 

penjakit lepra, malaria | 28 

Penjakit jang paling belakang saja Ti Sena 
masih beloem toetoerkan, ini penjakit | ###fngoses 

  

  
  

  

ditanggoeng menjenangkan, harganja poen tjo- 
tjok dengan djaman, tjoema f 0.40 per pond 

dan f 0.22”), per ", pond netto, didalam kota, 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt. di 

  

    

  

  
  

Adres toko Huurkoep jang paling lama jaitoe 

TOKO EN MEU- TI 

BELMAKERY  DEFIETS 

Molenvliet Oost No. 62 (Djembatan Boesoek) — Telf. Batavia 1129 
FILIALEN: Parapattan Menteng No.28 — Telf. Welt. 1900 

Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) 
Toko ,BROMO"“ Djembatan Boesoek 59 Tf. Bt, 1129 

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 
sanget ringan: 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 
di kita poenja werkplaats sendiri. 
Roepa-roepa tempat tidoer, lotjerg, gramofoons, speda, €nz. enz: 

PESAN BEAN EN RN NI UE BENSIN BSI NN EN SEN EN 
& 

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
mand oer darang 
Awas sel manja Iiat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 
koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

Kloearan 

  

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang— Batavia-Centrum 

  

    
    

  

PATJAR Sim Gwat Nio 
Ind. Tandarts 

Kramat 130 Telf. 5677 Wel. 

8 ! 
: 8—12 pagi Djam bitjara 4.30 — 6 30 sore 
  

Hari Rebo   
Kleermaker 

Lie Kioen Boen 
SENEN 109. 

Sebelah Timoer dari Roemah 

a Gadai : 

Harga bersaingan 
Terima pesenan segala matjam 
pakean Emropaen ada sedia 
Tropi'cal —wol flanel d.I.I 
Pekerdjaan ditanggoeng rapi: 

            
    
  
  

  

Djangan selaloe memikirkan Malaise 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

Hoe jang bikin banjak keloear ongkos. 

Minoem djangan sembarangan hee sadja, 

asal moerah. 
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Minoemlah DATOEAH- 

PATOEAHWATTEE-THEE An 

   

anter di roemah. 

      

Tjoba dan pesenlah sekarang djoega pada looper toein 
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Gemandangan 
  
  

Lembaran Ketiga 
  

  

Indonesia berdiri 

Oesoel Petisi Toean 

sendiris. 

  

Soetardjo 
dalam Diwan Ra'jat. 

. 

(Dari verslag sterrografis jang beloem dicorriseer. 
Diterdjamahkan kedalam bahasa Indonesia 

oleh ,,Pemandangan') 
  

SIDANG HARI DJOEM'AT 18 SETEMBER 1936 
  

Pidato Toean Notosoetarso 
  

1 

Sekarang sampailah saja kepada 
pembelaan alasan saja jang kedoea, 
ja'ni, bahwa salah-lah semata2 oen- 
toek mengharapkan kepada kemerde- 
kaan, kalau henja sedikit itoe jang 
'dihoeboengan dengan itoe. Kemerde- 
kaan itoe boekanlah soeatoe asas aksi 
jg positief. Kemerdekaan itoejalah mes- 
ti ada pada kita, mesti mendjadi sjarat, 
sehingga aksi itoe bisalah menoedjoe 
kepada sesoeatoe arah, tetapi kemer- 
dekaannja sendiri ia boekan soeatoe 
principe jang georganiseerd, boekan 
socatoe pendirian jang  teratoer, 
sebab merdeka itoe bisa membawa ke 
baikan dan djoega bisa membawa 
keboeroekan. 5, 

Toean Voorziter, pengoesoel2 itoe 
dari kemerdekaan tidak lain jang di- 
harapkan melain adalah bahwa kemer 
dekaan itoe ta'lain melainkan baik sa- 
dja. Inilah sebabnja maka mereka 
djatoeh dalam kekeliroean, sebagai- 
mana keliroenja kaoem liberal, dan 
mereka itoe tidak memperhatikan ke- 
pada kekoeasaan dosa (kepada kedo- 
saan) - dan-tidak- memperhatikan naf- 
soe manoesia jang lebih soeka kepada 
djahat daripada kebaikan. Dan inilah, 
toean Voorzitter, jang kita koeatiri. 
jaitoe kemerdekaan jang dikedjar2, 
kemerdekaan jang tidak mengenal ke 
pada ikatan jang diikatkan oleh Toe- 
han, boeat atoerannja, boeat masjara- 
kat dan boeat toemboehnja segala 
perkara, semoeanja dipimpin “dengan 
@oedratNja. 

Kita mengakoei akan adanja hak, 
baik vagi Nederland maoepoen hanja 
Hindia Nederland, tetapi kitapoen 
mengedjar kepada 
nja -berdjalanj. mengedjar kepada per 
cjalanan setindak kesetindak dari ber 
bagai2 kekoeastan bagi  Keradjaan 
Toehan dan tidak mingedjar kepada 
berdjalan bersama tetapi berpisah, 
jaitoe djalan jang bisa menoentoen ke 
pada oesoel petisi itoe. 

Oleh karena itoe kita tidak berha 
djat kepada lepasnja salah satoe ang 
gauta masjarakat, tidak berhadjat ke. 

harmonie (tertib |. 

I 

Sekarang saja kembali kepada per- 
kataan2 t. Datoe' Toemenggoeng, ja'ni 
berkenaan dengan oetjapan2nja toean 
Van Helsdingen. Dalam pidatonja itoe 
ia bermaksoed hendak menjerang de- 
ngan djalan mentjemoohkan kepada 
t. Van Helsdingen, jaitoe berhoeboeng 
dengan soe'al erti-kata Indonesia. 

Maka berhoehoeng dengan itoe se 
karang timboel pertanjaan kepada kita, 
apakah t. Datoe' Toemenggoeng itoe 
mendengarkan dengan benar benar ke 
pada oetjapan2nja t. Van Helsdingen 

(Toean Soetardjo: Kita telah 
membatja lagi pidato itoe dengan te- 
liti). 

