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Dir. R.H.O.  DJOENAEDI 

Indonesia satoe kwartaal f 4,50 
Loear Indonesia f 5,50 

Pemibajaran di mx 

— Ialoe, meskipoen beban-beban jang di 
o rasakan keliwat berat beloem djoega 

| mendapat kekoerangan: hoetang negeri | 
'betoel- tidak ditambah, akan tetapi|- — - 

Diterbitkan oleh g | | 

  

Kantoor : Senen 107 Bat:Centrum 

| BARGA LANGGANAN” 

    
Boleh dibajar beelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 
Domicile abonnes terhadap ini ko - 

ran di Betawi, | 

edvertentie, ketrangan prca 
admlnistratte, 

Taref 

  

“ank 

“MINDER SOMBER" 

  

. Pidato Wali-Negeri, waktoe mem-| 
boeka Volksraad, —boleh dikata, pi- 

penghabisan dari Wali-Negeri, Jhr. 
Mr. ,de Jonge ini—bersifat ,“minder| 
somber“ (disalin oleh Balai Poestaka | 

dengan perkataan “koerang menje-| 
Bajang) 0 2 

Negeri itoe, sekarang ini koerang me- 
njedihkan: keadaan economie oemoem 

dan keadaan penghidoepan anak ne- 
geri djoega koerang menjedihkan. 
Oemoemnja, Indonesia sekarang ini | | koerang menjedibkar dari pada lima | 
tahoen dibelakang ini, waktoe Wali| 

— Negeri ini baroe datang dan menerima 
'djabatan dari Wali-Negeri de Graeff. | 

0. Apakah betoel keadaan Indonesia 
ini Sekarang koerang menjedihkan ? | 

—.. Adapoen rentjana begrooting tahoen | 
11937 sesoenggoehnja kelihatan lebih 

| bagoes dari pada tahoen-tahoen jang 

diri, pen 
rimaan lebih banjak dari tahoen jang 
laloe, sedang pekeloearan toeroen ba- 
njak, dan rentjana itoe boleh djadi di| £ 
perboeat atas kejakinan akan datang | 
nja djaman perbaikan didafim waktoe | 

— jg dekat. Dan tekort dalam begrooting | 
tahoen 1937 dibandingkan dengan te-| 

. kort dari tahoen 1936 uda koerang 13.3 | 

| millioen roepiah Pa 
Memang sekarangada harapan bah- 

| wa keadaan oemoem akan mendjadi 

” lebih baik dari pada dalam tahoen- 
— tahoen jang laloe. Berbagai-bagai pe- | 

roesahaan kelihatan hendak hidoep 
“kembali, seperti di Djawa oempamanja | 
peroesahaan goela dan karet. Ditanah 

seberang tembakau Deli mendapat pa- 
saran jang tetap lagi di Amerika, se 
dang peroesahaan koffie katanja akan 
ditoeloeng sebisa-bisanja. 

Sekarang tinggal dipikirkan, kea- 
| daan economisch dari rakjat sendiri, 
... Menoeroet Wali-Negeri, maka rakjat| 

di tanah (Seberang tidak begitoe me- 
larat dan sengsara seperti rakjat di 
poelau Djawa, karena tidak begitoe 
bergantoeng nasibnja pada salah soea- 
toe peroesahaan besar seperti di Djawa 

Tapi keadaan 'rakjat  dipoelau, 
“Djawa djoega sekarang ini tidak be- 
gitoe menjedihkan lagi dari doeloe2, 

| boekan sadja oleh karena sedikit ma- 
djoenja perdagangan keloear, tapi djoe- 
ga oleh segala matjam. pertolongan 
jang diberikan oleh pemerentah dan | 
particulier. Djikalau panen padi nanti 
kedapatan bagoes, nistjaja kesoekaran 

| xakjat disini akan banjak ringan. 

— ngannja, bahwa. disini sesoeatoe gerakar 

          

hat 
# 

| da pergaoela demoem. Itoe disebab- | 0. kan oleh kete ) 
ran dan keinginan oemoem, dalam | 

  

Wali-Negeri itoe menjatakan kesena- 

  

'perbaikan bisa diterima  setoeloesnj 

    

  pada pergao 
an oemoem, kesaba- 

'perkara mentjotjokan diri pada djaman 
. jang soekar ini. Memang, dibanding 

| dengan loear negeri, selama crisis me 
: ngamoek diseloeroeh doenia, Indone- 
“sia ini dikata negeri jang paling aman 

dan sentausa. Soenggoeh tidak ada 
cetjiwanja hal ini diperingatkan kem- 

i dalam pedato penghabisan dari 

   

: Ba UU eng POnaNNI 
—. Keoeangan Indonesia kata Wali- | 

PARTAI 

5 

| Demikianlah hari ini kita mengadakan 
soal djawab dengan beliau seperti 
berikoet : 

   

   

  

  

Arab dan Jahoedi 

Saling tembak. 

Jeruzalem, 14 Juni (Aneta-Reu 
ter). Diloear Jeruzalem orang2 Arab 

menembak bangsa Jahoedi. 
poela, sehingga hari Minggoe pagi ada 
5 orang Jahoedi jang loeka. 

Ai 

RAKJAT INDONESIA Di 
BOEBARKAN ? 

P.R.I. masoek Parindra. 

Pertjakapan dengan 
toean M. Tabrani. 

Sedjak hari Saptoe jl. toean M. 
Tabrani, lid dari Provinciale Raad 
Djawa Timoer ada di Djakarta, Seba- 
gaimana biasa kita sengadja bertemoe 
dengan beliau dengan maksoed oentoek 
'mengetahoci ini dan itoe dari beliau, 

ng bergoena djoega bagi oemoem. 

7 

M. TABRANI. 

— Apa maksoed toean datang di 
Djakarta ? TN 

— Goena mengoeroes P. R. I. Pada 
tanggal 6 boelan ini seloeroeh tjabang 

R.I 

Wali-Negeri de Jonge ini, sebeloemnja 
menjerahkan djabatan kepada jang 

| menggantinja. 

Kita tidak tahoe, apakah bangsa 
(Belanda nanti akan berkata djoega, 

(bahwa mereka itoe telah melihat bagian 
jang baik dari ra'jat jang dikoeasainja, 
biarlah kita orang djangan mengharap, 
jang mereka itoe: akan mendirikan 

toegoe peringatan oentoek ,Kromo 
jang tidak terkenal“, jang telah mem: 
'bantoe Nederland dan bangsa Belanda 

|dalam perdjoangan economisch jang 
hebat ini dengan sekoeat-koeatnja, 
lahir dan bathin. : 
Djikalau bangsa jang berkoeasa di- 

sini dan di Nederland seoemoemnja 

memberikan harga lebih tinggi kepada 

rakjat Indonesia. dan begitoe, djoega 
memberikan kesempatan dan toendja- 
ngan lebih banjak kepada rakjat ini 
soepaja bisa lekas bertambah madjoe 
dan makmoer kembali, maka betoel- 

'betoel semooa orang boleh kata, bahwa 
Sekarang djoega keadaan rakjat Indo- 
nesia itoe tidak begitoe menjedihkan 
lagi seperti tahoen-tahoen jang laloe. 

K.N.   

La each 

P.R.I. di Djawa Timoer telah meng- 
adakan konferensi, jang dikoendjoengi 
djoega oleh sdr. Soeripto, jaitoe ketoea | 
P. R3 J Tg 1g 

      

              

   

  

   

   
   
   
     

  

Fonds Kematian 

Abonnes jang 
tidak 

- keering Sr 

Abonnes jang dapat 

badan sampai tidak bisa beker 
ija lagi selandjoetnja — terima 

Pemandangan" Gratis selama 

nidoegeia. selama ini koran terbit. 

meninggal, asal 

menoenggak dapat uit- 
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Senen 15 Ju 
Dalam conferentie itoe telah diam | 

bil poetoesan: goena mewoedjoedkan 
persatoean dalam pergerakan kebang 
saan jang lebih kokoh dari pada jang 
soedah2, maka kaoem PRI diseloeroeh | 
Djawa Timoer ichlas memboebarkan | 
partainja dengan memberi kemerdeka 
an kepada tiap-tiap anggota oentoek 
masoek atau tidak dalam Parindra, 
dan anggota2 jg tidak masoek Pa r- 
indra tidak diperkenankan mendiri 
kan partai baroe “atau menetapkan 
partai jg lama jaitoe PRI tsb. Poetoe 
san tsb. telah diambii dengan soeara 
boelat, sedang uitvoering dari poetoe 
san itoe dipasrahkan kepada Hoofdbe 
stuur setelah diadakan peremboekan 
dengan seloeroeh tjb: PRI. Goena me 
ngoeroes inilah, maka saja datang di 
Djakarta., Ta 

Apa alasan2, jang mendorong kaoem 
PRI mengambil poetaesan itoe ? 

Praktijk telah memboektikan, bahwa 
persatoean antara B.O. dan P.B.I. ber 
djalan dengan baik dan tidak meroegi- 
kan pergaoelan kita. Sepak terdjang 
Parindra dalam hakekatnja tidak ber 
bedaan dengan PRI. Maka opzet dari 
PRI moela2 jaitoe goena memperkokoh 
dan memperbaiki soal persatoean itoe. 
Oleh karena itoe setelah ternjata, bah 
wa Parindra dapat mewoedjoedkan 
tjita-tjita tsb., maka bagi kaoem PRI 
terpikoel beban baroe jaitoe tidak me 
rintangi, akan tetapi menjokong per- 
gerakan baroe itoe. : 

Djalan jang paling baik goena men 
tjapai maksoed terseh sepandjang 

    

  

   
dra. Djalan lain tentoe ada jaitoe 
cemoemnja: dengan fusie, tjoema 

Isadja djalan demikian lambat dan 
tidak praktis. 

— Bagaimana poetoesan konferensi 
tadi malam? “Pang : 

—Berhoeboeng dengan berapa hal, 
jang tidak dapat didoega lebih dahoe 
loe maka konferensi itoe ditoenda 
sampai penghabisan boelan ini. 

Tjoema sadja disini dapat saja kabar 
kan, bahwa poetoesan groep Djawa 
Timoer itoe tidak akan ditolak oleh 
hoofdbestuur dan tjabang2 lainnja, 

— Bagaimana hadjat toean nanti, 
djika toean soedah berhenti mendjadi 
lid P.R.I.? Apa toean automatis akan 
masoek dalata Parindra ? 

P.R.I. diboebarkan saja akan berdaja 
oepaja mentjari djalan jg lebih sem 
poerna goena menjokong kemadjoean 
kita bersama, Bagaimana itoe beloera 
saja dapat oemoemkan. 

dalam partai lain tidak ada pada 
saja. 

PA 

Demikianlah hasil pembitjaraan kita 
dengan toean M. Tabrani. Beliau 

kita terpaksa memberhentikan pembi- 
tjaraannja sampai disitoe, dan poela 
oleh karena beliau akan balik hari ini 
djoega ke Pamekasan dengan bermalam 
lebih dahoeloe di Cheribon. 

sd peer ' 

DOENIA ONDERWIJS. 

Ditoetoep. 
Pada penghabisan boelan Juli 1936 

sekolah kelas II di Batoehideung dan 
Rangkas (reg. Pandeglang), berhoe- 

40 orang ditoetoep. 

Didjadikan. 
Menoeroet berita jang kita terima 

sekolah kelas II No. 2 di Madjalengka 
ditoetoep dan moerid2nja akan dipin- 
dahkan disekolah No. 1 dikota itoe 
djoega. Dan Jagi poela sekolah Isterinja 

No. 2 Madjalengka. gi 

Diadakan sekolah pertanian 

ment van Onderwijs en Beredienst bah 
wa di Pasoendan akan diadakan kelas 
pertanian di sekolah kelas II Waroeng- 
kondang (reg. Tjiandjoer), Bandjaran, 
Ploembon, Paboearan (reg. Cheribon,   

faham kami tidak lain ketjoeali mem | 
Kk Naa kan P.R.I dan-memperi-kemer: 

dekaan sentoek masoek dalam Parin- 

. — Itoe beloem saja pikirkan. Djika | 

Tjoema sadja niatan oentoek masoek 

tidak banjak tempo (berhoeboeng de-| 
Jagan pemboekaan Volksraad) djadi 

boeng dengan koerangnja moerid dari | 

akan ditempatkan disekolah kelas II || 

Soedah dipoetoeskan oleh Departe- | 

  

936 Losse' nummaer "10 "Cent Na Mama amami maan 
  

Trageng den Tjiamis, Sekolah pernia- 
gaan jang ada dikota Tjiamis dipindah 
kan kesekolah No. 1 di Tjiamis. 

Mengadakan cursus perniagaan 

Kita telah terima berita pada ta- 
hoen 1936 pada permoelaan cursus 
pemerentah ada niatan boeat mendi 
rikan seboeah cursus perniagaan oen 
toek mereka jg akan mengadjar niaga 
disekolah kelas II jg memakai leerplan 
berniaga, Mereka jg keloear dari cursus 
akan diberi oeang f 7,50 asal dapat 
ditempatkan di “sekolah terseboet. 
Cursus itoe lamanja setuhoen dan ba 
hasa perantaraannja Indonesia. Cursus 
diadakan pada pagi hari. Mereka jang 
mendjadi cursisten jalah goeroe jang 
bekerdja di sekolah kelas II dan nanti 
menerima tidak oesah mengadjar lagi 
setahoen lamanja. Jang terpilih beat 
West-Java ada 6 orang, 3 dari kaoem 
normalist dan 3 dari kaoem kweek- 
scholier jg terhitoeng tjakap diantara 
teman seujawatnja jg lain. 

Maoe dipindahkan ? 

Banjak diantara goeroe2 jg bekerdja 
dibahagian Djawa-Barat menanjakan 
kepada kita, apakah betoel Kantor 
Inspectie Inlandsch Onderwijs 2de Res- 
sort dipindahkan ke kota Bandoeng 
seperti dahoeloe kala. 

Pertanjaan ini ditoetoerkan, berhoe 
boeng dengan adanja overdracht dari 
sekolah kelas II ke Provincie dan lagi 
poela sebab di Betawi tidak ada seko 

mereka kantor Inspectie tsb. akan di 
pindahkan ke Bandoeng tidak akan 
terdjadi, sebab kantor itoe dipindah 
kan ke Betawi soepaja mendekati Dep. 
Onderwijs en Eeredienst. Boleh djadi 
beloem dapat dipastikan kantor itoe 
akan pindah ke Batavia-Stad, karena 
dikota Inten banjak kantor jg kosong. 

TO ad abikaha 

Roode Kruis Nederland. 

Kindhoven 12 Juni fAneta). 
Algemeene vergadering Roode Kruis 
Nederland dihadliri oleh Prinses Ju- 
liana jang dalam pidato pemboeka'an 
|memberi selamat kepada jang hadlir, 
antara lain2nja wakil2 dari Indonesia. 
Kemoedian berhoeboeng dengan pe- 
ngiriman ambulance ke Ethiopie, 
beliau, minta berterima kasih kepada 
imereka jang soedah menoendjang, 
karena dengan penoendjang merekalah 
Nederland bisa mengirimkan Ambu- 
lance itoe. 

Sesoedah vergadering Prinses djalan 
djalan di kota, diterima oleh pendoe 
doek dengan tampik sorak sedang di 
roema-hroemah berkibar bendera. 

Setelah itoe melihat-lihat Museum 
van Abbe, memeriksa Transportcolon 
ne, Roomskatholiek Eindhoven jang 
berbaris dimoeka Sociteit Philips, di 
mana Prinses minoem koffie bersama 
sama dengan Bestuur Roomskatholiek 

Idan Bestuur emeente. Sesoedah ber 
santap Prinses mengoendjoeugi fa 

“Ibriek Philips, dimana antara lain-lain 
nja diadakan demonstratie melihat dja 
oeh (televisie) dengan Chansons Mar- 

Mette Serle. Sorenja minoem thee jang 
disediakan oleh njorja Philips dan ha 
bis itoebersantap dihotel Ducommerce. 

Sannjpatk 

Tentang tarief pelaboehan. 

Amsterdam, 13 Juni (Aneta). 
Minister Financien, 0 ud,, mengabar 
kan bahwa Pemerintah sdbka meno 
long gemeente Amsterdam tentang ta 
rif2 pelaboehan, asal sadja gemeente 
raad menjatakan mempoenjai peman 
dangan jg baik tentang anggaran th. 
jang djalan. | | li 

Journalist meninggal doenia. 

Den Haag, 13 Juni (Aneta). Te 
lah meninggal doenia dalam oesia 61 
'tahoen G. van Liss sa, seorang Jour 
aa dan bekas Hoofredacteur Ind. 
Post.   mera yen 

Jah Goebernemen lagi.. Menoeroet.be 
rita jang kita terima, bahwa doegaan 

| 

Poltiek pintoe terboeka. 

Den Haag, 14 Juni (Aneta). Te- 
lah dimadjoekan rantjangan oendang2 
oentoek menambah lamwanja berlakoe 
Octrooi Ned. Bank dan oentoek me- 
ngoebah octrooi itoe, antara lain2nja 
Ned. Bank itoe diberi koeasa ventoek 
menoeroet politiek pasar dengan pintoe 
terboeka,, sehingga bisa menggoenakan 
pengaroehnja atas pasar oeang lebih 
baik dari pada jang soedah2. Directie 
bank itoe bermaksoed menoeroet po- 
litiek itoe dengan djoeal beli wissel 
jang bisa dibajar dalam negeri dan 
soerat2 perbendaharaan  Nederland 
djika sekiranja soerat2 itoe sebeloem di 
belinja soedah ada ditangan orang lain. 

Dalam hal mendjalankan politiek 
itoe Bank itoe seberapa boleh hendak 
memperhatikan kepentingan? negeri jg 
speciaal. Lain dari pada itoe dioesoelkan 
soepaja wang tjodangan jang sekarang 
jang banjak sebanjaknj : itoe tjoema '/, 
modalnja, ditambah djadi sebanjak mo 
dal ja'ni 20 djoeta roepiah, maksoed 
mana bisa lekas tertjapai dengan mem 
pergoenakan 15pCt, dari keoentvengan 
nja oentoek itoe, sedang sekarang hanja 
10pCt. sadja jang dipakai dari keven- 
toengannja oentoek didjadikan wang 
tjodangkan itoe. : 

Maka dioesoelkan poela ssepaja 
atoeran membagi keoentoengan dioe- 
bah, dalam mana santiemes bagi di 
rectie, komisi pemberi nasehat dan 
komisaris2 dihapoeskan. Itoe oebahan 
membagi keoentoengan moelai berla- 
koe, manakala Bank itoe sosdah bisa 
menoetoep sama sekali keroegian jg. 
dahoeloe dideritanja waktoe harga oe- 
ang pound merosot. 

— yaa 

Pemogokan oemoem 

Brussel, 5 Juni fAneta-Reuter). 
Bestuur Bond kaoem boeroeh tamban 
memoetoeskan soepaja tg. 15 boelan 
ini diadakan pemogokan oemoem. 
Perintah oentoek mogok itoe diterima 
oleh segala koeli tambang di peng 
galian2 arang batoe Mons Borinage. 

Didoega bahwa pomogokan itoe ba 
kal disokong oleh koeli2 dalam peroe 
sahaan2 dalam distrik2 terseboet itoe, 
begitoe poela oleh pegawai tram dan 
djabatan cemoem. 

Kabinet Belgie. 

Brussel, 13 Juni (Aneta-Trans 
ocean). Achirnja Van Zeeland 
berhasil membentoek kabinet baroe, 
Ia sendiri djadi Premier, Van der 
Velde vice-premier dan minister 
kesehatan ra'jat, Spaak Mivister 
Oeroesan Loear Negeri, Merlot 
Financien, Boucherij Post dan 
Telegraaf, De Man -B. O.W., 'Die 
Lattre Pekerdjaan, Schrijver, 
Oeroesan dalam Negeri, Van Isac- 
ker Economie, Dierx Transport, 
Hoste Pengadjaran, dan Denit 
Minister Pertahanan Negeri. Kemoe- 
dian dikabarkan, bahwa kabinet sce- 
soenannja dioebah sedikit tetapi pen- 
ting djoega. Sekarang De Man djadi 
Minister Financien, Merfo t B.O.W., 
sedang Dierx menolak djadi Minis 
ter “Transport. Gantinja Jaspar, 
kaoem Liberaal. 

Listrik moendoer. 
Aneta mewartakan dari Madioen 

bahwa gemeenteraad mengambil poe 
toesan akan menghilangkan djabatan 
Direktoer peroesahaan listriek, karena 
pendapatannja selaloe moendoer. Di 
rektoer jg sekarang F.H. Starke 
moelai tg. 16 November j.a.d. dilepas 
dengan hormat. 

mangpama 

Contingenteering dipandjangkan 
Telah ditetapkan verordening Peme 

rentah oentoek meneroeskan pembata 
san barang tenoen bertjorak. 

meanpammen : 

Edeleer Kuneman ke Mad-era, 
Dikabarkan oleh Aneta Jari Sam- 

pang, bahwa Goebernoer Kuneman 
jang baroe2 ini telah diangkat Edeleer 
itoe, soedah mengoendjoengi Madoera 
oentoek minta diri dari pada ambtes 
naar digedoeng Resident,   

kerjilaka'an ' 
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| SEKARANG BERSATOELAH. 
Kegentingan di Tiongkok 'roepanja Te 

telah berachir, sebagaimana semoea| 
perangan berhenti | orang harap: peper 

diwaktoenja hendak moelai. 

Kabarnja tentara Selatan Barat, | 
jang tadinja telah madjoe di Hu-| 
nan, ditarik moendoer, setelah Nan- 
king mengirim tentaranja oentoek 
mentjegah madjoenja lebih djaoeh, 
dengan alasan, soepaja djangan ke- 
djadian pertempoeran antara doea 
tentara itoe. Sekarang tinggal disang 
sikan sikapnja itoe generaal Moeslimin, 
Pai Tsung Chi, jang biasanja berlakoe 
semacenja sendiri. Begitoe djoega, kita 

pertjaja, jang generaal ini djoega akan 
djadi sabar dan insjaf, bahwa pertje- 
raian itoe akan membikin tjilaka 
seloeroeh negeri sendiri. | 

| Sekarang sampailah waktoenja oen- 
toek bersatoe. Lebih baik Selatan- 
Barat itoe berdjabatan tangan kem- 
“bali dengan Nanking boeat bersihkan 
negeri dari Isegala bentjana jang me- 
ngantjam kemerdekaan dan ketertiban 
cemoem. Di Tiongkok masih didapat 
banjak sekali ratjoen-ratjoen 

selaloe merintangi pekerdjaan mema- | 
djoekan negeri dan rakjat. Pertama 
sekali mesti disingkirkan semoea ele- 

menten, jang tidak berhentinja men- 
tjapai maksoednja sendiri mace, maoe 
merdeka dari pemerentah centraal 
dan berkoeasa sendiri atas daerah 
jang tadinja dipertjajakan padanja 

(autonomisten). : 
Mereka inilah jang biasanja mena- 

rik tangan moesoeh, soepaja mengadoe- 
-biroe dalam oeroesan intern. di Tiong- 
kok. Lain dari pada itoe, so'al kaoem 

merah haroes diselesaikan selekas- 
lekasnja, karena so'al inilah jang 
membangoenkan kekoeatiran bangsa 
asing, sehingga mereka ini laloe me- 
nimbang, dan perloe sekali menambah 
tentaranja dan mendoedoeki daerah 

jang lebih loeas dari Tiongkok. Oe- 

Tiongkok mesti bisa mentjegah boeat 
mendjadi lapang berdjoangan antara 
doea moesoeh toea, jang satoe masa 

pasti akan bertempoer di Timoer 
Djaoeh. Kn 

Lebih doeloe ada kabar, jang sangat 

menarik hati. Jaitoe kabar tentang pe- 

ngakoean Generaal Kita kepada Nan- 

'king, bahwa betoel Japan telah men: 

'djoeal perkakas perang kepada kaoem 
Selatan-Barat, akan tetapi tidak me 
nanja lebih doeloe oentoek apa dan 

apakah pembajarannja ditanggoeng O- 

leh Canton atau Nanking. Kita tidak 

maoe pikir-pikir lebih pandjang, tjoe 

'ma kita oendjoek poela kejakinan ki' 
ta, bahwa pendjoealan perkakas pe- 
'rang itoe ada perboeatan jang tidak 
bisa dipoedji, apalagi djikalzu pendjoe 
alan itoe dikemoedian menimboelkan 

nafsoe poera-poera hendak melawan 

  

Japan, tetapi eban aga Naa Ae katun belahan Biasa Jono 225 djud 
Ita roepiah banjaknja, dengan tidak nerbitkan perang saudara, biarpoen ti 

dak lama. 13 pe ee 
Dengan linjapnja kegentingan di 

Timoer-Djaoeh, maka tidak lama lagi 

Ikita orang bisa mengharap kegenting 

  

   
an baroe dibenoea Barat, It 
dah djadi biasanja edaran politiek : 

lam djaman sekarang im... 

KN. 
  

  

  

|. Spelers Dja's Dardanella 
Maoe adakan tooneel 

— Iagi. Maoebikin film 

    

      
beberapa golongan, diantaranja golong 
an Timmghog boeat membikin satoe| 
film di Batavia. Berhasil atau tidak 

ar |ada'an. Wali-Negeri ichtiar itoe beloem dapat ditentoekar?. 
' Selandjoetnja kita dengar, kahwa 

“bekas spelers Dja's Dardanella jg da- 
tang dari Bombay dibawah pimpi- 
nan tocan2 Andjarasmara dan Bach- 

jang | 

Itoedjoe. 

“ Toean Voorzitter, 
Volksraad. 
Begrooting oentoek tahoen 1937, 

jang disadjikan kepada toean-toean 
sekalian pada pemboekaan sidang ini, 
adalah koerarg menjedihkan dari pada 
jang disangkakan pada moelanja tadi. 
Bahwasanja pengharapan tadinja ti 

anggota-anggota 

Idak begitoe besar, soedah ternjata ke 
Ipada toean2 dari soerat edaran tang 
gal 11 Dec. jang laloe, jang soedah 
terkenal dan sedjak itoe soedah ber 
oelang-oelang  diseboet: boekankah 
pada soerat edaran itoe, karena me 
nginat keadaan financien pada masa 
itoe, diperingatkan bahwa amat per 
loe sekali oentoek memperkeras peng 
hematan itoe. Memang soedah semesti 
nja soerat edaran jang tidak dimak 
'soedkan boeat dioemoemkan itoe, boe 
ikan tempat oentoek memberi peman 
dangan jang menggirangkan hati sa 
dja, tetapi tidak dapat disangkal lagi, 
bahwa sekarang harapan boeat masa 
jang akan datang ini soedah koerang 
menjedihkan dari pada waktoe itoe. 

Koerang menjedihkan : apakah arti 
perkataan itoe : banjakkah jg terkan- 
doeng didalamnja atau sedikitkah ? 

Hanja sedikit, kalau jang dikatakan 
| pengharapan jang baik itoe teroetama 
|terdapat karena keadaan2 jang teristi- 
mewa , bahwa jang akan tertjapai itoe 
beloem lagi lebih dari pada oetang 
tidak akan bertambah lagi: 
|bahwa padjak masih akan tetap tinggi 
djoega lagi dan bahwa baloem dapat 
lagi kebebasan boeat bergerak, melain 
kan sebaliknja, kita masih mesti teroes 
berhemat dan melakoekan segala se 
'soeatoenja sederhana. 

Tetapi soenggoehpoen begitoe, banjak 
|djoega artinja peroebahan jang sedikit 
itoe, djika kita soedah boleh meman- 
dangnja sebagai: soedah sampai 
kebatasnja, 

. Baroe sekali ini, sesoedah sedjak be- 
berapa th. wang keloear jg dapat di 
bhematkan itoe, tidak dihilangkan oleh 
karena banjak soesoetnja wang masoek, 
atau kesoesoetan wang keloear dilebihi 
oleh kesoesoetan wang masoek itoe! 
Angka2 anggaran ini beloem begitoe 
menggembirakan hati, tetapi soedah 
menjatakan toedjoeannja arah kepada 
jang baik. Boeat th. 1937 hasil jang 
'diperoleh dari padjak2 menoeroet ki- 
raan ada 4.5 djoeta roepiah lebihnja 
idari pada taksiran jang soedah diper- 
baiki oentoek dalam th. 1936. 

Peroesahaan Negeri jang “berdasar 
Bedrijven-wet Indonesia memberi hasil 
jjang f 8.7 djoeta lebihnja, akan tetapi 
sebaliknja keoentoengan jang akan di 
peroleh dari Peroesahaan Negeri jang 
lain, ditaksir azan koerang f 1.4 djoeta. 
Berbagai2 hasil lain dapat ditaksir 
lebih tinggi f 1.2 djoeta, sedang bui- 

|biasa dapat memberi keoentoengan 
f 1.1 djoeta. 
Tentang perkara wang keloear, soe: 

dah tentoe tidak seberapa dapat di 
hematkan lagi sesoedah penjoesoetan 
jang dilakoekan dalam beberapa tahoen 
jang laloe. : NA : 
Tapi soenggoehpoen demikian, de 

partement-departement civiel masihda 
'pat mentjari penjoesoetan wang keloe 

'oesah lagi mengadakan atoeran baroe 
dalam hal gadji dan diloear jang di 

Itiar Kffendi sedang selenggarakan 
Iimaksoed boeat adakan opera baroe de 
ngan nama sama (Dardanella) Jang| 

-|akan main dalam opera itoe semoea 
ekas spelers Dja's Dardanella dan 

spelers baroe. 

adp berjalan 
Maksoed itoe beloem definitief, akan 

'tetapi dari beberapa pihak soedah 
— Ididapat pernjataan sympathie dan se 

Menoeroet pendengaran lagi, djika 
tidak ada aral melintang, maka ope- 

Ipada tg. 8 Juli j.ad., dalm Thalia- 
bioscope. Kita akan merasa girang 

San Idjika maksoed ini dapat dioedjoedkan 
megan 

Keada'an Wali-Negeri. 

Aneta mendengar kabar, bahwa ke- 

hingga hari Senen jad. bisa mendja- 
lankan pemeritahan sehari2 dan bisa 
poela memboeka sidang Volksraad.   

. pada pemboe 

tengewone dienst (belandja jang loear 

|peroleh dari meneroeskan mendjalan !: 
kan atoeran gadji jang soedah dipoe| 

“Itoeskan dalam tahoen jang laloe. Pe 

Jg melamar dari beberapa golongan | 

'ning pertama akan dilangsoengkan | 

telah baik, se-| Y 

    

Vo 

    

'SALINAN DARI BALAI POESTAKA, 
1 

njoesoetan belandja jang diperoleh ka 
rena meneroeskan mendjalankan atoe 
ran ini ada f 2.5 djoeta. 

' Pengeloearan wang jang masoek be- 
landja biasa itoe djadi bertambah besar, 
karena hendak memenoehi keperloean2 
jang makin mendesak boeat pendjaga 
negeri dari serangan moesoeh, jaitoe 
ada kira-kira f 8.3 djoeta : dalam pada 
itoe karena rente dan oetang tetap di 
harapkan akan dibajar lebih banjak, 
dan. lagi karena rente peroesahaan 
Negeri ditaksir akan soesoet poela 
berhoeboeng peroebahan2 jang baroe 
didjalankan maka belandja jg berhoe- 
boeng dengan ini akan naik f 4.5 
djoeta. — 

Sebagai soeatoe penghasilan baroe 
terseboet dalam begrooting bia menge 
loearkan karet anak negeri jang 5pCt 
dinaikkan djadi 10pCt. berhoeboeng 
dengan ristrictie karet jang akan di- 
djalankan atas orang seorang2: pemba 
jaran jang loear biasa jang diperoleh 
dari maskapai-maskapai minjak tanah 

| boeat tahoen 1937 diganti dengan tjoe 
'kai jang ditanggoeng sekoerang koe- 
rangnja f 1. dalam satoe ton minjak, 
jang diperoleh ditambang-tambang jg 
dikenakan tjoekai. ne 

Sebaliknja soedah diingat poela ke 
soesoetan hasil, karena pembajaran 
wang sekolah, P.T.T. dan padjak po- 
tong ditoeroenkan: djoemblahnja ada 
f2,2 djoeta..Djoega rerte roemah gadai, 
tarief kereta api dibeberapa bagian, 
sewa berbagai-bagai pelaboehan soedah 
dan akan ditoeroenkan. 

Pendeknja sekarang soedah ternjata 
dapat ditoetoep kekoerangan jg. f 12 
djoeta banjaknja, jaitoe djoemlah jg. 
menjebabkan begrooting tahoen 1936 
djadi terdjaoeh dari sjarat jang ditjita 
tjitakan, djangan menambah oetang 
lagi. 

Sjarat itoe sekarang mesti tertjapai, 
sebab oentoek tahoen 1937 kita tidak 
boleh mengharapkan penoetoepan se- 
perti jg terdapat oentoek tahoen 1935 
dan 1936, dalam tahoen2 itoe karena 
ada kelebihan jang diperoleh dari be 
landja loear - biasa (buitengewone 
dienst) dan oleh karena Nederland 
mengambil mata wang perak jg ber- 
lebih dinegeri ini, maka tambahan 
oetang itoe dapat ditjegah, jg sedia 
nja akan memberatkan pikoelan dima- 
sa jg akan datang. Begrooting jg di 
sadjikan kepada toeantoean sekarang 
soedak memenoehi sjarat itoe. 