Kalau demikian, sangatlah menje 
sal saja, bahwa dalam membatja seka 
lk lagi itoe membawa t. Datoe' Toe 
menggoeng kepada conclusie jg keli 
roe, karena kemarin t. Van Helsdin- 
gen hanja menanja dengan terang 
tentang pengertian apakah jg dida 
pat oleh pengoesoel2 dalam perkataan 
Indonesia. Disini saja akan membatja 
kan lagi bagian pidatonja t. Van Hels 
@dingen...itoe, sebagai. ternjata dalam 
pagina 2436 dari verslag Stenografis, 
begini : : 

»Dilain bagian “dikatakan lagi 
tentang pemimpin boemipoeteras, 
roepanja jang dimaksoedkan ialah 
»pemimpin soeatoe djoemlah (mas 
sa) Boemipoetera, jg dibanding2kan 
dengan orang Eropah, jang orang 
Eropah ini katanja tidak bisa de 
ngan sendirinja mempoenjai perasa 
an kepada kesengsaraan dan keboe 
toehan masjarakat, tetapi perloe 
bertahoen2 mempeladjarinja, dan 
walaupoen demikian masih tetap 
dalam keadaan itoe sadja (keadaan 
tidak merasakan), mereka poen me 
ugemoekakan soeatoe pepatah jg ke 
liroe ja'ni ,soort over soort is de 
beste genade“ fdjenis mengoeroes 
djenisnja sendiri adalah sebesar2 
rahmat), pepatah mana boekan soe 
toe dogma jg tertoelis, tetapi hanja 
peladjaran praktijk seloeroeh doenia 
dan tidak sesoeai dengan pengertian   pada lepasnja salah satoe bagian dar 

Keradjaan, tetapi dalam segala per 
kara apapoen djoega, jang terpenting 
ialah pertanjaan : bagaimana tjaranja 
soepaja kedoea2 bagian Keradjaan 
itoe memperoleh kemadjoean kekoea 
yan dan deradjanja? 

Disamping itoe kita mengakoei poela 
bahwa pemere sebagai hamba Tue- 
han, membantoe kepada beberapa ba 
gian2 masjarakat itoe oentoek mentjari 
dan mendapatkan vorm vorm jang 
organisatoris, dalam mana terdapat per 
toeboehan jang penoeh poedjian, se 
“Gang disamping itoe poela adalah men- 
djadikan kewadjiban Pemerintah mem 
pertahankan ,kesatoean jg lebih tinggi 
dari bagian2 itoe. 

Toean Voorzitter ! Menoeroet peman- 
dangan kita, adalah oesoel petisi ini 
membawa kesatoean itoe dalam bahaja, 
olen karena itoe kita tidak ragoe2 me 
ngatakan, bahwa oesoel itoe terlaloe 
tergesa gesa. Tergesa-gesa tidak dalam 
-erti kata sebagai tertera dalam Afdee- 
lingsverslag, tetapi tergesa-gesa, oleh 
karena pendoedoek jang berdjoeta2 ini 
belcem memooenjai pengertian tjoe- 
koep tentang kemerdekaan itoe, tetapi 

p 

pendoedoek JAN er djoeta djoeta ini 
akan menganggap kemerdekaan itoe 
sebagai ,tiada tergantoeng“ atau , lepas 
dari-Nederland”. Keadaan ,lepas“ ini 
toean Voorzitter, sebagai ternjata da- 
lam pidatonja t. Ratulangi, boekanlah 
sekali-kali mendjadi niat atau hadjat 
nja pengoesoel2, dan djoega tidak poela 
mendjadi tjita2nja sedikitpoen djoea: 

jg loeas dari perkataan »boemipoe- 
tera“. Atau apakah kita mesti men 
dapatkan pendapatan teka-teki itoe 
dalam perkataan2 jg achir2, jani: 
» «-. jang| menganggap negeri ini 
sebagai tanah airnja" ? 1 
Demikianlah, toean Voorzitter, per- 

kataan2 itoe adalah pertanjaan peng- 
habisan dari Toean Van Helsdingen, 
dan menoeroet pendapatan saja, tjara 
nja toean Datoe' Toemenggoeng ber 
kata itoe, boekan mendjadi djawab 
atas pertanjaan ini, : 

Toean Voorzitter: Oleh karena 
saja sekarang memegang tekstnja pi 
dato .toean Datoe' Toemenggoeng, 
maka saja melihat, bahwa-keterangan 
toean Datoe' Toemenggoeng itoe me 
ngenui perkataan? toean Van Helsdi- 
ngen jang mengambil perkataan dr. 
Colijn tentang Persatoean Hindia. 
Beliau sendiri tidak dengan niat jang 
sengadja oentoek memakai perkataan2 
jg keras, sebagaimana dioetjapkan oleh 
dr. Colijo, tetapi beliau hanja berkata 
»Soeatoe penjesatan kepada orang2 
bodoh“. Sebetoelnja lebih baik, kalau 
perkataan2 itoe dioetjapkan begini: 
»Jang bisa membawa orang2 awam 
Hbd on kepada djalan jang sa- 
ah“. 

Toean Notosoetarso: Disini 
tidak mengenai so'al itoe, toean Voor 
zitter, tetapi saja berkata tentang 
Indonesia dan Oostersch (ke Indone- 
siaan dan Ketimoeran). 