Dengan kasarnja dapatlah dikatakan, 
Ibahwa oeang keloear soedah dapat 
disesoeaikan pada keadaan jang soe 
dah beroebah ini, atas dasar f 390 
djoeta, soedah sedjak tempo hari di 
kira2kan, bahwa dasar itoelah jang 
akan memboeat belandja stimbang 
dengan penghasilan, bahkan menoe 
roet angka2, perhitoengan tahoen '35, 
bahwa kita sebetoelnja soedah sampai 
dibawah itoe. Akan tetapi masih amat 
mengetjewakan djoega lagi, karena 
penghasilan masih f 50'djoeta dibawah 
batas itoe. Kalau tidak kita hitoeng 
ocang jang dipergoenakan pembajar 
hoetang, maka sisanja, jang f 30 djoeta 
lagi, jang menjoesahkan. Akan penoe 
|toep itoe, maka kita soedah mesti 
(mengadakan pemoengoetan jang koe 
irang menjenangkan, dan kita mesti 
| berhemat dan menjederhanakan segala 
'sesoeatoenja, jang sesoenggoehnja soe 
'dah dekat sekali kepada batas jang 

sengkin dan boleh dikerdjakan. 
Post pertama dalam perdjalanan me 

noedjoe kepada belandja Negeri jang 

     

    

Jang dikatakan penipoe, roepanja 
maoe ditipoe dengan tjerdik. 

| Satoe perkenalan 
dengan satoe njonja 

“Buropajg. berachir 
terdjeroemoes da- 

Pa lam lobang tipoe. 
Dalam soerat kabar ,Bat. Nieuws- 

kabaran tentang seorang perempoean 

'dah melakoekan berbagai djalan pe- 
|nipoean jang litjin sekali. 

Orang jang diroegikannja, kata itoe 
S.k. iala ang njonja pensioenan 

  

Bestuursambtenaar Kuropa, dan oen- 
toer   soerat2 tanda oetang itoe njo- 

angsawan Deli masih ada dita- 
jonja Europa, sehingga bisa | 

boekti. Tn 

    

   

    

ga dioe 
1396 begini: 

Sekarang “sedang dilakoekan pe- 
meriksaan pada satoe perkara pe-     nipoean jang dilakoekan dengan 

  

blad“ & Mei 1936 pernah dimoeat |. 

jang ketoeroenan Bangsawan Deli soe | 

    

Ikenaa Akan 1936. 

: Pedato Seri Prdoeka Toean Besar Goebernoer Djenderal 
Pe aa kaan Volksraad ini hari. 

  

   
contingenteering, ja'ni jang menjebab 

ikan banjaknja pembeli bertambah 
atau tidak mengoerangkan banjak 
pembeli jang soedah ada, karena 
barang2nja tidak kita alang-alangi di 
djoeal dipasar kita. 

Tentang perhoeboengan ekonomi 
'dengan Djepang, Pemerintah masih 
“tetap beroesaha mentjari hasil jang 
| memoeaskan kedoea belah pihak, ja'ni 
jang moengkin menoeroet pendapatan 

.' Pemerintah, karena boeat kedoea belah 

pihak perhoeboengan perdagangan jg   
jg penghabisan itoelah jg seberat2nja, 
tetapi adakah itoe akan membimbang 

banjak sjarat2 jg baik boeat menghasil 

niagaan jg selamanja perloe bagi ke 

nja ditempat jg serendah2nja ? 
Tidak bolehkah negeri jg sematjam 

itoe mengharapkan, meskipoen tidak 
ada orang jang mengharapkan kema' 
moeran jang doeloe akan segera kem- 
bali, akan mendapat keadaan jg loem 

tidak berkekoerangan, sehingga akan 
tertjapai kembali dasar jang sehat 
boeat mendjalankan wang dan kema- 
djoean jang boleh dipertjaja. 

Soedah saja katakan tadi, bahwa se 
karang baroe pertama kali dapat di 
harapkan kenaikkan penghasilan. Akan 
tetapi boekan satoe pasal itoe sadja 
jang haroes kita perhatikan: keadaan 
sekarang ini mesti dipandang dalam 
perhoeboengan jang lebih loeas, 

Dan lagi saja hendak mengatakan 
poela, bahwa keadaan ekonomie Indo 
nesia tidak begitoe mengetjilkan hati 
lagi. Keadaan itoe, sajang sekali, se 
bagian besar dipengaroehi oleh keada 
an dinegeri loearan. Kita ada mem 
poenjai hasil peroesahaan, tapi dapat 
lah kita mendjoealnja dan dengan har 
ga berapa ? 

Export kita adalah mengandoeng be 
berapa hal jang mendatangkan kegi- 
rargan, begitoe djoega pelajaran : ke 
doea doeanja tetap banjaknja. Walau 
poen demikian, seperti pengalaman kita 
dalam tahoen jang laloe, disini djoe 
ga kedapatan kesoekaran jang besar2, 
ja'ni jang kadang kadang seakan akan 
tidak dapat  di&lakkan. Keadaan doe 
nia oemoemnja sekali kali beloem baik, 

Perang dan bahaja perang, oesabha 
hendak menggoelingkan pemerintah, 
kekaloetan politiek, keadaan oeang j.- 
tidak tetap, jaitoe sekaliannja hal jang 
menggoentjangkan dasar perhoeboe 
ngan internasional: dalam hal itoe 
oesaha kebanjakan keradjaan hendak 
menghasilkan barang keperloeannja 
sendiri serta bia pengalangi barang 
masoek dimana mana mendatangkan 
keroegian dan rintangan poela. Soeng 
goehpoen demikian ekonomi doenia ada 
roepanja mentjari dan akan mendapat 
djalan ketempat perniagaan biasa. 

kan hati kita? Bolehkah negeri, seperti | 
Indonesia ini, jg mempoenjai sekian 

kan, — tanah, hawa, dan tenaga —, 
negeri jg menghasilkan barang? per 

ngan kepentingan pelajaran kebangsa 
perloean doenia, tidak bolehkah negeri an, penganggoeran' kita, perdagangan jg -sematjam itoe mengharapkan, peng dan peroesahan Ikita dan kewadjiban 
hasilannja tidak akan tinggal selama2 kita terhadap kepada politik perdaga 

rah, jaitoe mempoenjai begrooting jg: 

sehat penting artinja, apalagi karena 
setimbang dengan penghasilan seka-'sjarat2 hendak mentjapai perhoeboe- 
rang soedah tertjapai, berkat kesoeng ngan itge ada belaka. Kan 
goehan beroesaha, ketoeloesan oentoek! Hindia Belanda selamanja akan dja 
bekerdja bantoe membantoe, dan ke 
betahan berbagai2 golongan rakjat.! 
Djoega dalam perkara ini, pekerdjaan ' 

“di pasar barang-barang peroesahaan 
Djepang jang baik dan jang moerah, 
sedang Djepang selamanja poela akan 
perloe memakai hasil tambang dan hasil 
boemi kita. Selain dari pada itoe Peme: 
rintah tidak berkeberatan seboeah djoe 
ga Djepang bekerdja disini dalam oeroe 
san ekonomi, asal didalam batas jang 
diadakan Pemerintah menoeroet hak 
dan kewadjibannja, berhoeboeng de- 

ngan kita dengen negeri lain. 

Berhoeboeng dengan itoe kita ber 
girang hati bahwa pembitjaraan pela 
|jaran baroe2 ini baik hasilnja. 

Sekarang perhoeboengan doenia soe 
dah baik sedikit, akibatnja poen keli 
hatan dalam ekonomi didalam negeri. 
Akan tetapi dalam pada itoe kelihatan 
poela doea boeah keadaan jang berten 
tangan. Harga naik sedikit, oesaha me 
ngeloearkan barang makin madjoe, 
dalam beberapa hal keadaan ditetap 
kan, tetapi sebaliknja crisis berdjalan 
teroes djoega, jang akibatnja kelihatan 
pada kemiskinan jg terdapat di mana2. 

Sebab itoe soekar sekali akan menja 
takan pendapatan tentang keadaan 
didalam negeri, jg mengenai seloeroeh 
nja. Kalau hal itoe hendak dinjatakan 
djoega, maka mengingat pengharapan 
jang patoet dibelakang hari, menoeroet 
perasaan saja, timbangan itoepoen ha 
roes berboenji: tidak begitoe 
menjedihkan hati. Demikian- 
lah pendapatan saja, walaupoen ada 
kadang2 orang jg menjangka, bahwa 
Indonesia sekarang baroe mengalami 
kesoekaran besar. Pendapatan ini sekali 
kali tidak mengenai tanah Djawa jg 
karena rapatnja pendoedoek negeri, 
selaloe dalam keadaan jang gojang, 
sekalipoen ada djcega kedapatan peri 
hal jg baik, seperti akibat jg berfaedah 
dari pada peroesahaan - peroesahaan jg 
menghasilkan barang keloear negeri. 

Ketika keadaan jang baik-baik itoe 
lenjap, ra'jat masih ada djoega mem- 
poenjai serap, tetapi serap itoepoen 
sekarang tidak ada lagi. Sebab itoe 
sekaliannja itoe sekarang bergantoeng 
sama sekali pada hasil sawah. Kalau 
hasil sawah baik, kesoekaran jang biasa 
dapat djoega dihindarkan, akan tetapi 
kalau padi koerang hasilnja, seperti 
terdjadi pada beberapa tempat dalam 
tahoen 1935 oleh karena moesim panas, 
maka tidak beberapa lama datanglah 
bahaja kekoerangan makanan dan 
kekoerangan kekoeatan dengan segala 
akibat-akibatnja, 

Pemerintah soedah lama memperhati   Politiek perniagaan soepaja soedah 
beroesaha kembali dengan koeat hen 
dak toekar-menoekarkan barang de! 
ngan harga jang patoet, biar didalam 
batas jang ketjil sekalipoen. 

Negeri Belandadan Indonesia dalam 
hal itoe tidak tertinggal: karena kdoea 
doeanja bantoe membantoe dalam ber- 
bagai-bagai keradjaan, bahagian ba 
rang Indonesiajang dikeloearkan biasa 
nja djadi bertambah. Perdjandjian de 
ngan Amerika baroe ini mendatang 
kan ketetapan jang lebih besar kepa 
da kita akan mendjoeal tembakan kita 
kanegeri itoe. Atoeran jang lain dalam   tahoen jang laloe dilandjoetkan dengan 
berhasil, seperti pembatasan teh, kapok 
centrale, pembatasan timah dan politik 

setjara tjerdik oleh seorang pe 
rempoean toeroenan Bangsawan 
Deli. Perkaranja akan diperiksa 
oleh raad van Justitie, djadi boe 
kannja hanja dihadapkan didepan 
Lanraad karena ia masih toeroen 
an agoeng. 
Jang mendjadi korban itoe peni 
poe adalah seorang isteri bekas 
amtenaar bangsa Europa. 

Begitoe kabaran soedah tersiar, dan 
tentoe sadja tidak enak didengar oleh 
Bangsawan Deli, poen bagi Journalisten 

tahoei lebih landjoet doedoeknja per 
kara dan siapa jg dikatakan penipoe 
itoe. 

: Seboelan lebih kita sebagai recher 
|eheur menjelidiki ini hal, dan bij louter 
toeval dapat keterangan jang djelas, 
seperti berikoet : 4 

Itoe perempoean Bangsawan Deli ia 
lah isteri seorang jg terkemoeka dalam 
pergerakan diini kota dan berkedoe 
doekan baik, sekali masa berkenalan   Indonesier tentoe sadja ingin menge | 

kan kesoekaran itoe dengan soenggoeh2 
bersama2 dengan Departement Ficono- 
mische Zaken dan Djabatan Kesehatan 
Ra'jat. Mendjaga keadaan makanan 
beloem pernah dilakoekan sebaik se- 
karang , makanan dan ocang selaloe di 
sediakan. boeat membantoe dimana per 
loe. Tetapi oesaha itoe tjoema dapat 
menangkis ketjelakaan, tidak menim- 
boelkan kema'moeran terlebih-lebih di 
negeri, jang keima'moerannja rapat se 
kali pertaliannja tjoema dengan satoe 
peroesahaan sadja, seperti dibahagian 
Jang besar besar di tanah Djawa dengan 
peroesahaan 'goela jang djatoeh itoe 

(Akan disamboeng) 

Ambtenaar Europa. Dari perkenalan 
ini roepanja sinjonja Europa tertarik 
dengan kekajaannja njonja Indonesier 
jg nota bene djoega toeroenan serta 
achli waris Bangsawan Deli, sehingga 
ia poera2 saudara betoel (angkatan 
saudara) sampai tidak maloe2 lagi ma 
kan minoem sinjonja bergaoel diroe- 
mahnja Bangsawan tadi. 

| Perloe dioemoemkan bahwa itoe 
njonja Europa mendjoeal djedjamoe 
dan roepanja maoe pasang perangkap 
boeat mendjebak (afpersen)itoe njonja 
Bangsawan Deli. 

Wnktoe pagi2 djam setergah 6 ini 
njonja Europa datang menangis? 
minta tolong diroemahnja Bangsawan 
Deli tadi, katanja dia bilang samalaki 
nja bahwa oeangnja f 1000 soedah di 
pindjamkan pada njonja Bangsawan 
Deli tadi. Tentoe sadjaitoe Bangsawan 
Deli djadi marah dan memberontak. 

Kebetoelan tidak lama datang me 
njoesoel poela si pensioenan ambtenaar 
Europa, hingga terdjadilah perkara :   dengan seorang njonja pensioenan diatas, 

   

dioemoemkan oleh Bat. Nicuweblai 
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Boeat hari “Senen 

dan Se'asa 15-16 

Juni 1936, 

  

SOEDAH TERBIT 

“Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 
A 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebainja XII -I- 90 moeka 
— formaat 16 X 24 c. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
Il. Dari hal pengertian nkrisis". 

III. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
dan krisis. 

V, Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
Vili. Penoetoep. 

PENERIT t. LEMAO TOEAH 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 

banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174, 

Administarie Pemandangan 

126 Senen 107   
DITANGGOENG 100 pCt. MEMOEASKEN ! 

ANAK-ANAK TIDA BOLEH NONTON 
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Toean poenja pengharga'at 
dari salah satoe barang ter- 
gantoeng dari toean poenja 
penglihatan. 
“Tidak perloe toean meroegi- 

kan toean sendiri dengan pe- 
milihan katja mata, djika toean 

5 bisa dapat beli dengan moerah 
1 In katja mata kwaliteit jang paling 

NY au | baik. 

Cc. FIELIEN, O. D. pam 

   

        
  

Gedipl. Opticien 

  

  

   
Dagblad Ul sitaan Sawan 

312 Gemandangan 
“IP .— Isinja mahal 

Harganja moerah “ 

Berlangganan kawat 

— — 55 
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Hasil bagoes oentoek 

ADVERTENTIE. 
@ 

Kantoor: Senen 107 Bat.C. 

“boleh bajar 

F 1.50 
serboelan 

# | Petodjo G. Kadji 48 Batavia-Centrum 

Baroe No. 83 - Teli. 159 Welt.-Be-C.| 4 

sid. II. jang di biakang “hari ketjewa 
7 |memanggil ia, bahwa ia dari ini hari 

Iseteroesnja sedia oentoek mengobat 
' Ipada sembarang waktoe (siang dan ma- 

DWI 1351)—12 Juni" 36. 

an rgrurururs 

God help those who help them self. 

| Barang siapa bekerdja dengan sesoeng- 

| soeng goeh cesaha tjoekoe pnja. 

(Prof. Tabib A.G, JACOB 
| Kebon Djatiweg 13 Batavia-C. 

Bisa mengobati “segala roepa penjakit 

  
  

  

  

Pergoeroean Nasional 

» KASATRIAN” 

  

Tahoen Pengadjaran 1936/1937 

Soedah moelai trima moerid baroe 

boeat: i 

Il H.LS Voorklas sampai klas 7 
seboelan moelai dari f 2.85 

II. SCHAKEL Klas I — kl. V 
Seboelan moelai dari f 2 35 

HANDELSSCHOOL. Seboelan 
| Osgar 

IV. Cursus sore: K.E, Handelscur- 
sus, Inggris Frans, Duits, TYPEN d I.I. 

Orang toea moerid2 dapat KINDE..- 
TOELAGE : 23 

ni, 

Pemimpin 
  

  

  

Dokter Moseiordi 
| Memberikan taoe kepada orang-or.ng 

lam) bosat segala orang (miskin atau 
Ikaja) seperti doeloe. Harap di maaf 
karena keperloean. An 8 (Tif. 

    

  

Sa 3 Ba Ara 

  

  

IDjanganlah tocan2 dan njonja2 poe- 
Itoes asah. « 

| Toehan bisa menoeloeng barang siapa 
menolong dirinja. 

|goehnja, ijalah menerima sampoerna 
1 oepahnja, 

| Toehan kita moerah hatinja, djika kita 

(Sebelah Bioscoop Tanah Abang) 
  

zonder pvtong (zonder operatie/. 
Specialist: (Bewasir loear of dalit) 
Impotentie (pelveh). Kentjing manis, 
Kentjing nanah of batse, Syphilis, 
Tering, Asthma (bengek) Rheumatiek, 
Zenuwen. Sakit mata, perampoean 
datang boelan tidak tjotjok, Kepoe- 
tihan (pektay) d.I,I. penjakit. 
Djam bitjara: djam 8 p gi — 9 ma- 
lam boleh dipanggil Roemah dalam 
kota of loear kota 
  

  

CINEMA PALACE 
Moelai ini malem 

»PEOPLE WILL TALK 
dengan 

MARY BOLAND — CHARLIE RUGGIES — LEILA HYAMS 
Charlie dan Istrinja oemoer 40 taoen adjaran anak2 moeda ba- 
gimana ketjintaan dan peladjaran. Diaorang moesti sendiri taoe 
bagimana keadaannja. f 

Sedikit hari lagi: 

MARLENE DIETRICH 
dalem 

,DESIREs 

   
   
   
   

       

  

       
  

  

Pergoeroean Nasional 
TAMAN-SISWA 

DJAKARTA. 
Mr -Cornelis. 