Toean Voorzitter: Saja berkata 
ini, hanja berhoeboeng dengan apa2 
jang saja katakan pada penoetoep   
        

pidatonja toean Datoe' Toemenggoeng. 
Toean Notosoetarso: Toean 

Voorzitter ! Pengoesoel2 itoe minta 
tempo 10 tahoen atau .sesoeatoe tempo 
jang ditetapkan oleh Ougmissie, dalam 
tempo mana kemerdekaan itoe bisa 
diberikan, tetapi jang mendjadi so'al 
jang bisa timboel oleh karena ini, 
jalah: Apakah. dalam tempo itoe 
Hindia Nederland soedah mempoenjai 
kaki jang tjoekoep koeat oentoek men 
doekoeng kemerdekaan jang tjantik 
itoe. : 

Toean Van Helsdingen tentang ini 
kemaren telah menerangkan dengan 
tepatnja satoe “dau lain hal dan saja 
poen berpendapatan djoega, bahwa 
pengalaman dalam practijk pada wak 
toe jang laloe, pada waktoe sekarang 
dan penglihatan pada waktoe  dide 
pan, semoeanja memberi peladjaran 
kepada kita betapa ketjewanja kemer 
dekaan jang terbatas itoe. Dan bahwa 
pada oemoemnja atas kemerdekaan 
jang terbatas ini perloe sekali menda 
pat pengawasan dari atas, pengawasan 
badan jang lebih tinggi, jang kadang2 
boeat kita — Boemipoetera — jang me 
maloekan. 2 

Disini saja tidak hendak mengoela- 
ngi lagi apa2 jg kemaren diperdengar 
kan disini tetapi besarlah goenanja bah 
wa kebenaran jg njata ini sekar ang 

diakoei oleh anggauta boemipoetera 
dalam college ini, jang djoega saja 
soedihi. 

Toean Datoe' Toemenggoeng berpe- 
rasaan, sebagai terboekti dari perka 
taannja tadi, bahwa atas hal ini mes 
ti diprotest. Saja tidak berasa sekali2, 
bahwa hal itoe menjebabkan tertoesoe 
knja hati kaoem intelek Boemipoetera. 

(Toean Soetardjo: Boeat toean 
tidak, tetapi terasa boeat lain2 intelek 
Boemipoetera). 

Saja tidak melihat atau ta“ merasa, 
kenapa perkataan2 itoe mendjadi toe 
soekan hati, maka saja hendak” tam 
bahkan poela, bahwa disini jang dike 
hendaki ialah ,teroes terang“ dan ki 
ta tidak pernah merasa maloe kepada 
barang jang benar. jang mesti dioetjap 
kan disini. 

Kemerdekaan itoe mesti disertai per 
tanggoengan djawab, dan bagaimana 
tjaranja kita hendak memikoel pertang 
goengan dijawab itoe, kalau bertoem 
boehnja di halang halangioleh keada- 
an2 persoonlijk jg bermatjam2 itoe, hal 
mana soekar bagi kita oentoek ber- 
hadapan berterang terangan satoe 
sama lain. 

Lagi poela, toean Voorzitter, apa 
kah didalam batas2 artikel 1 dari 
grondwet itoe ses enggoehnja kita soe 
dah mendapatrsoeatoe kemerdekaan ? | £ 
T. Ratu Langi sendiri kemaren telah 
menoendjoekkan kepada adanja Indi- 
sche Comptabiliteit dan-achirnja mem 
boeat kesimpoelan, bahwa  kemerde- 
kaan seroepa ini beloemlah sempoer 
na, beloemlah tjoekoep, sehingga di 
mintanja lebih -dari itoe. TN 

Tetapi timboel poela pertanjaan ba 
gi kita, apakah tidak lebih baik lebih 
doeloe memperbaiki kepada kemerde 
kaan jg ada ini daripada meminta ig 
lebih loeas itoe. Kita mesti lebih doe 
loe beladjar oentoek diri kita sendiri 
oentoek berdiri sendiri, dalam lingkoe 
ngan sendiri dan dalam soal  berba- 
gai2, djoega.ig berkenaan dengan ke 
oeangan dan jg berkenaan kehidoepan. 

Kalau dalam hal itoe kita sbedah 
bisa berdiri sendiri, baharoelah kita 
mengoeroes jg lebih loeas itoe. 

Conclusienja penanda tangan penan 
da tangan itoe. ja'ni jg mengatakan 
bahwa seolah2ada soeatoe perasaan ti- 
dak senang dan perasaan lesoe jang 
terkandoeng dalam berdjoeta ' -djoeta 
manoesia itoedan perasaan itoe dapat 
melemahkan kepada berdjoeta2 itoe, 
concusie mana djoega saja setoedjoei, 

Dan paling banjak conclusie 'itoe 
boleh digoenakan karena melihat ke 
pada kaoem intelek Boemipoetera jg 
(masih sedikit bilangannja ini, sedang 
kaoem intelek jg sedikit ini jg terma 
soek hamba Nederland, satoe sama 
lain masih mempoenjai bermatjam2 
pendapatan atau penghargaan jang 
berlainan2an tentang kedoedoekan 
siasah dari Hindia Nederland. 

(Toean Soetard jo: Karena toean 
itoe mendjaoehkan diri dengan toean 
poenja bangsa sendiri). - 

Tvean Voorzitter ! Saja menjatakan 
protest keras terhadap perkataan 'itoe. 

Tetapi bagaimanapoen djoega, toe- 
an Voorzitter,—dan -boeat mendjelas- 
kan keterangan saja — pada asasnja kita 
setoedjoei oesoel petisi itoe. Dalam 
hal ini tidaklah ada perselisihan fa- 
ham antara kita dengan pengoesoel2 
itoe, tetapi kita tetap berpendapatan, 
bahwa sjarat masjroetnja oentoek mem 
perdapat ini beloew ada, dan achirnja 
kita djoega tidak bisa menjetoedjoei 
kepada toelisan2 pengoesoel2 itoe, 
bahwa pekerdjaan bersama jang har- 
monisch antara kedoea bagian. Kera 
djaan ini dipergantoengkan kepada 
terkaboelnja sjarat2 jg didepan, seba- 
gai terseboet djoega dalan oesoel, djoe 
ga walaupoen sjarat2 atau perminta- 
an2 itoe letaknja masih dalam batas2   
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nja grondwet.' 