Soedah terima moerid: 

TAMAN-ANAK— ( 
2, TAMAN-MOEDA ( 
3. KLAS-MASIARAKAT (1 tahoen dari H.I,S. dan sebagainja). 

a. Bg, Pertoekangan dan Perdagangan Kefjil. 
b. Bg. Pertanian dan Perdagangan Kefjil. 

4 TAMAN DEWASA (M.U.L.O. — afd) 
5. TAMAN-DEWASA-RAJA (AM,S. — afd.) ? 

a. Paedagogische afdeling. 
b. Oosters-hiteraire afdeling 
c. Sociaal-economiscne afdeling. 

6. TAMAN-GOEROE-RAJA. 

(Opl. voor Nat Mulb-leerkrachten en schoolleiders). 

Carsus 1 tahoen sehabisnja A,M.S., H.B.S atau H.LK. 

7. TAMAN-RAKJAT (Vailksuniversiteit). 

A. B. C.-cursus, bahasa-bahasa asing, ilmoe. 

Tanal -Abang. Kemajoran. 

  

pe
 

Afd. Lager Onderwijs. 

  

N.B. Pembajaran menoeroet kekoeatan masing-masing.— 

Ketoea Oemoem : S. Mangoensarkoro.     
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HAWA PANAS ATAU DINGIN seringkali meroesakkan paras dan 

menimboeikan roepa2 penjakit, sepeiti: Ketocahan, Djerawat, Seri- 

aran, Broentoesan d.s.b. $ 

Dari itoe peliharalah paras moeka toean2 dan njonja2 dengan 

Bedak SARIPOHA Tj! jang terkenal baik goena menghaloesxan paras 

moeka, menambah tjahaja. menoeiak dan menjemboehkan roepa2 

penjakitnja. SARIPOHATJI boekan Bedak wangi, tapi goena mem- 

bikin nama togan en njonja mendjidi wangi! 

Bisa dapat di Toko2 Inionesier diseloeroeh Indonesia. 

Firma "SARIPOHATJI" 

Tjiamis 
Hoofdagent: 

'K.W E. KARTAAT MADYA, A. & C. H. 

O. Tamarindelaan — Batavia-C. KE
MA
NA
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Nanyo Kaiun Kabushiki Kaisha (N-Lijn) 
DARI JAPAN KE JAVA V. V. 

  

Dari Japan Ke Japan 

Sampe Sampe Dari Dari 

Soerabaja Batavia Batavia Soerabaja 

,. Nagoya Maru" — — -a 21 Juni 

»Burma Maru" — 19 Juni 19 Juni — 

#) ,Macassar Maru“ 24 Juni 281 PAR 11 Juli 

(“") ,Canada Maru“ 25 , Bani Aa an 

,,Madras Maru“ 28 ,, 2 Juli 2 Juli Mani 

(““) Ke Japan via Tawao, Hongkong & Formosa. 

(“) Moeat barang di Tijilatjap. 

  

Klas Satoe Klas 2 Klas 3 
AR s3 

Soerabaja — Kobe .. . . Y 180.— Y 150.— Y 90.— Y 65.— 

Soerabaja — Hongkong .. , 160.— ,, 133 — » 80.— 3 3 — 

,A“—,,Nagoya Maru“ & ,,Johore Maru", »B" —Kapal2 lain, 

Segala keterangan hal vracht, passage dan lain-lain bisa didapet pada 

Agenten: 

N V. NANYO VEEM, Batavia, Cheribon, Semarang, Soerabaja & Makasar 

PASSAGE-AGENTE NI. Touristen Bureau (Nitour) Batavia-Centrum.       
  

  

WAN LIE 
Horlogemaker 

Pasar Senen Djalanan Listrict No. 124 

Batavia - Centrum 

  

- 

    

Djoeal katja ma'a Shanghai dan Europa. Bisa terima 

recept Dokter, ditanggoeng tjotjok menjenangken U 

poenja mata. Harga, tida mahal dan terima bikin betoel 

wd — horloge, lotjeng dan gramofoon 

    

    

memoeaskan       audit aig3 Godi3 
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Pekerdjaan ditanggoeng |     
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| FINANCIEELE 
1 

Nota penekan tentang keoeangan |: 
onesia LX 

    

      

     

   

   

   agai lampiran dari rentjana begrooting 
moe ai agan Pegaa P 

tentang hasil : 

ting tahoen2 1934 dan 1935. | 

  

otin : ' 
' Dalam th. 1934 telah didapat nadee 
saldo froegi) atas dienst biasa 82.6 
millioen, dan voordeelig saldo (oen-    
toeng) atas dienstloear biasa $ 
ioen. Dalam th. 1935 maka djoemblah 

dan djoemblah pekeloearan biasa 31 
mMillioen, jangmana memberikan ker 
gian dari 34.8 millioer SN 

' Tentang dienst biasa dari tahoen 
1935, maka dalam Nota itoe ada di 
terangkan, bahwa tekort ada koerang 
boelat 48 millioen dari tekort tahoen | 
1934, dan perbaikan saldo itoe tjoema | 
bisa didapat, oleh karena dibanding 
dengan dalam 1934, penerimaan oeang 
negeri ada tambah 13 millioen, sedang | 
 pekeloearan biasa koerang dengan 35| 
millioen. Berhoeboeng dengan penga-| 
roeh koerang baik sebagai akibatnja | 
erobahan tjara memboekoekan pema-| 

soekan dan pekeloearan menoeroet 

  

telah didapat keakoeran dengan kongsi 
kongsi minjak tanah jang bersangkoe- 
tan,. bahwa oentoek tahoen 1937 me 
reka itoe kasih garanti membajar 
accijns paling sedikit f 1 per Kg ton, 

ka2 itoe masih boleh dicorrectie dan: 
boleh diterangkan bahwa penerimaar| 
oeang negeri tambah dengan 15 mil-| 
ioen dalam tahoen 1935 dibanding 
engan dalam tahoen 1934, dan per-| 
ikan saldo dienst biasa sebenarnja | 
a 50 millioen. Pekeloearan oeang| 
geri oemtoek dienst biasa dalam 
hoen 1936 ditaksir bersihnja boelat | 

4.9 millioen koerangan, dalam mana 
tidak terhitoeng pekeloearan oentoek 

rictie rubber anak cnegeri, dengan 
nghematan 2,5 millioen pada gadji- 
dji dan boeroeh-boeroeh pegawai 

egeri dan 3,5 millioen kelebihan dari 
iksiran pekeloearan ongkos oentoek, 
asioen-pensioen. Djoemblah kelebi- 

ian jg ditaksir dari dienst biasa da-| 
m Nota ini ditjatat dengan angka) 
5 millioen, dari dienst loear biasa 
aksir 8,9 millioen, oleh karena hanja 
pekerdjaan pengloeasan dan pej 

cerdjaan baroe akan dilakoekan, jang 
mana ditimbang tidak bisa ditoenda 

lebih lama. . 
Dari sebab itoe, maka angka-angka 

noetoep dari tahoen 1936 bisa dihi 

eng demikian : angan 5 

oemblah penerimaan dienst biasa 
296.3 millioen, djoemblah pekeloearan | 
lienst biasa 330.5 milliocen. |” 

“ Setelah itoe, mana Nota itoe mem! 

erikan pemandangan tentang rentjana 

   

  

   

     
   

     

  

   
     

    

       

    

    

    
    

   

   

  

djoemblah penerimaan dienst biasa ada 
h 2959 millioen, djoemblah pekeloe 
an dienst biasa 270,9 millioen, 

Dibanding dengan begrooting th. 
36, maka rentjana begroting tahoen 
37 oendjoek satoe tekort jg koera 

ygan dalam dienst biasa djoemblah 
'3 millioen, dengan masih diharap 

djoega pekeloearan lebih djaoeh 

dari 2,9 millioen. Tidak akan kedjadian 
lagi pertamb han hoetang negeri, jang 
mana boleh dikata perbaizan begroo- 
ing disampingnja penghematan, di 
ndang seoemoemnja, jg mana bisa 
sebabkan oleh penerimaan lebih 

banjak dari berbagai-bagai post pene 
maan biasa dan perobahan berbagai- 

bagai post loear biasa.” 
— Angka djoemblah pekeloearan biasa 
soenggoeh tidak bisa ditoeroenkan 

bih banjak, karena berbareng deng 
yenghematan jg mesti didjalankan 

lebih keras, orang terpaksa mesti bikin 
pekeloearan oeang jang tidak bisa 
ditoenda. 

  

    

   
   

    

    
   

   

  

    

   
   
    

    
   

   

  

bertambah dengan 3,3 millioen bersih | 
sebagai akibatnja itoe keperloean me 

| ngambil peratoeran2 persediaan oen 

' toek kepentingan pembelaan negeri. 

AD NE "ANN ERA Bani Anna 

Keadaan keoeangan Indonesia. 
NOTA DARI PEMERENTAH, 

  

    

     
   

    

     

   

nerimaan biasa ada 280.9 millioen |: 

|peniatan melakoekan oentoek oemoem 

Been Maen an "pengharapan bagi tahoenjgakan datang 

Pekeloearan militair oentoek dienst | 
eperangan dan marine sama sama|p 

    

  

Xx 

    

Ipada oentoek tahoen 1936, jangmana: 
bisa djadi oleh karena golongan be- 

ing bisa ditaksr 4.5 millioen lebih 
yggi, sedang ada ditaksir 2.9 mil- 

oen penerimaan lebih dari penda 
an kenaikan bea keloear ad valorum 

abber anak negeri dari 5 pCt. 
oCt., berhoeboeng dengan 

  

atoeran individueele rubberrestrictie 
da tanggal 1 Januari 1937. 

Bagian keoentoengan dari peroesa- 
han di Billiton ditaksir bakal naik 1 
millioen, bagian keoentoengan dari 
N.LA.mM, boelat 0.7 millioen. Dari pe 
perimaan loear biasa terdapat dari pe- 
roesahaan minjak dalam tahoen 1937 
ditaksir 3,5 millioen, atoeran2 gadjih 
oentoek tahoen 1937 ditaksir bakal ka 
sih penghematan boelat 2,5 millioen, 

Tentang penerimaan loear biasa 
dari peroesahaan minjak tanah banjak 

  

    

#edische CompEhAN kah Tank 2 a08” |nja 3.5 millioen diterangkan, bahwa 

jangmana didapat dari soember2 jang 
ditetapkan mesti di-tarik accijns, begi 
toepoen dengan perdjandjian, bawah 
oentoek menghitoeng retributie dari 
contract2 Sa, cijus jang dihitoeng me- 
noeroet Ind. Mijnwet dipakai sebagai 
dasar. : 

“ Nota pemerintah itoe menoetoep 
keterangannja sebagai dibawah ini: 

Dibanding dengan tahoen2 jang 
laloe, maka rentjana begrooting tahoen 
1937 ini memberikan pemandangan2 
jang tentoe menoendjoek kearah per 
baikan. Demikianlah boleh dikata, 
bahwa tidak tambahnja hoetang negeri 
sekarang ini disebabkan oleh pemba 
ngoenan begrooting sendiri, tidak se- 
perti doea tahoen lebih doeloe, waz- 
toe mana tidak tambahnja hoetang 
Indonesia itoe ijoema bisa kedjadian 
karena Nederland soeka ambil over 
wang Indonesia dan karena wang ter 
dapat dari bea loear biasa atas rub- 
ber anak negeri, jg mana beloem di 
goenakan oentoek maksoed jg tentoe 
dan begitoe disediakan sadja. semen- 
tara waktoe. $ 

Tidak bisa disangkal poela, bahwa 

lada lebih baik dari pada bagi tahoen2 
jang laloe. Begitoepoen djanganlah 
orang keliroe faham, bahwa dengan 
mentjegah tempatnja hoetang negeri, 
djaman penghematan sekarang djoega 

| boleh ditoetoep. Faham jang demikian 

na hoetang jg tidak koerangan menoen 
djoekkan koerangnja kekajaan saban 
'tahoen sebagai akibat dari moendoer 
nja harga dari, antara lain2, barang2 
kapitaal jang mesti berimbang dengan 
hoetang? itve. 2 

|. Boleh dikata soedah diketahoei oleh 
cemoem,. bahwa perobahan-perobahan 
beban dalam tahoen-tahoen jbl. terpaz 
sa mesti ditoenda sampai kemoedian 
hari, Satoe dan lain hal ini, dihoe- 
boengkan dengan keadaan, bahwa oleh 

a (karena belasting-belasting oemoemnja 
tidak bisa dikasih naik lebih tinggi. 
selamanja perhoeboengan-perhoebue- 
ngan economiseh jang mengenai negeri 

ini tidak mendjadi banjak lebih baik, 
a pekeloearan2 negeri mesti di 

ikirkan dengan hati-hati sekali soe 

   

  

'paja berimbang dengan kehematan dan 
keperloean, karena sampai sekarang 
djoega orang mesti mentjotjokan diri 
pada zaman ini. 1 

  

  

   

    

    

   
      

     
     

    
    
   

  

   

   

    

    

    

  

      

| Karena toeroenan Bangsawan, maka 

“ tie, dan hari Djoemahat jang baroe 
laloe pengabisan sekali njonja toe- 
roenan Bangsawan Deli tadi dipang 
gil mengadap pada Officier van Justi 
tie, dimana kenjataan bahwa memang: 
sesoenggoehnja itoe ja Indonesier 

ng DITIP( 1 gadja dipasang 
an oleh njonja itoe pensioenan 
naar Europa soepaja diperas 
rf 1000. 29 PN UR 

yg soerat2 keterangan tanda 
an lain2 seperti jang dioe- 

   

an didjalankan sehingga ini 
bisa toeroet terdjeroemoes. 

ng jg soedah dioemoemkan| 

mbali dan atoerkan ma'af pa 

an Bat. Nbld itoe sama| 
li djoesta belaka. Oentoeng| 

ti oemoemkan namanja itoe| 
idak akan ramai djoega| 

mandangan", dengan ini kita | 

Kesimpoelannja itoe perkara beloem 
sampai diperiksa oleh Raad van Jus 
(titie, tetapi kenjataan tidak diterima 
|itoe pendakwaannja isteri pensioenan 
ambtenaar Europa. 

Atas penghinaan dan laster jg telah 
|didjalankan oleh itoe njonja Kuropa, 
lentah apa akan dibikin perkara atau 
tidak. Nan 

kita bongkar djoega roesianja ininjonja 
isteri pensioenan ambtenaar Europa, 
oentoek oemoem soepaja makloem sa- 
Aa Z0 Sh Tenan 

Artikel toean Dr. Soegiri 
Berhoeboeng dengan terdesaknja 
NAN maka artikol “pedjalanan me 

ngelilingi doenia dari toean Dr, Soe- 
giri terpaksa kita tahan oentoek besok. Ba 

Artikel toean Mokoginta       
       pemoemkan namanja : 

tersangkoet, meskipoen kami | Dilembaran kedoea frontpagina ini 
hari ada kita moeatkan artikel jang 

berkepala “Lagi kalangan jg berhak 
. Hloear biasa". 

| Padasebagian oplaag ada ketingga- 

Lain dari pada itoe, maka bagiannja | 
Nederland dalam pekeloearan militair | 

| ditambah dari 12 sampai 14,6 
pn 9: F $ 

Pa siran djoemblah penerimaan ada | 
Ilah boelet 12 millioen lebih baik dari 

soedah pasti tidak berdasar, oleh kare| 

| Djika perloe kemoedian hari akan 

lan dizet penoelisnja itoe artikel ialah 
Itoean Mokoginta, jang menang 

. Igoeng itoe toelisan. at 
men oma 

Pemboekaan Volksraad. 

boeat penghabisan kali 

doeng Volksraad. itoe. berkoempoei 
lengkap segala lidlid Volksraad, begi 
toe poela vice- president dan leden| 
Dewan Hindia para Directeur Depar-| 
tement, Leger Commandant, (Laksa- | 
mana tidak bisa hadir karena sakit)| 
Algemeene Sacretarie, para wakil Pc 
merintah jang lain, para Consuls nege 
ri asing, pembesar dari roepa2 geredja 
Goepernoer Pasoendan, beberapa orang 
resident regent, ambtenaar B. B. dan 
lain2. Madjelis B. en W. Betawi, dan 
pembesar Militair dan civiel lain lain, 
disamping wakil2 peroesahaan Bank, 
kaoem peroesahaan dan Cultuur dari 
iboe kota. Li 

Uniformen daa Costuum Indonesia 
jang bagoes-bagoes memberi warna dan 
tjahaja pada mereka jang berkoempoel| 
di Gedoeng Volksraad dengan segala 
oepatjaranja, sedang trubine tempat 
penonton lama sebeloem persidangan 
itoe diboeka,. soedah' penoeh orang 
Dan di djalan dan dimoeka gedoeng 
Volksraad di Hertogspark penoeh 
poela dengan penonton jang menjata- 
kan perhatiannja. Djam 8.30 pagi 
kawal kehormatan dengan Muziekre 
giment dan pandji-pandjinja soedah 
berbaris di tempatnja. Djam 8.45 pagi 
datang Njonja dan Poeteri de Jonge 
dipimpin oleh Intendant dan Ambte- 
naar Volksraad ke tempat doedoeknja. 