Hilang 
betoel-betoel 

tersebab: 

Terdapat di tempat 

dan roemah-roemah 

thabib. 

  

SAKIT WASIR 

djoeal-pendjoeal obat besar 

Di poedjikan oleh thabib- 

   
  
    

  

Awas sama doosnja jang 

merah serta di zegel, 

pen- 

obat. 

  

  

Eu hiermede kom ik tot het tweede 
gedeelte van mijn betoog, nl: dat het 
een ernstige fout is om alles van de 
zelfstandigheid te verwachten, van het 
z00 weinig mogelijk gebondene. Zelf- 
standigheid op zich zelf toch is geen 
positief beginsel van actief. Zelfstandig- 
heid- moet aanwezig zija opdat men 
zija actie in een bepaalde richting zou 
kunnen ontplooien, doch op zich zelf 
Is zij niet een organiseerend principe, 
aangezien zelfstandigheid, zoowel ten 
goede als ten kwade kan worden. 

Mijnheer de Voorzitter, nu verwach- 
ten de voorstellers van de petitie van 
deze zelfstandigheid niet anders dan 
goeds, daardoor vervallende in de fout, 
die eveneens door anderen — o.a. de 
liberalen — is gemaakt,  daarmede 
geen rekening willende houden met 
de macht van de zonde en met de 
geneigdheid van den mensch om eer 
waad dan goed te doen. En dit, 
Mijuheer de Voorzitter, is — naar wij 
vreezen — de zelfstandigheid, waarnaar 
uiteindelijk wordt gestreefd, een zelf- 
standigheid, die geen oog heeft voor 
de door God gelegde banden, voor het 
organische, voor de gemeenschap en 
voorden historischen groei der dingen, 
onder de leiding van God's Voor- 
zienigheid. 

Wij erkennen zoowel het recht van 
Nederlandsch-Indie als dat van Neder- 
land, doch wij streven eveneens naar 
harmonie, naar een gelijdelijke ont- 
plooiing van de verschillenne krachten 
tot eer van God's Koninkrijk en niet 
Daar een gescheiden samengaan, waar 
toe het 'petitie voorstel uiteindelijk zal 
leiden. Daarom willen wij ook geen 
Opoffering van een lid van de gemeen 
schap Nederlandseh Indie aande -ge 
meenschap — het Koninkrijk —, doch 
bij alle kwesties die zich eventueel 
mochten voordoen zal de eerste en 
voornaamste vraag zijn: hoe kunnen 
de beide deelen van hat Koninkrijk 
tot ontplooiing van hun krachten en 
gaven komen ? 

Doch daarnaast erkennen wij ook, 
dat de Overheid als dienaresse God's, 
de verschillende deelen van de maat- 
schappij zal moeten helpen bij het 
zoeken naar en vinden van zoodanige 
organisatorische vormen, waarbinnen 
een zegenrijke ontplooiing mogelijk 
wordt, terwijl daarnaast het eveneens 
tot de taak van de Overheid behoort, 
om een hoogere eenheid in ke ver- 
schillende samenstellende deelen te 
bewaren. 

Mijuheer de Voorzitter! Het petitie- 
voorstel, zooals het thans voor ons ligt, 
brengt naar ens oordeel op bet oogen- 
blik althans gevaar in deze eenheid 
en wij schromen in dit verband niet 
om te concludeeren, dat het voorstel 
Op zija minst praematuur is ingediend, 
praematuur niet in den geest als in 
het afdeelingsverslag is geformuleerd, 
doch praematuur in dezen zin, dat de 
millioenen-massa, waarvoor men in het 
voorstel heet op te komen, vooralsnog. 
een juist begrip heeft van wat ondeg 
zelfstandigheid moet worden verstaan, 
doch dat deze millioenmassa, aanne- 
mende dat wat in de memorie van 
toelichting is verklaard in sub 3 met 
betrekking tot het gevoel van matig- 
heid, dat deze massa z0u doordringen 
Juist 's — hetgeenik tusschen haakjes 
ten sterkste zou willen betwijfelen — 
het begrip zelistandigheid eerder zal 
vereenzelven met dat van onafhanke- 

sIndonesisch Zelfstandigheid" 
Het Petitie-voorstel-Soetardjo 

in den Volksraad 
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De Heer Notosoetarso aan het woord 
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staatkundige situatie, Mijuheer de 
Voorzitter, die naar ik uit de woord- 
en van ons geacht medelid, den heer 
Ratu Langie, meen te mogenafleiden, 
geenszins duor de onderteekenaars yan 
het voorstel wordt gewenscht en elke 
idee hieromtrent of zelf de sehiju daar- 
van ten stelligste wordt terzijde ge- 
legd. 

Ik kom thans even hierbij terug op 
hetgeen het geachte lid, de heer Da- 
toe' Toemenggoeng z00 net heeft ver: 
klaard met betrekking tot het gespro- 
kene door den heer Van Helsdingen, 
waar mijn geacht medelid, de heer 
Datoe' Toemenggoeng heeft vermeend 
min: Of meersarcastische woorden aan 
het adres van den heer Van Helsdi- 
ngen te moeten lanceeren, met bet- 
rekking tot het begrip van Indonesie 
De vraag die hierbij Opkomt. is echter 
of de heer Datoe' Toemenggoeng gis- 
teren inderdaad wel goed heeft geluis 
terd naar het betoog van den: heer 
Van Helsdingen, 

(De heer Soetardjo: Wij heb 
ben de redevoering nog eens nauw- 
keurig nagelezen.) 

Dan spijt het mij, dat de nalezing 
daaryan door den heer Datoe” Toe. 
menggoeng tot sverkeerde conelusies 
heeft geleid, aangezien ten aanzien van 
Indonsie, de heer Van Helsdingen gis 
teren een duidelijke vraag heeft ge- 
steld, omtrent hetgeen de voorstellers 
daaronder eigenlijk meenen te mosten 
verstaan. Ik moge in dit verband even 
de desbetreffende passage uit het be- 
toog van den heer 4 Van Helsdingen 
voorlezen. Zoo tref ik dan :0p bla. 
2436 van het Stenografisch Verslag 
het volgende aan: 

»Elders wordt weder over vIn- 
heemsche leiders” gesproken, ken- 
nelijk alleen bedoeld als de leiderg 
der Inheemsche massa, worden zij 
weer gesteld tegenover den Europe 
aan, die niet als zij reeds bij intui- 
te de nooden en behoeften der Sa- 
menleving kent, maar jaren van 
studie en observatie noodig heeft, 
om dan nog maar in de periferie 
te blijven: spreken zij over de gaar 
ne aangehaalde, in zijn algeemeen- 
heid zeer beslist onware spreuk : »S0ort over soort is de beste gena- 
de”, dat geen schriftelijk dogma 
zou zijn, maur een leerstuk der prac 
tijk over de geheele wereld, maar 
waarmed toch weer niet klopt de 
ruime interpretatie van het begrip 
»Inheemsch”. Of mosten wij de op 
lossing van deze herhaalde tegen- 
strijdigheid zien in slotwoorden ,die 
dit land als vaderlafid beschouwen”? 

, 

  
Ziedaar, mijnbeer de Voorzitter, dat 

is de slotvraag, die de heer Yan Hels- 
dingen heeft gesteld en het komt mij 
niet juist voor, de vraag die 400 juist 
is geformuleerd, op de wijze, als de 
heer Datoes Toemenggoeng z00 net 
heeft gedaan, te beantwoorden. 

De Voorzsitter: 

  
den heer Datoe' Toemenggoeng voor 
mij heb, dat de opmerking doelde op 
een andere zinsnede in de rede van 
den heer Van Helsdingen, nl. die 
waarin de heer Van Helsdingen een 
samenyvatting gaf van het oordeel van 
Dr, Colijn over de zoogenaamde 
Indische eenheid. Hij heeft toen opzet- 
telijk niet de sterke woorden gebruikt,. 
die Dr. Oolijn, zelf heeft gebezigd,   lijkheid, dus los-van-Nederland —, een   (samboengan t. “Alatas.)    

  

. STENOGRAFISCH  VERSLAG 

Ik zie inmid- 
dels, nu ik den tekst van de rede yan “1 

doch heeft gesproken van : skrasse 
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eiding van onwetenden“. Het was 
' geweest, indien gesproken was 
,Onwetenden op een dwaalspoor 

den kunnen brengen". 
“De heer Notosoetarso: Het 
gaat hier niet om die kwestie, Mijnheer 

“de Voorzitter, maar ik spreek thans 
over Indonesisch en Oostersch. 
— De Voorzitter: Ik maak deze 

    

     
    

  

    

    “geen ik gezegd heb aan bet einde van 
“de rede van den heer Datoe' Toe- 

... menggoeng. 4 
000 De heer Notosoetarso: Mjjn 

heer de Voorzitter! De voorstellers 
yragen een termijn van tien jaren of 
z00veel langer als de commissie noodig 
zal achten, waarbinnen deze zelfstan- 

ea “ digheid zal moeten worden toegekend, 
i doch' de vraag, die zich hierbij al 
Y . aanstonds voordoet is of voorstellers 

yan oordeel zijn, dat binnen dezen 
termiju Nederlandseh Indie wel -die 
sterke beenen zal hebben om deze 
“weelderige zelfstandigheid te kunnen 
dragen. 

De heer Van Helsdingen heeft hier- 
omtrent gisteren bereids het een en 

| ander hezegd en ik ben ook van oor- 
'deel, dat de praktische ervaring van 

ge het verleden, van het heden en naar 
te “het zich laat aanzieny ook voor de 

naastbije toekomst, ons heeft geleerd, 
'hoe teleurstellend zelfs een zeer beperk- 
te zelfstandigheid heeft gewerkt. En 
dat zelis op deze 7rij beperkte zelfstan- 
digheid in den regel nog een hooger 
toezicht noodig is, dat voor ons— In- 

- heemschen — soms beschamend is 

Ik wil hier niet in herbaling treden 
in hetgeen gisteren in deze zaal is ge- 
zegd, doch het zal wel zijn nut hebben 

(Mega aon indien deze harde waarheid thans door 

Baen Inheemsch lid van dit College 
Ne wordt bevestigd, en eveneens door mij 

O ten zeerste wordt betreurd. 
De heer Datoe' Toemenggoeng meent, 

gelijk hij zooeven gezegd heeft, hierte- 
gen te moeten protesteeren. Ik zie niet 
in, dat het een grief zou zijn ten aan- 
zien van de Inheemsche intellectueelen. 

(De heer Soetardjo: Voor U 
hiet, voor het overige Inheemsche in- 
tellect wel.) : 5 
“ Ik zie niet in, waarom het een grief 
is, dan zou ik tenslotte hieraan toch 
willen toevuegen, dat bier de open- 
hartigheid tenslotte moet worden be- 
trachten dat wij ons nimmer voor de 
waarheid, die hier toch gezegd moet 
worden, hebben te sehamen. 

Zelistandigheid brengt een zekere 
mate van verantwoordelijkheid met zich 
en hoe zal deze verantwoordelijkheid 
wel te dragen ziju, indien de ontplooi- 

    

at ing bhiervan door allerlei persoonlijke 
nf Oomstandigheden wordt belemmerd, wel- 

| ke het ons vooralsnog moeilijk maken 
5 om anderen recht in de oogen te 

kunnen zien. 
Bovendien, Mijnheer de Voorzitter, 

hebben wij binnen de grenzen van de 
Indische Staatsregeling niet reeds een 
zekere mate van zelfstandigheid ? 

Mjjn geacht medelid, de heer Ra- 
6 tu Langie, heeft hierbij gisteren o.m. 