Poekoel 9 pagi datang Wali Negeri 
dengan pengiringnja jang ketjil dimoe- 
Ika Volksraad dimana Toean Besar di 
terima oleh Commissie penerimaan jg 
terdiri dari Mr. C.C, Van Helsdingeu, 
IN. Beets, Dr. Ratu Langie dan R.A.A. 
Sosrodiprodjo, sementara mana diboenji 
kan muziek Wilhelmus sedang Com 
mandant Kerewacht memberi perentah 
persenteer geweer. Dengan dipimpin 
0 € Intend, Adjudant Jhr, Mr. de Jonge 
lantas pergi ke Bangsal tempat bersi 
dang, dimana toean Besar boeat peng 
habisan kali membikin pidato pem 
boekaan kira2 setengah djam lamanja. | 
Kemoedian dengan “oepatjara biasa 
|toean Besar dipimpin poela keloear. 
Sedang orang jang Idin2poen mening 
galkan lid2 Volksraad jg berpakaian 
setjara opisil,sesoedahbeganti pakaian 
akan datang kembali kedalam gedoeng 
itoe oentoek menghadiri vergadering 
oemoem, jg pertama kali diboeka da 
Tam persidangan baroe ini. 

3 £ RUN 

Politie dibatjok sampai pajah! 
Pembatjoknja loeka 
hebat. i 

Pada hari Saptoe pagi kira djam 
6, di Pasar Pesing (Tangerang) telah 
'kedjadian pengaliran darah dimana 
jang mendjadi korban seorang hamba 
wet. nama Achmad, dan seorang lagi 
bernama Soeleman toekang. sapoe di 
itoe pasar. 

Doedoeknja perkara menoeroet apa 
jang kita dapat ada sebagai berikoet :| 

Soeleman pada 'itoe pagi sedang 

njapoe, jg mana sapoenjaltelah melang 
gar pada seorang toekang oebi kajoe 

(singkong). Dengan pelaggaran itoe| 
si toekang singkong merasa. koerang 
'senang lantas terbit perselisihan jang 
lagak hebat, tetapi menoeroet ketera 
ngan dari lain orang jang ada disitoe 

kajoe. 
| Tidak lama kemoedian datang Ach 
mad, itoe aget politie dari posthuis Pe | 
sng jg dekat disitoe, oentoek mengoe| 
1028 itoe pertjektjokan. Entah bagai-| 
mana itoe agent politie menoeroet pel 
ngakoean Soeleman berlakoe sengit ber: 
fihak pada tk. singkong dan poekoel | 
dengan roejoeng didjidat dan kepala-| 
nja Soeleman sampai berloemoeran da | 
rah. Berhoeboeng dengan ini 
tk. sapoe (Soleman) mendja, 
lantas tjaboet goloknja dan dibatjok- 

    

langnja nampak menondjol. 

merabah ia poenja sendjata api, ter- 

dan dengan ini dibarei 
loknja melajang dikepala 

  

dengan go 
dan polsnja 

sebelah kanan sehingga berloeka begi- | 
toe roepa. 

Soeleman pada itoe waktoe telah | 
dapat ditangkap djoega, jang kemoe-   dirawat disitoe, sedang Soeleman se- 
'telah diberikan pertolongan pertama | 

3 

Oleh G.G. jang sekarang| 

| Dikabarkan oleh Aneta, bahwa tadi| 
pagi dengan oepatjara biasa G.G. boej 
at penghabisan kali telah memboeka| - 
sidang Volksraad, dan hanja akan| Hj . 
datang kembali di Gedoeng itoe tang| : 
gal 16 September '36 j.a.d. hari manaf “ 
beliau akan menjerahkan djabatannja | 
kepada penggantinja. Maka dalam gel # 

lantaran pembajaran pembelian oebil 

Ikan kepada itoe agent politis me-| 
ngenai dilengen tangannja sebelah kiri | 
sehingga terkeset koelitnja dan toe| 

Itoe agent politie jang tjoba hendak | 

boeroe dapat dirampas oleh Soeleman| 

dian itoe kedoea korban dikirim | 
kanke C.B.Z, dimana itoe agent politie | 

diserahkan ke Militair Hospitaal. Toe 
kang singkong terseboet dalam keada 
an terselamat. 

politie, pada itoe waktoe katanja me 
misahkan selagi Soeleman hendak me 

Injerang itoe toekang singkong dengan | 
golok, dan Achmad berloeka disebab 
kan ia hendak mereboet itoe golok. 
“Pemeriksaan oleh jg berwadjib se 

dang dilakoekan terses. 

  

  

  

A.S.I.B. di Solo 

Tentang ASIB di Solo dapatlah kita 
mengabarkan bahwa makin tambah 
'hari makin banjak orang2 miskin jg 
|dapat pertolongan makan dari ASIB, 
terboekti bahwa dahoeloe ketika ASIB 
|tsb. memoelaikan membagi'kan maka- 
'aan hanja kepada k.l. 250 orang? mis 
kin sedang sekarang kita dapat kete 
Irangan bahwa ASIB membagi'kan 
lmakanan kepada mereka di (Djebr&s 
1192 orang, di Soerjonegaran 163, di 
Manahan kota M. N. 215 dan di La- 
wijan 200. 

Bevolkingsregister menoendjoekkan 
bahwa di Gouv. Soerakarta djoemblah 
pendoedoeknja ada 2,853,806 djiwa 
dan dalam kwartaal jg ke I dari ini 
tahoen adala 24.052 djiwa jang lahir, 
sedang ada 15.125 jg meninggal. 

Dari register tsb dan dari banjaknja 
orang? miskin jg beloem dapat perto 
|longan dan masih bergelandangan men 
tjari-tjari di pasar? ditepi-tepi soengai 
Anjar dan etc., Jan djoega dari mera 
'djalelanja crisis ini dapatlah kita me 
nentoekan bahwa dalam sedikit tempo 
lagi ASIB di Solo akan mempoenjai 
beban jg lebih berat daripada sekarang. 
Beroentoenglah bahwa oentoek ASIB 

di Solo ada disediakan f 1000 sebagai 
subsidie 1936. 

angan & 

Oentoek pengairan 

Dengan opisil diberitakan dari Bo- 
|gor, bahwa provincie Djawa “Tengah 
diberi subsidie f 44.500 oentoek mem 
bikin pengairan di Semarang Timoer 
bagiannja III c. 

Burgemeester Probolinggo 

| Aes. Resident Probolinggo, La de 
Graaff, disamping djabatannja, ha 
roes poela mendjalankan djabatan Bur 
gemeester dikota. 

ceme Pena : 

Diserang lebah. 

Kalauadjaltelah 
sampai. 

Aneta mewartakan dari Bandoeng, 
bahwa s.k. A.I.D. memberitakan, jang 
permili Westerouen van Mee- 
teren | Hoofilambtenaar Algemeene 
ambtenaarszaken) dalam perdjalanan 
nja mengoendjoengi Kawah Manoek 
diserang sekawan lebah. 

Anak-anak permili itoe pada lari 
ke onderneming Deradjat jang dekat 
kesitoe, Administrateur onderneming 
itee, Van der Veen dengan segera 

Menoeroet pengakoeannja itoe agent 

  
    

bersama-sama dengan Dr. Rhemrev 
Kemoedian permilie itoe 'dirawat di 
roemah administrateur, Njonja W e- 
sterouen yan Meeteren sam- 
pai kepada adjalnjat dan majatnja di 
tanamkan hari Ahad di Garoet. 

Hari terseboet itoe dibawa kekoeboe- 
ran dari roemah sakit provincie di 
Garoet dengan menarik perhatian 
banjak orang, antara lain?nja ada 
hadir permili Sekertaris Goebernemen 
tt Ramaer, jg anaknja jg perem 
poean menginap pada permilie jang 
ketjelakaan itoe. 

(Lain daripada itos hadir poela wa- 
kil dari Dep. Financien, Dr. Iden- 
Iburgh dari dep. Onderwijs, jg ang- 
Ikat bitjara poela seperti dr, Veers: 
wakil resident Dr Tobi, Ass.-Res. 

| Garoet, Regent Garoet dan banjak poe 
la jg lain. Banjak karangan boenga 
diletakkan dikoeboeran. 

  

PAN 

  

Lelang Weeskamer 
Pada hari REBO 17 JUNI 1936 

poekoel 9.30 pagi dalam tempat pen- 
djoealannja, di Molenvliet-Oost no. 7, 
Batavia-Centrum, Weeskamer akan 
melelang barang-barang sepertiiterse- 
boet diwah ini: 

Satoe auto Fiat Sedan Mod. 1925 
doea brandkast, satoetoestel. 
Radio Erres KY 1lI, satoe mesin 
toelis Remington portable (dalam 
tasch), sate roomcentr ifinge, 
enam sepeda toean, doea tran- 
sformator hoogspanning, sa 
toe fornuiselektris merkitelefoon 
medja, kipas elektris, satoe partij 
botol soesoe dankanboeat 
Soesoe, $ satoe toestel tele 
foon, satoe partij voile soerat be 
berapa sjal soetra, tulle, Ion 
tjeng dinding, wekker, medja- 
kerosi, katja dasaran, lema 
ri pakaian, lemari katja, 
lemari muziek, lemari ma 
kan, medja toelis, tem patti 
doer, rak, zitje, satoe partii ser 
vies dan barang gelas, satoe 
part wangkertas Duitsch, toea, 

Lain dari pada itoesatoe cachette 
berisi perkakas makan dari pe- 
rak dan satoe pariij barang ma s- 
infan terdiri dari: 

4 gelang mas bermata berlian, 
2 toesoekkonde bermata ber 

lian, 
3 kaloengrante mas, 

.1 stel peniti kebaja, 
tjintjinmas, kantjin gkemedja, 
berlian jang terlepas, d.LI. 

Barang barang terseboet diatas ma- 
soek kepoenjaan boedel faill. A.C, dan 
J.W. de Wit, Tan Gin Nio merk Sam 
Bie, Tan Tjim Tie dan Tan Pia Teng 
merk Soen Bie Seng & Co. boedel 
Njonja Ria Linda, dan djoega kepoe- 
njaan Tan Eng Ho dan J-Nanlohy, 
jang tiada ketahoean dimana. 

Orang boleh melihat pagi-pagi se- 
beloem lelang. 

WEESKAMER 
  

menoedjoe ketempat ketjelakaan itoe | Sih 

  

  

  

Lelang Weeskamer 

| poekoel 9 pagi akan dilelangkan, 

dan minoeman d.LI. 

botan dapoer, 

01 rada. 20 dan 27 Juni dan 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 19, 23, 
29, 30, dan 31 Juli 1936 dari boedel Failliet dari toean M. SAWABE. 

WARENHUIS TOKO FUJI, Patjinan no. 57 dan 59, Jogjakarta, moelai 

barang klontong, tjita-tjita, minjak wangi, pemainan anak-anak (dian- 
taranja: sepoer-sepoeran electris compleet) barang petjah belah, barang ge- 
las, brandkas, lemari es, lontjeng, wekker, erlodji, vulpenhouder, keperloean 
toelis menoelis, aguarium, keperloean roemah tangga, perabotan radio, ke- 
perloean sport, katja, tjoetji moeka dan sebangsanja, 

.dapoer, lemari toko, rak, lemari dasaran, keker, perabotan roemah, pompa 
air dari electris jang dikerdjakan pake satoe dan doea tangan, mesin boeat 
bikines, diantaranja tiga dari | P.K. dan satoe dari 2 PK. dengan peti ijs dan tjita 

| es, kipas dinding dan medja dari listrik, lampoe medja toelis dari listrik, 
mesin toelis, beberapa barang koeno, misalnja piring-piring, artja ketjil, ke-, 

.TIS, toemba dsb. medja biljart (compleet), kesseran speda, barang makanan 

thermos, perabotan 

hari pertama: mesin es dan perabotan roemah. 

hari j. kedoea: barang petjah belah, barang dari gelas, dan pera- 

hari jang ketiga: barang makanan dan minoeman, minjak wangi 
pakaian anak-anak, tongkat boeat dikeboen, topi vilt danhelm, d.LI. 

Dibelakang akan dikabarkan, apa jang pada tanggal 10 Juli dan hari- 
. hari berikoetnja akan dilelangkan, 

Dom di Djokjakarta.   
  

    

  

Wakil dari Weeskamer 

N.B. Lelang terseboet diatas akan dipegang oleh Kantoor lelang C, 
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Gem dangan 
  
    

  

Lembaran Kedoea 
  

Lagi kalangan jang 
berhak Io ear biasa. 

  

(RADJA - RA DJA DI TANAH SEBERANG). 
Minta perhatian. 
  

Dalam ini soerat kabar tg. 30 Maart 
ini tahoen no 296 pernah dioeraikan 
dengan pendek barang pemandangan 
terhadap hak loear biasa (dan seba 
liknja kewadjiban djoega 
js. loear biasa) dan Boepati2 di 
tanah Djawa dan Madoera, berhoe- 
boeng dengan keliwat banjak boeah 
toetoer dalam pers poetih tentang 
satoe doea Boepati-jg soedah atau a- 
kan hilang harkat dan kehormatan- 
nja perboeatan jang tidak baik ialah 
berhoeboengbanjak. 

Apa jg dikatakan terhadap corps 
djabatan tinggi ditanah Seberang jai 
toe kepada radja2 Boemipoetera jang 
kira kira sama ada jang lebih ada 38: | 
koerang dari tingginja mertabat seo- 
rang Boepati. 

Radja radja ini jang djoemblahnja 
ada kira kira'300 dalam - segenap ta 
nah Sebrang: ada jg masih dalam i- 
katan soerat perdjandjian pandjang 
(lang politiek contract), terbanjak soe 
“dah takloek dibawa soerat perdjandji- 
an pendek (Korte verklaring). 

Ada jg memerintah tanahnja bera 
laskan 'adat jg sebenarnjaja'ni meme 
rintah dengan perasntaraan pembitja: 

. ra pembitjara atau pedana manter 
Hands groten) tetapi terbanjak, so 
dah tidak ada bedanja lagi, althan” 
mereka bekerdja, langsoeng 
“terbadaprakjat dengan “ti 
dak ada adviseur atau badan 
raad, controle, apaapa di 
bawahnja, Karena mereka poela 
diakoei sebagai  zelfbestuur, sebagai 
Hakin sendiri, officier van Jus 
titie dan lain lain "maka mereka 
inilahjg. amat berkoeasa 
danberpengaroeh lagi ter 
hadaprakjat!!! 

Kalau mereka memerintah dengan 
baik dan “adil, mereka inilah jang be 
nar2 tiang kekoeasaan (zuilen van het 
Gezag) tetapi baliknja poela kalau 
memerintah dengan tidak baik ditam 
bah lagi koerang adil maka mere 
ka jg. akan menimboelkan 
koerang senangnja fonte- 
vredenheidjrakjat dan akan 
menimboelkan banjak seng 
sara, apalagi dalam zaman ke 
soekaranini terhadap rak 
jat. Pam 
Merekaakan mendjadi le 

bih berbahaja dari orang2 
jang Pemerintah amat a- 
mati'karena disangka hen 
dak meroeboehkan kekoeasa 
an (gezag) dalam ini tanah. 

Pernah dioeraikan dalam ini s.k.: 
»Orang2 jg mempoenjai kedoedoe 

kan diatas orang banjak dari bang 
sanja itoe, memang seharoesnja 
mesti mempertahankan kehormatan 
dan kederadjatannja, itoe. Karena 
kesalahan jang mereka berboeat di 
oekoernja dengan lain oekoeran 
oleh orang banjak, dari pada jg di 
perboeat oleh sebawahnja atau oleh 
orang biasa sadja. Oekoeran itoe a- 
da loear biasa. Civiel dan crimineel, 
maka perboeatan ketjewa dari me 
reka itoe tidak dipersamakan de 
ngan perboeatan lain bagian dari 
bangsanja. Oempamanja seorang 
Boepati, itoe boleh mempoenjai hoe 
tang sebanjak2nja dan kalau hoe 
tang ini ia tidak bisa atau tidak: 
maoe bajar2kaoem oeang tidak boleh 
sekali kali mendjalankan proces 
depan pengadilan sebagaimana terha 
dap lain2 orang debiteur. . 

“Sebaliknja dari itoe, pemerintah 
minta soepaja Boepati2 itoe soeng- 
goeh2nja mendjadi" zuilen van het 
Gezag" tiang2 kekoeasaan, “baik se | 

. bagai ambtenaar, “maocepoen seba- 
gai manoesia dari kebangsaannja 
rakjat jg terperintah ini. Sesoeatoe 
perboeatan ,jg ketjewa dari mereka 
itoe segera djoega dipandang meroe 
gikan kekoeasaan, bertentangan de- 
ngan politiek jg berkoeasa. Tingkah 
lakoe “mereka itoe dalam penghi-' 

  

jat jg terperintah. 

doepan prive tidak bisa dibeda- 
bedakan dengan “tingkah lakoe me 
reka itoe dalam mendjalankan dienst 
sebagai ambtenaar “Gouvernement. 
Mereka itoe tidak boleh berboeat 
apa apa jg bisa “menimboelkan tje 
laan atau tertawaan bangsanja dan 
bangsa lain. Oempamanja mereka 
itoe tidak ,boleh kedapatan mabok 
dalam pesta2 openbaar, “misti ber- 
dandan rapih dan pantas sebagai 
bangsawan bangsanja, roemah “tang 
ga misti beres, baik lahir maoepoen 
batin”. 

Demikian telah dioeraikan dalam ini 
soerat kabar terhadap Boepati2. 
Oeraianinilebih2 menge 

nairadja2ketjil ditanah Sebe 
rangjg dalam segala oeroe- 
san terhadap rakjat lebih 
berkoeasa dan berpengaroeh 
setjara, adat, lain dari seba 
gaiambtenaar B.B. mereka 
mendjadi poelakepala “adat 
hakimsendiri,danlain2-ke 
koeasaan beralasxan 'adat. 

Dan benar djoega teramat besar ba 
hagian dari corps radja radjaini ada 
dalam kedoedoekan jg moelia, mendja 
ga kehormatannja dengan baik, ting- 
kah lakoe dalam dienst maoepoen pri 
ve tidak ada tjatjatnja hal mana me- 
ngoeatkan setia, dan kema'moeran ra' 

Mereka inilah jg mendjadi sebenar 
benarnja tiang tiang kekoeasaan dita- 
nah Saberang jg begitoe loeas, sehing 
ga dimana manaaman sedjahterapoen 
berlakoe, menambahkan tegoeh keseti 
aan rakjat terhadap Gezag!!! . 

Tetapi seperti djoega dalam corps 
Boepati ditanah Djawa 'dan Madoera, 
maka antara begitoe besar djoemblah 
radja radja itoe adalah satoe doea djoe 
gajg tidak memenoehi segala toentoe 
tanitoe, baik toentoetan kepada ambte 
naar biasa, terlebih lagi dalam toentoe 
tan terhadap kewadjiban mereka locar 
biasa. Mereka poenja tingkah lakoe 
dalam dienst dan prive amat ditjela, 
Mereka berhoetang banjak 
djoega ikepada rakjatnja!! 
Bahwa koeasa, kahormatan atau penga 
roehnja, dengan segala perboeatanitoe 
hilang, soedah tentoe sekali. Mereka 
berhoetang kiri kanan djoega kepada 
ambtenaar atau pegawai dan rakjatnja 
dengan tidak membajar hos 
tang itoe. Orangpoenada jg 
takoet menagih hoetang itoe. 

Orangpoen ada jg takoet menagih 
hoetang itoe, mengingat  kekoeasaan 
radja radja itoe jg begitoe besar, dja 
ngan nanti orang jg berani menagih 
hoetang itoe mendapat tindisan dalam 
soeatoe hal. - 

Pemerintah koelit poetih tidak sela 
manja mendapat tahoe segala perboea 
tan2 menindis itoe, mereka radja radja 
jg dimaksoed itoe koerang adil terha 
dap kepada ra'jat jg lain, kepada sia- 
pa mereka tidak berhoetang, apalagi 
djikalau daerah radja itoe letaknja ter 
sakoe djaoeh dari iboe2 kotas tidak 
ada barang kritiek dari sesoeatoe ba- 
dan atau pers. , 

Ditanah Djawa dan Madoera sekali 
poen, seringkali njata bahwa perboea- 
tan jg tidak senonoh atau tidak “adil 
atau jg timboel oleh karena ambtenaar 
tinggi jg bersangkoetan tidak sempat 
lagi melakoekan kewadjiban terhadap 
rakjat lantaran banjak hoetangnja, nan 
ti timboel kalau itoe soedah terlaloe 
djaoeh melampaui batasnja, soedah 
mendjadi publiek geheim dan sesoe- 
dahnja banjak orang dan pegawai (se 
perti di Bodjonegoro) mendjadikorban. 

Djika perboeatan2 sedemikian itoe 
masih boleh tersemboenii dalam soeatoe 
regentschap ditanah Djawa dan Ma- 
doera dengan ambt. (Patih, wedono 
dll.) jg berpeladjaran tinggi jg dapat 
mengorek satoe2nja segala perboeatan   
dengan pers poetih, hitamdan koening 

itoe, dengan raad-raad jg dapat mem | K 
bitjarakan semoeanja dalam sidangnja, 

seperti, 

jg maha koeasa. 

dja. menghilangkan 

Gezag, baik djangan dilin- 
doengitetapi ditjaboetdan 
dikeloearkan dengan se- 
gala akarnja oentoek kese 
laman rakjat dan tanah 
terperentah dan lebih me- 
negoehkan kesetiaan dan 
kepertjajaan rakjat terha- 
dadap Gouvernement, serta 
poenlebih memoeliakanna 
ma banjak radja2 sedjabat 
njajgseperti dikatakan dia 
tas tadi, memang benar2 men 
djaga kemoeliaan dan kehor 
matan sehinggakoeasanja le 
bih bertambah koekoeh dan 
kakal !! 
Melindoengi oleh sebab 

»bbak loearbiasa“ akan sega 
la perboeatan jg tidak baikitoe, 
ig soedah ketahoean atau di 
bitjara2kan apalagi dirasai 
olehrakjat ketjil-besar,tidak 
mengoentoengkan. Malahme 
roegikan kekoeasaan dan ke 
hormatan dia itoejg melin 
doengi! 

Dengan sedikit keoebahan kena 
betoel kepada corps radja2 itoe apa 
jg tertoelis dalam 'soerat kabar ini 
djoega (No 296) ialah : 

»Dalam corps Hoofdambtenaar jg 
begitoe ketjil, maka perboeatannja 
doea-tiga anggauta dari corps itoe 
moedah sekali mengenai segenap 
anggauta. Memandang oemoem (ge 
neraliseeren| sesoengg oehnja men 
djadi kekeliroean orang banjak, ma 
ka dari sebab itoeharoes djoega di 
peringatkan bahwa kekeliroean itoe 
tidak boleh didiamkan. Ketjiwa jgdi 
terbitkan oleh doea—tiga boepati 
tidak boleh disebarkan, kepada se 
genap coprs boepati di Djawa dan 
Madoera itoe, jg tidak pantas lagi 
mendjadi anggauta corps ini, haroes 
segeranja dikeloearkan, dan jglain2 
haroes oleh jg berkesasadidjagadan 
dibantoe soepaja bisa mempertahan 
kan kederadjatannja". 
Menolong: mereka satoe doea itoe 

jg oleh -sebab kesalahan sendiri oleh 
karena hidoep rojal, maboek 
dll. ketjelaan, soedah djatoeh 
terperosot dalam hoetang banjak jg 
mereka tidak akan atau soeka bajar, 
terlebih kalau orangnja 
memang bertabiat begitoe 
atausebab perangainja sa- 
ngat lemah dalam mendja 
lankan kewadjiban jang 
tertoentoet dari padanja, 
ada sadja menambahkan segala ketje- 
waan. 
Mendjadi tjontoh jang 

tidak baik meroegikan Ge- 
Za g, menambahkan kekeliroean. Baik 
tah satoe doea radja jg sebegitoe boe 
roek tingkah lakoenja dan djelek ke 
doedoekannja disingkirkan sadja ! 

Djikalau keloearnja dari satoe corps 
jang tinggi seperti corps Boepati di 
tanah Djawa dan Madoera itoe boleh 
berlakoe, maka lebih moedah lagi 
itoe boleh dilakoekan terhadap radja 
»korte verklaring“ itoe karena koeasa 
jg sebagai itoe telahtermaktoeb dalam 
Zelfbestuursregelen 1927 staatsblad 
190“ bahwa radja jang berkelakoean 
tidak baik atau ongeschikt bisa dipe 
tjatkan. Malah boekan sadja menanti 
poetoesan Pemerentah Agoeng tetapi 
kepala keresidenan sekalipoen soedah 
dapat bertindak sendirinja. 

Toeladan jang 
meroesakkan. 

Dalam  s.k. de Locomotief (O. Ed. 
6-4-1936) kita batja antaranja : 

»Uit financieel oogpunt gebeurt 
»er veel, dat scherpe afkeuring en 
»correctie verdient. Verschillende 
»regenten plegen of pleegden han- 
»delingen welke zelfs op veel kleiner 
»Schaal, doch gepleegd door lagere 
»Inlandsche ambtenaren of hoofden 
»Onherroepelijke tot een gerechte 
lijke vervolging zouden ,leiden", 

Ini ada dikata terhadap Boepati2 di 
tanah Djawa dan Madoera. Tetapi 
lebih dari 100pCt. itoe patoet 
ditoedjoekan kepada 'ala- 
matnja radja? tanah Seberang 
jang seperti telah ditoetoer 
an boekan sadja mengoe- 

roes bestuur tetapi dalam 
oeroesan negerinja dalam 
praktijk mendjadi poela 

etoea rapat hoekoem (In- 
heemsche Rechtbank) dan officier van   Justitie dan lain-lain lagi! 

dengan segala "alat penjoeloehnja, jg 
bebas memboekakan segala rahasia itoe 
dihadapan oemoem, djangan dikata lagi 
bagaimana tertoetoepnja : perboeatan2 
sebegitoe ditempat-tempat ditanah Se 
berang jg tidak mempoenjai controle 

ditempat mana pendoedoek 
tidak sempatatau takoet mengeloearkan 
barang kritiek terhadap seorang radja 

Perboeatan2 begitoebaik 
dalamdienst maocepoenpriv& 
jg merendahkan deradjat 
dan kehormatan seorang ra- 

kekoea 
saan dan pengaroehnja, dan 
oleh sebab itoe meroegikan 

La mean Ya Ya 

sayu L me to 

Amstel Export Pils. 
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Tinjahepada botol 

henada botot . 
itoe, sebab masih ada, isinya ' 
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Mereka mendakwa dan doedoek ber 
sidang poela menghoekoem pesakitan. 
Kalau dalam persalahan jg djoega 
telah pernah diboeatnja (jang mana 
djoega soedah kedjadian) tentse pesa 
kitan jang terhoekoem tidak 
nrerasa adil. 

Ketoea menghoekoem atas soeatoe 
perboeatan jang pernah diboeatnja 
tetapi dengan moeka kentjang dan 
tidak maloe-maloe hati mendjatoehkan 
hoekoeman kepada orang lain sekali 
poen. ambtenaar atau hoofden jang 
dibawahnja dalam sama persalahan, 
jang kepadanja dipandang 
sadja ,hak loear biasa. 

Tiang kekoeasan. 

Bahwa radja2 (jg baikJadalah tiang 
kekoeasaan pemerintah Belanda itoe 
memang teranglah. 

Lain .dari itoe Wali pernah ber 
kata: ,,Tidak kenal akan pergerakan 
rakjat melainkan dari Boepati atau 
Pemerintah Boemipoetera. 

Pada masa pergerakan rakjat ma 
sih dapat membitjarakan sesoeatoe tin 
dakan dari pihak manapoen jang me- 
ngenai rakjat seoemoemnja, segala'per 
boeatan dan toeladan jang tidak baik 
itoe walaupoen dari pehak radja radja 
atau ambtenaar tinggi tinggi sering ter 
dengar dalam sesoeatoe. perhimpoenan 
atau sering |djoega diboebarkan oleh 
soerat-soerat kabar ketjil besar. 

Mereka ini pernah meudjadi satoe 
badan controle oentoek keperloean ge 
zag. 

Tetapi sesoedahnja peratoeran-pera 
toeran terhadap pergerakan rakjat dan 
alat perkakasnja jang bisa mengeloear 
kan soearanja itoe didjalankan, maka 
tidak moedah segala sesoeatoe itoe da 
pat dibitjarakan atau disiarkan diha 
dapan oemoem. Terlebih soesan lagi 
kalau sesoeatoe pembitjaraan atau cri 
tiek fitoe terhadap seorang radja jang 
mahakoeasa jang dengan segera sadja 
mendapat barang “adat dengan mana 
orang jang mengeritiek itoe dapat ter 
bekoek batang lehernja atau sekoerang 
koerangnja disoesahkan dalam hai sa 
toe atau lain. 

: Djaminan! 
Dalam daerah dimana seorang ra 

dja itoe memerintah langsoeng 
akan rakjatnja, dalam daerah jang le 
taknja tersakoe dengan tidak ada mem 
poenjai lagi barang oknoem (perdana 
mantrijatau badan (raad) jg mendia 
di sebagai penasihat atau djoega penga 
lang“ (rem) atas sesoeatoe perboeatan 
jg #tidak baik terhadap rakjat jg ter 
perintah, perluelah kiranja diadakan 
sesoeatoe Jjaminan, soepaja kea 
manan dan kemakmoeran rakjat tidak 
terganggoe oleh sesoeatoe perboeatan 
sewenang - wenang atau tida adil 
karena hoetang jang banjak tidak'sem 
pat terbajar itoe dari pihak mereka 
jang mendjadi pelindoeng atau peng 
hentar atas rakjat. 

Lebih lagi djaminanitoe wadjib 
berlakoe - dari pihak Pemerintah A- 
goeng dimana Wali Negeri pernah ber 
sabda, tidak mengenal pergerakan ra 
jat melainkan sadja mengenal Boepa 
ti Boepati (tentoe djoega radja radja) 
atau kepala Boemipoetra S oeatoe 
djaminan jang sendirinja 
akan .mendjadi.controle a- 
tas segala perboeatan dan 
toeladan jang tidak baik i- 
toe terhadap pendoedoek 
jang terperentah, karena 
hoetang-hoetangjang tidak 

gasegala koerangkeadilan 
atau perboeatan sewenang 
wenang bolehtimboel kare 
nanja. Djaminan jang dimak- 
soed itoe terlebih lebih ada perloe oen 
toek daerah daerah tanah Sabrang jang 
tidak mempoenjai sesoeatoe joknoem 
atau badan penasehat dan pengawas 
dimana tidak ada poela controle dari 
pihak publiek oleh karena tidak ada   hendak dibajar itoe sehingl 

poenja soerat-soerat kabar atau madjal 
lah jang -bisa mengeritik atau walau 
poen ada, tetapi oleh karena sesoeatoe 
larangan (terlebih oleh adat) tak da 
pat 'memberanikan diri mengoepas se 
soeatoe perboeatan atau toeladan boe 
soek jang dimaksoed itoe. 

Orang boleh berkata bahasa Gouver 
nement banjak mempoenjai djenis con 
trole aparaat ialah BB. politie, recher 
che dan lain lain lagi tetapi bagaima 
napoen pahamnja dan tjerdiknja tidak 
selamanja mereka dapat mengetahoei 
sesoeatoe perboeatan jang boeroek ter 
hadap rakjatjang'masih bo 
doh dan toeroet-toeroetan 
apalagi kalau itoe berlakoe oleh 
sesoeatoe kepala adat 'dalam negeri 
jang diperintah lazimnja beralaskan 
adat! 

Kedjadian2 jang paling achir seperti 
di Bodjonegoro, Dompoe, Bima (se- 
kedar jang soedah tersiar 
dimana2) dengan .tidak mereboet 
lain2 tempat dimana kedjadian2 da- 
lam tahoen2 doeloe, mendjadi boekti 
bahasa segala controle-apparaat jang 
terseboet diatas tidak selamanja 
dapat mendjaminkan! 

Djika poela kita mengambil dalam 
timbangan bahasa dalam tahoen2 jg 
achir ini politiek Pemerintah Agoeng 
terhadap radja2 itoe: soepaja mereka 
bekerdja atas sendirinja (zeli- 
standig| dengan kota lain, seberapa 
dapat tidak dengan tjampose- 
ran B.B. Eropa, mereka leloeasa 
bekerdja melakoekan sesoeatoe iehtiar, 
maka boleh dimengarti bahasa boe- 
kanalang kepalang besar ke- 
koeasaan mereka terhadap rakjat jg 
terperintah. Adalah dalam tangan me 
reka  mempertegoehkan kekoeasaan 
oleh toeladan atau perboeatan jang 
baik, dalam pekerdjaan dienst atau 
prive. Tetapi dengan perboe 
atan atau toeladanjangti- 
dak baik. merekaitoelahjg 
boleh menghilangkan keper 
tjajaan rakjat, boleh menim- 
boelkan koerarg kesenangan 
rakjat, hal mana moela2 ti- 
dakterdoega tetapilambat 
laoen boleh meletoes, me- 
roesakkan keamanan nege- 
aki 

Sebab itoe perloe sangat dan selekas 
lekasnja segala jang tidak baik, jang 
boleh menghilangkan kepertjajaaa rak- 
jat karena perboeatan2 timboel oleh hoe 
tang, sesoeatoe radja itoe haroes ditja 
boet dengan akarnja, soepaja tidak 
mendjadi tjontoh pada lain2 sedjawat 
nja. Dan kepada jang lain2 dikeloear 
kan sesoeatoe peratoeran, dengan mana 
ketinggalan kedoedoekannja, kemoe- 
dian martabatnja dan ketegoehan koe- 
asanja, dalam dienst dan prive boleh 
terdjamin soepaja mereka boleh men- 
djadi dan tetap berlakoe sebagai K e- 
pala rakjat (volkshoofden)jang 
sebaik2nja dan sebab itoe mereka soe- 
dah pada tempatnja kalau dipandang 
sebagai tiang2 kekosvasaan ,Zuilen 
van het Gezag'. 