3 hog gewezen op de Indische Compta- 
“ biliteit en kwam tot de conlusie, dat 

deze soort zelfstandigheid nog niet 
voldoende is, wasrom naar meer werd 
gevraagd, Doch wij vragen ons af of 
het niet eerder op onzen weg ligt sm 
ons eerst deze zelfstandigheid waardig 
te maken, alvorens wij nog naar meer- 
dere zelfstandigheid vragen. Wij moe- 

: e ten eerst voor ons zelf leeren zelfstan- 
dig te zijn, in eigen kring en in vele 
opzichten, ook in financieelen- en 
economischen zin en dan kunnen wij 
pas verder praten. 

De conclusie van de onderteekenaars 
geformuleerd in sub 3 yan de Me- 
morie van Toeliechting, als zou een 
gevoel van ongenoegen en yan mat- 
heid tot de millioenen-massa door- 
dringen en deze millioenen-massa zou 
hebben verlamd, waardoor bezieling 

Kk te eeneniale niet mogelijk zou zijn, 
5 kan—zooals overigens door mij eerder 

werd betoog— door mij niet zonder 
meer worden onderschreven. Hoogstens 
z0u deze conclusie van toepassing 
kunnen worden verklaard op de be- 
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37 HARI BESAR. 

»Betoell“ djawab bang Dita. Kemoe- 
dian mereka berselimoet poela. 

Toek! Toek! Orang mengetoek pin- 
toe makin keras lagi. 

“ Dengan bersoengoet2 bang Dita 
oeroen dari tempat tidoernja boeat 

  

    

“Opmerking even in verband met het-|: 

trekkelijk kleine groep van Inheemsche | 
intellectueelen en zelfs onder deze 
groep van Nederlandsche onderdanen 
valt een zeker verschilin waardeering 
betreffende de staatkundige positie, 
van  Nederlandseh-Indie waar te 
nemen. 
“(De heer Soetardjo: U staat 
cok z00 ver van Uwlandgenooten af)., 

Mjjnheer de Voorzitter! Ik teeken 
ernstig protest aan tegen deze op- 
merking. 

Doch hoe het ook zij, Mijnheer de 
Voorzitter,—en om mijn betoog te 
formuleeren—, kunnen wij in beginsel 
het petitie-voorstel ondersehrijven, 
hierin bestaat tusschen de ondertee- 
kenaars en wij geen verschil van in- 
acht,doeh wijzijnen blijven van oordeel 
dat de voorwaarden om tot dit doel 
te komen vooralsnog niet aanwezig 
zijnu en dat wij tenslotte niet accoord 
kunnen gaan met de formuleering van 
de onderteekenaars van het voorstel, 
dat de hartelijke en  harmonische 
samenwerking tusschen deze beide 
gebiedsdeelen afhankelijk wordt ge- 
steld van de vervulling van voortijdige 
eischen, zooals deze in het voorstel 
zija genoemd, ook al liggen deze 
eischen binnen de grenzen van de 
grondwet. 

  

  

  

MUTATIE 

Departement van O.&E. 

Ditempatkan pada sekolah kl 2 di 
Tjiparai (Bandoeng) soepaja dikerdja- 
kan sebagai Inl.hulponderwyzer pada 
Inl. Lager Onderwys, Didi Soeandana, 
sekarang Ini. Hulponderwyzer pada 
Op. H.I. Onderwys dan ditempatkan 
pada op, H, I.S. ke 2 di Betawi. 

“Dipindahkan dari sekolah kl 2 ke 
13 di Bandoeng ke sekolah kl 2 di 
Babakan-Tjiparai, Atmawidjaja, Inl. 
Hulponderwyzer. 

Dipindahkan dari sekolah kl. 2 di 
Tjidaoen (Tjiandjoer) ke sekolah klas2 
di Tjikalong (Bandoeng) Mas Arsawi- 
djaja, Inl, Hulponderwyzer, 

Ditempatkan pada sekolah kl. 2 di 
Karangtengah (Soezaboemi) soepaja 
dikerdjakan sebagai Inl. Hulponder- 
wyzer pada Inl. Lager Onderwys, 
A. Sastrasasmita, sekarang Inl. Hulp- 
onderwijzer paak Op H.IL.S. di Ma- 
djalengka. : 

Dipindahkan dari sekolah klas 2 ke 
4.di Bogor ke sekolah klas2 di Menes 
Santari Zoeandi, Inl. Hulonderwyer, 

Dipindahkan dari sekolah klas 2 di 
T'imareme (Bandoeng) kesekolah kl. 2 
di Singaparna D. Soemiawinata Inl. 
Hulponderwyzer. 

Dipindahkan dari sekolah klas 2 di 
Balaradja (Betawi) kesekolah kl. 2 ke 
I di Tjiandjoer, Wanda Wangsamihar 
dia In!. Hulponderwyzer. : 

Ditempatkan pada. sekolah klas 2 
ke 2 di Cheribon soepaja dikerdjakan 
sebagai Inl. Hulponderwyzer pada Inl. 
Onderwys Tjiptadi, sekarang Inl. 
Hulponderwyzer pada HIS. ke 1 di 
Cheribon. 

Ditempatkan pada sekolah klas 2 di 
Padalarang (Bandoeng) soepaja diker 
djakan sebagai Inl. Hulponderwijzer 
pada Inl. Lager Onderwijs, Hadiwi- 
djaja, sekarang wd. Ini. Hulponder- 
wijzer pada H.I, S. Bandoeng. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Salem (Brebes) Wiradisastra, 
ambtenaar diloear dienst sesoenggoeh 
nja, tadinja bekerdja sebagai Inl. Hulp 
onderwijzer di T.ndjoengkerta (Soe- 
medang).   
bil sebilah pisau toempoel dari pada 
dinding. 