  

  

Siapa jang tidak senang 
anak-nja naik sekolah 
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Penghemat 
desa. SES 

Di daerah Zelfbestuur Soerakarta 
djoega mempoenjai. sekolah-desa, se- 
perti ditanah-Goebremenan, -baik leer- 
plan maoepoen peratoerannja sekola- 
han: hanja sadja ada jang berlainan, 
ialah bea dari sekolahan itoe kalau 
di Tanah goebernemenan mendapat 
soebsidi dari pemerintah, semoga ga- 
dji bagi sekalian 'goeroenja: bagi: 

an s oko la h| 

  

goerakarta semoeanja mendjadi| 
pikoelannja kas-desa. Ini dibikin pada 
satoe?2nja kaboepaten (regentschaps- 
gewijze), masing masing diadakan 
regentsehaps-schoolfonds. . Ta Sana 

Adanja kas-desa itoe dari pendjoea 
lan sawah atau tegalan kepoenjaan 
desa itoe masing2. Tetapi oleh karena 
lakoenja boeah pertanian. waktoe ini 
sangat merosotnja, maka. masoeknja 
oeang dalam kas-desa “djoega makin 
koerang. Ini menjebabkan “ kekewati 
rannja prijaji B.B. boleh djadi lambat 
laoet akan kekoerangan ongkost boeat 
tegak berdirinja sekolahan itoe, teroe 
tama bagi daerah kaboepaten Klaten. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka pe 
merintah kaboepaten Klaten: diwarta 
kan berniat akan menghapoeskan se 
mentara sekolah-desa di daerah itoe , 
kira kira ada 10 boeah roemah sekolah. 
Ini dimoelaikan pada permoelaan ta- 
hoen koersoes baroe, ialah 1 Augustus 
“36 dimoeka ini. Ten 

Pertoendjoekkan “gerak 
badan. | DN : 

Telah lama di Solo ada perhimpoe- 
nan jang bernama B.A.P:A:. ialah ,Ba 
dan Akan Perlindoengan “Anak-anak 
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tenlanden. 
  

. (DARI MIDDEN - JAVA — REDACTEUR PEMANDANGAN). 
aa 

jang maksoednja akan memperhatikan 
kemadjoeannja anak-anak kita, baik 
jang menoedjoe pada-pendidikan ma- 
vepoen tentang pengadjaran. Aksi 
'0entoek menentang akan penghema 
tan pada sekolahan poen djoega soe- 
dah sering didjalankan. Ini biasanja 
'bekerdja bersama sama dengan bebe- 
rapa perhimpoenan lain. Baroe-baroe 
ini membikin rapat .oemoem membi 
tjarakan niatnja pemerintah akan meng 
'hapoeskan sementara H.L.S. dan H,0.5. 

Besok hari Djoem'at tanggal 26 
Djoeni ini badan itoe akan mengada 
kan jdemonstratie“ gerak-badan bagi 
anak-anak moerid dari beberapa seko 
lahan dikota Soerakarta, bertempat di 
stadion. Sriwedari Solo. Pada bari itoe, 
sesoedahnja semoea anak-anak itoe ber 
koempoel dimoeka Poera Mangkoenaga 
ran, djam 4 sore diarak bersama-sama | 
menoedjoe kestadion, dengan diiring 
muziek: datang ditengah lapang ste 
dion, laloe mempertoendjoekan kepan 
daian gerak badan (sportdemonstratie), 
tengah2nja waktoe diadakan pauze, 
sambil didjamoe makan dan minoem 
sekedarnja. 2 , 

Pertoendjoekkan itoe bagi oemoem, 
ta“ dipoengoet bajaran masoek (gratis- 
entree). Tetapi oleh karena ini djoega 
akan makan bea besar, Bapa" akan 
memberi kelonggaran kepada siapa 
sadja jang berkenan akan memberi 
derma sekedarnja, akan diterima de- 
ngan segala senang hati. 

Pada hari Ahad-pagi, tgl. 21 Juni, 
akan diadakan generale repetitie lebih 
doeloe, djoega bertempat di stadion 
terseboet diatas. Diwartakan, bahwa 
hingga kini soedah ada koerang lebih 
"1500 anak jang akan toeroet. 
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Oentoek memadjoekan peroesahaan | 
di Djawa-Timoer dan Madoera 

Dari Soerabaja Aneta mengabarkan 
bahwa toean Sitsen mengasih tahoe ! 
kepada ,Ind. Crt“ bahwa dimaksoed:-, 
kan ta” lain lagi akan dioesahakannja 
memadjoekan peroesahaan”  oentoek 
membikin barang2 daritanah di Djawa 
Timoer, begitoe poela peroesahaan pin- 
dang di Madoera. ' Ne 

Oentoek mana diselidikinja bisa ti- 
daknja dibikin boengkoesan jang lebih 5. 

baik. 2 
Lain daripada itoe, sedang dikerdjaf 

kan satoe niatan centoek pembikinan 
golok dan tjangkoel dengan setjara 
operatie. Ia membitjarakan poela 'nia- 
tan oentoek mengadakan -fabriek ge- 
retan Swedisch Maatschappij-cy, disini 
niatan mana djadi tidaknja antara lain: 
Jain bergantoeng kepada “bisa tidaknja 
menoceroenkan beanja. 
dengan itoe kata toean Sitsen, bahwa 
geretan jang dibikin disini, kwaliteit 
matjamnja bisa djaoeh lebih baik darij- 
pada geretan boeatan Djepang. Tetapi 
tidak sebaik geretan boeatan Sweden, 
sedang harganja kira2 separoh dari 
pada geretan Sweden. 7 

Tentang peroesahaan tenoen di Dja 
wa Timoer, jang madjoe dengan tje 
pat kata toean Sitsen barangkali per 
oesahaan itoe terlaloe tjepat madjoenja. 
Karena diwaktoe jang akan datang 
akan didapat kesoesahan besar dalam 
pembikinan saroeng, sebab mitsalnja 
orang disini beloem mengetahoei ba 
gaimana atoerannja membikin saroeng 
rantai (kettingsarong). Dimaksoedkan 
boelan Juli jad. akan diboeka sekolah 
di Bangil oentoek kaoem penenoen di 
mana mereka beladjar membikin 'roe 
pa roepa saroeng, oentoek mana orang 
haroes lebih tangkas dan lebih tjepat 
daripada sekarang. ar ea 

Notaris Wiranto. 

R.M. Wiranto jang telah mempoenjai 
diploma groot-notaris-examen, doeloe 
bekerdja pada goebernemen, mendja- 
bat secretaris Weeskamer di Medan. 
Pada 2 tahoen jang laloe beliau di 
berhentikan dengan wachtgeld, dan| 
laloe tinggal di Solo. Selama menoeng- 
goe angkatannja lagi, berhoeboeng 
dengan perginja notaris di Solo ke 
Eropah dengan verlof, beliau diangkat 
sebagai wakil-notaris disana. 

Sekarang beliau menerima beslit 

Berhoeboeng | 

Boekan tiga tahoen! 

Dalam kabaran tentang pemberon- 
takan Opstand Cheribon 1801—1818, 
ada dikatakan, bahwa pekerdjaan toe 
an Asik Natanegara mentjari soerat 
menjoerat tentang Legioen Mangkoe- 
negaran lamanja tiga tahoen. 
“Sebetoelnja pekerdjaan itoe hanja 
memakai tempo .....tiga minggoe. 

Ae Ta 

Export dari tanah Djawa: 
— dan Madoera. Aa 

Dalam boelan Mei 1936. 

. Menoeroet keterangan dari Centraal 
Kantoor Statistiek dalam boelan Mei 
1936 tanah Djawa dan Madoera menge- 
loearkan barang sedjoemblah 177.100 
ton, harganja f 19.100.000. 

mma gema 

Itoe pesakitan C. Verhagen 
— jang terkenal 

bahwa Raad van Justitie disana soe- 
dah mendjatoehkan hoekoeman kepada 
'pesakitan jang terkenal C. Verha- 

hingga dikenakan hoekoeman 4 tahoen 
pendjara. 

f ena 

Badan Penjiaran Roman Indonesia. 

Di Koepang telah diberdirikan satoe 
badan. jang bermaksoed menerbitkan 
boekoe-boekoe -tjeritera roman Indone- 
sia jang berfaedah dengan diberi nama 
»Penjiaran Roman Indonesia“ atau 
sEergma Mer an 

Badan. ini terdiri dari 5 orang ialah 
Toean2 A. S. Sitta, B. Salia (pengarag),| 
A. Z Palindih, S. Tanaf dan njonja 
JAS, Sitta. Sedikit hari lagi oemoem 
soedah bisa dapat batja boekoe-boekoe 
Roman dari ini badan. 

3 5 ap Pata 

Departetement B. B. 

. Diperentahkan mernegang boeat se 
mentara waktoe djabatan Aib—fung- 
uerenst mantri politie di Bogor wd. 
ambtenaar pada Inlandsche Bestuur 
dienst diresidentie Priangan Mas Bakri 
Kartapradja. 

Voorzitter Landraad Kediri 

Voorzitter Landraad Kediri Jbr. Mr, 
  

dari departement van Justitie, jang| W.H. Atling van Geusau, telah dilepa 
menerangkan, bahwa moelai pengabi- 
sannja boelan Djoeni ini “beliau di 
angkat kembali dalam -djabatannja 
doeloe dan ditempatkan di Semarang. 

Dengan kembalinja R.M. Wiranto di 
Semarang lagi, pergerakan kebangsa- 
an disana akan tambah koeat, karena 
doeloe, selainnja beliau itoe menjerboe- 

dengan hormat. 
pora 

| Tambahan verordening licentie 

Soedah ditetapkan, satoe verorde- 
ning pemerintah jang berisi tambahan 
Invoerlicentieering verordening ta- 

   

““kpoeran: obatg “1 

Aneta mengabarkan dari Semarang, | 

gen, sebab terdakwa menggelapkan, 
memalsoe soerat2 dan menipoe, se- 

  hoen 1935-1936 II jang dinamai ”In- 
voerlicentieeringverordening 1935/1936 
II aanvulling. 1V "tambahan mana moe 

|Hai berlakoe tanggal 10 Juni 1936. 
era paeamn. 

kan diri dalam partai B.O., poen djoe: 
ga mendjadi anggauta stadsgemeente- 
raad di kota besar itoe. Td 

—0—   

Mama maann near 

. Kematian jang ngeri 

-Persb: , Timoer“ kabarkan dari Pa 
jakoemboeh : : 2. 

Hari Djoemahat 29 Mei oleh politie 
di Pajakoemboeh didapat seorang pe- 
rempoean dikali (Batang Pimanang) 
bahagiar Soeliki. 

' Sesoedah diselidiki kenjataan mait 
itoe mait seorang: perempaean nama 
Rahma berasal dari Dangoeng2. Hari 
Saptoe 30 Mei sesoedah diperiksa Dr. 
dimana sebelah kakinja kedapatan roe 
sak, soedahdikoeboerkan ditanah wa 
kaf dagang Soeliki di Pajakoemboeh. 

Berhoeboeng dengan dapatnja mait 
itoe,.dimana socami' dari “Rahma na, 
ma H. Loedin, tidak poela bertemoe 
maka ada doegaan jang -kematian 
Rahma boleh djadi dianiaja oleh soe- 
aminja. Sedang doedoeknja kedjadian 
itoe sekian kira berikoet : 

Rahma 'memang hidoep telah lama 
"sebagai isteri HI. Loedin.  Kemoedian 
entah H. Loedin'telah merasa bosen, 
Rahma soedah-ditjeraikan. Tetapi bo 
leh djadi satoe Gan lain hal perhoeboe 
ngan-diperboeat kembali sebagai : bi- 
Met na Kayu 8 

Kesenangan jang begini -roepanja 
tidak lama ditanggoeng oleh: Rahma 
kembali ia menanggoeng - kedoekaan, 
dimana H. Loedin boekan sadja tidak 
poelang poelang, tetapi soedah kawin 
poela dengan -perempoean -lain - jang 
boleh. djadi lebih moeda.- 
Rahma boekannja menanggoeng sa 

toe dan doea penjakit disebabkan per 
boeatan H, Loedin, tetapi pada hari 
Senen 25. Mei H. Loedin soedah bawa 
isteri moedanja: 'kekampoeng Rahma 
jg hanja perantaraannja lebih koerang 
400 meter dari roemah Rahma sendiri. 
Rahma jg melihat ini soedah ten- 

toe tidak merasa senang dan dengan 
berani soedah serang 'itoe soeami ber 
sama isteri moedanja. Dengan keada- 
an ini soedahtimboel pertjektjokan 
antara Rahma dan H. Loedin, tetapi 
H. Loedin berdiri pihak kalah, teroes 
menghilang bersama isteri moedanja. 

Sorenja kira kira pk. 4 dimana Rah 
ma hendak pergi keroemah doekoen 
goena meminta obat familienja jang 
didalam sakit, ia soedah berdjoempa 
dengan H. Koedin dikedai seorang 
bangsanja di Dangoeng Dangoeng. 

Pertemoean ini tidak lagi memba 
wa perselisihan, - malah H. Loedin 
soedah menemani isterinja itoe ketem 
pat doekoen jang dimaksoed. 

Diroemah -doekoen Rahma soedah 
disoeroeh oleh-doekoen, soepaja men 
tjari daoen katjang parang goena tjam 

Disebabkan. daoen' ini “perloesekahi, 
Rahma telah pergi mentjari jg djoega 
ditemani oleh: H.  Loedin: 2 
Begitoelah seberaagkatnja Rahma dari 
roemah doekoen jg ditemani oleh-H. 
Loedin, ia tidak ada kembali lagi. Ha 
nja sesoedah 4-hari (hari Djoemahat) 
orang. dapati maitnja dikali fBatang 
'Pinanang) dengan keadaan sebagai 
diterangkan diatas. 

Didekat maitnja didapati djoega 
sapoe tangan. berisi oeang tembaga 
dan daoen katjang jang ditjarinja itoe. 

Sampai sekarang H. Loedin masih 
ditjari oleh politie tetapi beloem keta 
hoean dimana perginja. 

Haroes djoega diterangkan bahwa 
perempoean Rahma seorang perem 
poean jang tidak mempoenjai familie, 
hidoep sebatang: kara sebagai pepatah 
Minangkabau. ,,kerambil sebatang di 
Dangoeng-Dangoeng“. : 

Perlombaan schaatsen di 
- Jaarbeurs Bandoeng 

Aneta mengabarkan bahwa pada 
waktoe diadakan. Jaarbeurs di Ban- 
doeng tg. 29 Juni jad. moelai djam 7 
sore boeat anak-anak moeda dan djam 

19,30 sore boeat orang-orang toea, akan 
diadakan perlombaan schaatsen. 
3 Oa pan £ 

| Datoek Perpatih dibebaskan 
0. Familie jang diboenoeh 
“0 merasa tak senang. 
'Pembatja tentpe masih ingat, bahwa 

pada awal boelan Poeasa j.l. (tgl. 2 

(S.W.K) ada kedjadian jang sangat 
menjedihkan. Seorang  perempoean 
nama  Fatimah,, anak Dt. Bongsoe 
hari itoe pagi2 diketemoekan soedah 
mandi darah dan tidak bernafas lagi. 
Perempoean itoe mati karena kena 

dalam kamar tidoer bersama soeaminja, 
Amir Hamzah gelar Dt. Perpatih, ass. 
demang Batangkapas (Painan). Dari 
penjelidikan ternjata sesampai adjalnja 
Fatimah sedang boeang Fo (men- 
strueeren). : 

Kedjadian ini banjak membawa sang- 
koetannja. Dan fang ditoedoeh mem 
boenoeh Fatimah, jalah soeaminja, Dt. 