»Isterikoe jg setia,“ ,,katanja" tontonlah, 
Soeamimoe hendak perang tandingan 
dengan siapa sahadja jang menggang- 
goe kehormatan kita ,,Seraja berkata 
demikian itoe ia berdjalan perlahan2 
kepintoe dan melihat poela dari sela2 
nja, siapakah gerangan jang menggang 
goe mereka itoe. Tapi dengan tiba2 
pintoe itoe diketoek2 dari loear dengan 
sekeras2nja, laksana membangoenkan 
orang tengah malam karena terdjadi 
kebakaran jang mengantjam djiwanja. 
Bang Ditipoen terkedjoet dan melom- 
pat kebelakang.“ 

»Boekal” katanja dari loecar dengan 
tidak sabar lagi. ,,Bang! Po! Bang! Po! 
Hari soedah siang!" 

vi 

»De Leman!" kata empo Dita seraja 
melompat poela dari tempat tidoer   Toea kalinja. Kemoedian ia mengam- 

AI 

dalam kantongnja wang bergerintjing." 

    

poela. 

  

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder 
wyzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Lemboerawi (Bandoeng) 
Oedjoe Kartamihardja, Inl, Hulponder 
wgzer di Salem (Brebes 

Dipindahkan dari sekolah kl 2 di 
Pasawahan (Krawang) Tjakramiarsa, 
Inl. Hulponderwyzer. 

Dipindahkan dari sekolah kl. 2 di 
Paroengpandjang (Bogor) ke sekolah 
klas 2 di Djonggol (Bogor) A. Soehedi 
wd. Inl, Hulponderwyzer. 

Dipindahkan dari sekolah klas II 
di Soedimara (Mr. Cornelis) ke sekolah 
klas II di Paroeng (Bogor) Joesoef 
Mitrakesoema, Iul. Hulponderwijzer. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder- 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas II di Palanjar (Bantam) Soema- 
dipoera, ambt. diloear dienst sesoeng- 
goehnja, tadinja Inl. Hulponderwijzer 
di Boekit doeri (Batavia). 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Tjikeroeg (Soemedang| Par 
tadipoera, ambt, diloear dienst sesoeng 
goehnja, tadinja hulponderwijzer pada 
sekolah klas 2 di Legok (Soemedang|. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Gegerbitoeng (Soekaboemi| 

2 Taroenadimadja, ambt. diloear dienst 
sesoenggoehnja, tadinja Inl. Hulpon 
derwijzer pada sekolah klas 2 di Sina 
gar (Soekaboemi |. 

Diangkat mendjadi Inl, Hulponder- 
wyzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Tjeledoeg (Cheribon) Soewar- 
taatmadja,. ambtenaar diloear dienst 
sesuenggoehnja tandinja Inl.Hulponder 
wyzer pada sekolah klas doea di Tji- 
limoes (Koeningan). 

Diangkat mendjadi Inl.Hulponder- 
wyzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas doea di Tjipanengah (Soekaboemi) 
Ijos, ambtenaar diloear dienst se 
soenggoehnja tadinja Inl. Hulponder- 
wyzer pada sekolah klas doea ke 1 
di Soekaboemi. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder- 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Bajongbong (Garoet) Mas 
Adiwidjaja alias Mas Wangsadidjaja, 
ambtenaar diloear dienst sesoenggoeh 
nja, tadinja Inl. Hulponderwijzer pada 
sekolah klas 2 di Bogor. 

Diangkat mendjadi Inl. Onderwijzer 
dan ditempatkan pada sekolah klas 2 
di Bandoeng Raden Soekartaatmadja, 
ambt. diloear dienst sesoenggoehnja 
tadinja schoolhoofd pada sekolah klas 
2 ke 10 Bandoeng. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder- 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Bangodoea (Indramajoej 
Satiadihardja, ambt. diloear dienst se 
soenggoehnya, tadinja schoolhoofd pada 
sekolah klas 2 di Tjirenang. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulponder 
wijzer dan ditempatkan pada sekolah 
klas 2 di Pelered (Krawang) Samad 
alias Soemaatmadja, ambt. di loear 
dienst sesoenggoehnja, tadinja Inl. 
Hulponderwijzer pada sekolah klas 2 
di Betawi. 

: Dienst PTT. 
Dipindahkan dari Soerabaia ke Djok- 

jakarta Raden Bernadus Soemodirjo, 
assistent. 

Dipindahkan dari Madjalengka ke 
Hoofdbestuur Bandoeng M. Radjikin, 
Klerk le kl. 

. Dipindahkan dari Palembang ke Ma- 
djalengka Iswandar alias Djojomihar 
djo, Klerk le kl. 

Dipindahkan dari Moeara Tebo ke 
Hoofdbestuur di Bandoeng Mas Soe- 
warso, klerk Je. kl. 

Diangkat kembali mendjadi klerk 
dan ditempatkan di Poerwokerto Mas 
Ali Basah Bratakoesoemah, ambtenaar 
diloear dienst sesoenggoehnja. 

Dipindahkan dari Pematang Siantar 
ke Medan Mobammad Noezoer Klerk.   
»Engkau mimpi," sahoet bang Dita. 

nItoe boenji rantai besi.“ 
»Abang mengigau,“ djawab isterinja. 

»Siapa jang diloear itoe? De Leman, 
tahoe?" 

Kemoedian bang Dita jang berpa- 
kaian laksana Mahatma Gandi itoe 
menghampiri pintoe poela, laloe diboe- 
kanja. Leman berdiri di moeki pintoe 
laksana patoeng, moeloetnja terenga2 
sedang matanja terbelalak. Pakaian 
bang Dita jang gandjil itoe mengoesir 
semangatnja djaoeh2. Achirnja ia istig- 
far seraja menjapoe moekanja. Kemoe 
dian masoek kedalam seraja tersenjoem 
simpoel. 

»Poekoel berapa tidoer?" tanjanja. “ 
Masa masih berpengantin djoega?“ 
“Tidoer sebagaimana biasa,“djawab 

tnean roemah.“ Ada sebabnja maka 
pintoe ini tidak boeroe2 diboeka..." 

»Apa sebabnja itoe?" tanja Leman   
Ba SANGE Say   

  

aa 
Ra 

  

  

Departement V. en W. 
Moelai tanggal 26 Mei 1936 diber- 

hentikan dari djabatannja karena pe 
kerdjaan itoe dihapoeskan R.A. Ach- 
madrafioedin, djoeroetoelis te kl di- 
perbantoekan pada 'sLands Waterstaat. 

Diberhentikan dengan hormat dari 
pekerdjaannja sebagai tijd, wd. pega 
wai pada Irrigatiebebeer pada 's Lands 
Waterstaat dengan dihapoeskan poela 
perwakilannja terseboet dari provin 
cie Djawa Timoer, moelai penghabisan 
September 1936, Wirjowidjojo, Aboe 
bakar alias Prawiroadiwidjojo, Talim 
alias Sastromihardjo dan Roekdin 
alias Djojoredjo.   

Bahaja meletakkan pot di loteng 

Di Sluisbrugstraat Bt. C. ada seboea 
roemah memakai verdieping, jaitoe ro Is 
mah no. 47, Di pinggir2 roemah jgd' 
tingkatan atas itoe banjak terdapat pot 
pot kembang. Djoestroe diatas itoe roc 
panja orang mempelihara djoega ajam 
dan gangsa. Kemaren telah terdjadi, 
bahwa seekor ajam naik diatas pot jg 
pot itoe djatoeh kebawah dan me mn 
pa seekor koetjing jg sedang menete.. 
anaknja. Seketikapoen koetjing terse 
boet mati. Ma'loem pot itoe terboeat 
dari beton. 
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Watson'ss No. 48 

  

  

Sole agent : 

N. V. Handel Mij.     
  

Bisa dapet beli diroemah2 obat. 

Sanative Pills No. 7 

Awas, djangan beli barang tiroean. 

MOLENVLIET WEST No. 155 

Directeur Nio PENG LonNG 

  

Rheumatic Mixture 

& Tjepet ringanken dan 
1 semboehkensegalape- 

njakit entjok seperti 
sakit  oegel-oegelan 
toelang, sakit ping- 
gang, jicht dan entjok 

| dipinggang. 

Ini obat soeda didjoeal 
boeat 60 taon lamanja 
dan ada memberi fa- 
edahnja bagi orang- 
orang sakit diseloe- 
roe doenia. Kita sela- 
loe trima soerat soerat 
poedjian jang menja- 

! taken baeknja ini obat 

Dalem tiap boengkoe- 
san ada terdapet soe- 
rat atoeran pake. 

Perhatikanlah : S'apa 
jang dihinggapin pe- 
njakit entjok dinase- 
hatken soepaja dja- 
ngan mikan terlaloe 
banjak. 

Oesoessoesoes teroe- 
tama haroes dibikin 
bersi dan boeat ini 
maksoed kita poedji- 
ken obat speciaal. 

Seng Tjiang & Co. 
BATAVIA-C. TEL. BAT. 972     

  

  

  

  

MALAISE 

dan bakar baek dalam 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

kering, 

dibawah djari-djari kaki. 

20 gram f 2,—   

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berh z1: dari pada wang 

MALAISE 

st: 

Matramanweg No. 39 pinggir djalan tam — telefoor 536 Meester-Cornelis - 

“i- TABIB S.S. MOHAMMED ALI fx 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong afau operatie 
am atau diloear badan, jang“masi baroe atau 

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau Orang toca, seperti: 
i sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah 
Napas sesak, oeloe hati, 

tenaga kcerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tj ekoep ierang. 

pinggang, Batoek basah atau 
laki-laki jang soedah ilang 

Indonesier f 0,50, orang asing 

  

  

  

Sebeloem adik datang orang menge 
toek-ngetoek pintoe. Abang bangoen 
dan melihat dari sela-sela pintoe. Sia 
pakah gerangan jang mengganggoe ka- 
mi itoe? Kiranja orang jang membawa 
bon waroeng. Dengan soesah pajah 
abang menerangkan kepadanja soepaja 
datang lain kali lantaran tidak ada foe 

loes. Achirnja ia pergi djoega, tapi 
dengan mengatjam, bahwa toeannja 
akan mendja'ankan tindakan jg. tidak 
dingini oleh abang Abang jakin, toean- 
nja akan datang sendiri kesini. Kon- 
kloesi abang begini: Disini kami tidak 
merasa aman lagi. Kami hrves lari 
dari sini dengan segeranja, lantaran . 
adik mengetahoei sendiri... . bikin bun 
disini.... bikin bon disana,., , ke 
pada .toekang roti berdjandji hari ini, 

kepada toekang daging sanggoep akan 
bajar hari ini djoega, kepada toekang 
roemah begitoe- djoega. Alkasil kepada   

Ta 

mereka tempat abang membikin hoe- 

- “ 

aa ea 

  

tang, abang berdjandji akan membajar 
loenas toenggakan abang itoe.“ 

»Gampang,“ sahoet Leman, , Pindah 
keroemah kami, sekarang djoega. Koen 
tji lemari, toetoep pinto€, habis per- 
kara." 2 

»Bagi abang tidak ada halangan. 
Bagaimana kamoe?“ katanja kepada 
isterinja. ,,Disini kita tidak aman lagi . 
... Seandainja kita tidak meninggalkan 
roemah ini dengan soeka sendiri, tentoe 
acbirnja dioesir djoega oleh toean 
roemah." 

Maka bang Dita dan empo Dita 
menerima baik oesoel Leman itoe, 
Empo Dita akan tinggal diroemah me- 
nemani empo Leman, sedang bang 
Dita dan Leman mentjahari wang, baik 
waag bolong, mavepoen wang apa 
sSahadja, asal wang jang bisa dipakai 
oentoek membeli makanan. 

Akan disamboeng 
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