Dt. Perpatih dilepas dari tahanan. S.s.k. 
ramai membitjarakan kedjadian itoe, 
Berbagai2 kesimpoelan ditarik, tapi se 
moea itoe tjoema bersandar doegaan 
sadja. Browning ' itoe kepoenjaan Dt. 
Perpatih, Sampai itoe pagi kedoea laki 
istri ada dalam kamar. Dt, Perpatih   

  

December 1935), di Loeboek Basoeng. 

pelor. Sampai itoe pagi Fatimah ada 

Perpatih. Tapi oleh ichtiar pembelanja |   
    

      

boekan -pemboenoehnja, -althans me 
noeroet pengakoeannja. Boekti boekti 
jang menjatakan Dt. Perpatih jang ber 
salah tak ada, Djadi orang dengan 
langsoeng menjatakan, bahwa Fatimah 
memboenoeh “diri. 
“Dalam s.s.k. dioemoemkan tentang 

sifat-sifat Fatimah (jg oemoemnja ada | 
baik). Djoega dikabarkan tentang per 
selisihan faham antara soeami isteri. 
Jg laki ada pegawai BB dan Fatimah 
tjondero matanja kearah  politiek 
berdasar agama. aa : 

Sekarang menoeroet s.s.k. Sumatra, 
Dt. Perpatih oleh R. v.J. disana di 
anfggaptak bersala 
bebaskan, 

Kita dapat kabarkan, bahwa seba- 
Fatimah (Ajah| gian dari familie 

Fatimah — terima  kedjadian - itoe 
sebagai takdir) jg ada di Betawi merasa 
tidak senang dengan poetoesan itoe 
dan seboleh-boleh akan bikin: verzet. 
Sekarang sedang diadakan moesjawarat 
antara familie Fatimah tadi. 

ga 

.  Perkaranja diperiksa di Raad 
van Landshoofden ? 

'- Toean A. Hamid ex Radja Bitjara 
Bima, didalam boelan. Juni 1936 ini 
akan berangkat ke Bima goena dipe- 
riksa-perkaranja oleh pengadilan R. 
van Landshoofden (?) disana. Toean 
ini ada seorang bangsawan Bima asli 
dan memegang djabatan zelfbestuur di 
sana (Radja Bitjara), maka, apakah 
perkaranja tidak haroes diperiksa oleh 
pengadilan Raad van Justitie, demi- 
kian ini soal “mendjadi pertanjaan 
orang. Lebih djaoeh kita dengar cha- 
bar bisikan, bahwa kira-kira 40 per- 
(kara jang diperiksa kepada toean A. 
Hamid. 

—enpuaan 

Maose adakan sembahjang 
Djoem'at sendiri 

Dan memakai chotbah 
bahasa Melajoe. 

Oleh karena sembahjang Djoem'at 
di Koepang kampoeng air mata jang 
soedah sekian lamanja memakai chot 
bah dengan bahasa Arab, sehingga 
banjak kaoem Islam Indonesia jang 
tidak merasa poeas sekali-kali dengan 
ini atoeran. Didalam kalangan pemoeda 
Islam Indonesia lagi ditimbang bila 
permintaan mereka kepada Imam 
kampoeng terseboet  soepaja chotbah 
itoe dengan berbahasa Melajoe tidak. 
djoega hendak ditoeroet, maka mereka 
hendak . mengadakan - sembahjang 
Djoem'at sendiri dengan memakai 
chotbah bahasa Melajoe (Indonesi). 

mangga 

Perkawinan dalam Karaton 

Berhoeboeng dengan wafatnjaB.R.A: 
Koestrini pada sementara boelan jang 
laloe, maka maksoednja Sri Soesoehoe 
nan Soerakarta akan mengawinkan se 
mentara poeterinja itoe dioeroengkan. 

Tetapi sekarang ada kabar angin jg. 
menioep ditelinga orang, bahwa mak 
soed doeloe itoe akan didjadikan, jai 
toe mengawinkan seorang poeterinja 
akan mendapat R'T. Padmodipoero stu 
dent pada rechthoogeschool di Djakar 
ta, poeteranja K.R.M.T. Widhaningrat, 
jang baroe sadja diangkat mendjadi 
boepati anom bagian kadipaten anom. 

Begitoe djoega B.R.A. Tjokrodining 
rat poeterinja Sri Soesoehoennan, jg. 
sekarang ini masih djanda, akan di 
terimakan kepada Mr. Dr. R.M. Soe 
ripto amtenar jang dibantoekan pada 
raad van justitie di Soerabaja, ketoea 
dari Partai Ra'jat Indonesia. Hal ini 

hdandi 

  

   

TYPEN 
DAN STENO 
Masing-masing terpisah a- 
tau kedoea vak digaboeng- 
kan. Pakai-mesin toelis ba 
roe menoeroet...methode 

| jang djitoe. «. 

Saban boelan 
Cursus baroe 
Prospectus diminta des 

ngan gratis 
Djam bitjara 9-12, 5-7 
sore. 

(Ketjoeali hari Saptoe) 

Molenvliet Oost 
1 P. 

TELEFOON 3333 WELT, 

SCHOEVERS 
  

  

masih dalam pembitjaraan, djadi be 
loem boleh ditentoekan apakah akan 
kedjadian begitoe. 

Lain dari itoe, pada tanggal 5 Juli 
dimoeka ini K.P.H. Mataram di Solo 
akan mengawinkan poeterinja menda- 
pat Mr. R. Koentjoro Poerbopranoto, 
redacteur di kantoor volksraad Dja- 
karta, sedang pada tanggal 26 Juni ini 
B.K.P. Hangabei, poetra-soeloeng dari 
Sri Soesoehoenin akan mengawinkan 
poeterinja mendapat R.M. Soerjo Soe- 
tikno, poeteranja KG.P.A.A. Pakoealam 
di Djokjakarta, jang sekarang ini be- 
kerdja sebagai ambtenaar dalam bes- 
tuursdienst dibantoekan pada kandjeng 
boepati di Grobogan Poerwodadi. 

Orang mengabarkan, bahwa perka- 
winan ini akan terdjadi dalam Kraton 
djoega. 

mean 

Het Economisch Weekblad 

Dalam Economisch Weekblad jg 
paling achir tersoea artikel Dr. Joh. 
J. Hanrath: Perniagaan antara Ne- 
derland dan Indonesia dan Indonesia 
dalam 10 kwartaal 1936. , Dalam pe- 
mandanganuja ternjata bahwa import 
dan export dari Nederland- dalam 
tahoen 1935 kalau dibanding dengan 
tahoen -1934 koerang, sedang saldo 
import naik. Kemoendoeran itoe di 
sebabkan teroetama perniagaan dengan 
Duitschland dan Indonesia. Import 
dari Indonesia naik sehingga saldo 
import naik poela. Ternjata perniagaan 
antara Nederland dan Indonesia ber- 
tambah ramai. 

Dalam madjallah itoe tersoea poela 
artikel "Pengharapan pasar tarwe” 
»Pelajaran“ dan ,,Perniagaan antara 
Indonesia” dan Hongkong dalam 1935 ' 

Maka ternjata import dari Indonesia 
di Hongkong banjak moendoer. Export 
dari Hongkong ke Indonesia moen- 
doer djoega, tapi tidak sebanjak ke 
moendoeran, import dari Indonosia. 
Export dari Hongkong ke Indonesia 
itoe teroetama boeat keperloean sehari 
hari oentoek bangsa Tionghoa disini. 
Barang2 bahan oentoek industrie ke- 
loearan Tiongkok beloem bisa dipakai 
di Indonesia. 

Achirnja dalam rubriek , Peroesaha 
an tanah", termoeat , Keadaan Tana- 

  

  

MALAISE 

dibawah djari-djari kaki. 

20 gram f 2,—   

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

s|- TABIB S.S. MOHAMMED ALI mJ- 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoor 536 Meester-Corzelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
.dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering,. Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing . 
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 tjoekoep terang. 

MALAISE 
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“ Tebakan atau toesoekan ...? 

Lantaran toko Delima kasih per 
“ senan boeat ,,tebakan“, djadi Podjok 
“yaad kena goegat-goegat djoega. 

Nona of noeni dari Meester Corne- 
“lis kasih soerat sama Kalong begini 
boenjinja : 

Aih, , Pemandangan“ berapa-berapa 
— hari riboet sadja perkara tebakan ali- 

as ,prijsvraag“ dari toko Delima. Ke 
na apa sih Raad van Podjok tidak 
djoega bikin tabokan.... €h sam 
pai salah hm.... tebakan. 

Djangan nama negri dan nama nama 
orang jang terkenal, tapi nama bina- 
tang seperti K — Kalong begitoe dan 
nama ....ah nama apa sadja sitoe 
poetoesan Podjokraad. 

Sekarang saja madjoekan tebakan 
- jang bagoes, tebakan speciaal boeat 

Madjelis Podjok boenji pandjang be 

    

Tingkah lakoenja lintah darat 
. dan djalan-djalannja meng 

hoetangkan 
Pembatja kita dari Paroeng Pan- 

djang mengabarkan, bahwa pada masa 
ini di Paroeng Pandjang setiap hari 
pasaran (hari Djoem'at) ramailah orang 
orang bangsa Tionghoa membawa 
beroepa-roepa barang dari beroepa 
tjita (kain) sampai kepada brang 
lemari medja koersi dan lain-laiunja. 
2 orang Tionghoa terseboet tinggal di 
Serpong, dan jg doea orang lagi di 
Tjisaoek masing-masing toekang kain 
dan meubelhandelaar, mereka telah 
memindjamkan oeang dengan setjara 
kedjam ialah menarik renten 100pCt. 
dan di Paroeng Pandjang ada tinggal 
doea orang bangsa Tionghoa djoega 
jang berlakoe setjara demikian. 

Menoeroet apa jang pembantoe da- 
pat, tjara menghoetangkannja itoe, se 
erti kain batik harga f 0,60 di Pasar 
enen dihoetangkan kepada pendoe 

doek boeat seharga f4,50 dan wang 
moekanja f 9,869 boeat pembajaran ti 
aptiap pasaran f0,15 sampai ada jg 
setalen. 

Djadi semoea barang barang dari har 
ga contant djikalau dihoetangkan se 

goes, 

an AA - ma 

kantoor, dimana orang2 jang bersang 
koetan belasting ta' oesah diharap akan 
mendapat itoe coupon, karet jang 
tiada bercoupon tiada berharga. 

Bagian nelajan sampan? ketjil oen- 
toek pemantjing ikan, ditjap baroe 
lagi, dengan bajaran f 1.— (satoe roe- 
piah) biarpoen itoe sampan jg doeloe 
nja soedah ditjap, kalau tidak ditjap 
tidak boleh dipakai. Ka : 

Napekah hidoep ventoek diri sendi 
ri dan anak isteri mesti, rakjat jang 
didalam kesiksaan oentoek mentjoeri 
sesoeap nasi tiap2 bari, beloem tjoe- 
koep sengsara, oleh Demang Pokoali 
semoea pagar2 dikampueng dibikin ba 

kalau koerang sedikit bagoes 
mesti ditjaboet lagi, dan dibikin ba- 
roe, haroes soedah didalam itoe hari 
djoega, kalau tidak ditangkap didenda 
f 1.— (satoe roepiah). : 

Poen tentang padjak2 haroes dipi- 
koel ra'jat boekan sedikit roepa, wang 
kepala f 3.30, Gemeente f 0.50 (lima 
ketip) seboelan, dan padjak pen- 
tjarian f 2 (doea roepiah) keatas ke- 
banjakkan, dimana ra'jat miskin boeat 
mampoe bajar? bajar dengan tenaga 
badannja, sedang oentoek mentjari 
keperloean kewadjiban hidoep jang 
pertama hampir tidak didapat lagi. Ea hingga berlipat 3 atau 4 kali dengan : 3 ae 2 peni Tan : -1 " Sekarang zaman apa? harga contantnja, ditambah sebagail Padjak pentjarian Dang Pa 

| Harga apa-apa soedah pada apa? | wang moekanja seharganja dari itoe/POeugoetannja ialah dengan djalan 
Tapi ada djoega apa? 
Jang tidak apa-apa? 

Ng
 

3 Dasaran toko ,Delima“ poenja 
| 'gara2, podjokraad djadi kena marah. 

Soedah tahoe bangsa Kodok soeka 
-Koewe ,Tebakan“ atau taart ,lotery 
-djadi podjokraad kena .tabok“, biasa 

| kasih tebak nah ini kali kena tabok. 
“ 'Tjodjot moedah sadja djawab sekarang 
“,djaman badjing loentjat“, harga 

|" jnasi-oedoek pada soedah toeroen se 
h- benggol“,. tetapi ada djoega nasi 

goreng“ dan jang tidak apa2 jah si 
“ “Tjodot biasa djaman meleset of 

' tidak meleset tetap seperti Tjodot djoe 
ga nggak gendoet nggak koeroes. 

' Kalong djoega —kasih porstellen 
sama Kapten , Pemandangan" soepaja 

“ kasih tebakan ,nama apa membikin 
“ 'manoesia loepa daratan, membikin 
manoesia semoea pada dojan?“ 

“' Awas tjodot djangan salah wissel 
“lagi, kaloe kena bisa dipersen kain 
“Indonesia Rijat“ dari pirma ,Kan- 
“tjil Limited". 

  

     

    

  

KALONG. 

  

man, hatsil dan makanan di Tanah Se 
“berang dalam -boelan April 1936. 
Berita jang ke 26 tentang karet anak 

| negeri dan pemberentian  menjadap 
dionderneming2 karet le groep. 

5 Lain dari pada itoe madjallah itoe 
— berisi rubriek-rubriek kabaran kabaran 

dan pemberi tahoean tahoean jang bi 
asa (Anip-Aneta). - 

$ Gian 
# 
« 

Toean Sjech Ali bin Saleh Djawas 
luitenant Arab di Koepang 

' Sebagaimana pernah dichabarkan 
leh soerat-soeratchabar di Timoer sini 

“bahwa toean S. A. bin Saleh Djawas 
'Yuitenant Arab di Koepang jang hi 
lang bersama perahoenja ketika bela 
jar dari Koepang ke Roti dan Savoe 

“membawa penoempang sampai seka 
rang beloem diketemoekan djoega. 

Denganhilangnja initoean,lowongan 
Juit. Arab di Koepang tinggal terboeka. 
'Dari pihak bangsa Arrb disini kita 
mendapat chabar bahwa candidaat-can 
didaat jang maoe dimadjoekan ialah toe 
an SSaleh Alkatiri, S AbJullah Alba 
dad dan S. Oemar Bachtir, tetapi ke 
tiga toean ini menolak, sehingga ada 
banjak harapan toean S Oemar Djawas 
jang sekarang mewakili pekerdjaan 
itoe akan dipilih. 

Toean SA bin Saleh Djawas ialah 
seorang pemoeka bangsa Arab jangac 
tief. Beliaulah jang beroesaha mendiri 
kan perkoempoelan Moeawanatoel ich 
wan di Koepang. 

£ meatjoa 

/ Himpoenan poetri Noenang 

Atas initiatiefnja Rangkajo Kamsani 
. Noenang Pajakoemboeh, sekarang telah 
berdiri satoe perkoempoelan jang ang 
gotanja terdiri dari kaoem iboe di Noe 
nang dengan memakai nama “Himpoe 
nan Poetri Noenang”“ atau kependek- 
kannja H.P.N. 

Kalau melihat banjaknja djoemblah 
kaoem iboe di Pajakoemboeh jg tidak 
poela kalah kemaoeannja bila diha 
dapkan kegelanggang, maka dengan 
berdirinja koempoelan ini tidak patoet 
diloepakan poedjian atas kemaoeannja 
Rangkajo Kamsani terseboet jg dirasa 

“akan dapat membawa kemadjoean ka 
cemnja kedalam perlombaan mendja- 
ga roemah tangga dan djahit2an.— 
Orang harap sadja Rangkajo Kamsani 
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tenaga jang sekoeat koeatnja dari ka- 
oemaja Asli di Pajakoemboeh.— 

barang jang dihoetangkan, sehingga 
boleh dikata pada setiap hari telah di 
angkoet barang barang dari Pasar Se 

x nen oenioek keitoe bilangan (Tjisaoek 
dan Paroeng Pandjang) jang toeroen 
atau dibawa kereta api. 

Seperti diketahoei orang bangsa Ti- 
onghoa di Tjisaoek memboeka toko, 
mereka menghoetangkan wangnja de- 
ngan setjara kedjam mengambil renten 
nja dan beberapa orang soedah men- 
djadi korban. Kita dapat wartakan 
disini seorang dari 
boeroeh) telah memindjam wang ba- 
njaknjaf 24.— dalam soerat perdjan 
djian ia diharoeskan meneeken oen- 
toek sebesar f48.— tetapi dengan lain 
djalan ialah bahwa orang jang memin 
djam oeang itoe sebagai membeli ba- 

padanja (kaoem 

djikalau soeaminja tidak ada diroemah. 

sendiri mesti memakai bajaran, karet 
setelah ada atoeran baroe memakai 

inilakan mendapat toendjangan dan |coupon, jaitoe pembatasan karet, jang 
doeloenja biasa dapat 2 K.G. 1 hari, 
sekarang dapat 3 K.G. 1 boelan, di 

rang jang seharga f 48.— 
Sebeloemnja wang jang f24.— di 

terima, terlebih doeloe dipotong f 4,50 
dari f 24.— entah oentoek ongkos ini 
dan itoe, djadi restant hanja f 19,50 
dan pada tiap-tiap boelan ia diharoes- 
kan membajar f 4,50.— sampai loenas. 

Begitoelah akalnja dan tjara begi- 
toe poela tingkah lakoenja, oentoek 
mengambil korban di itoe daerah 

orang perempoean itoe lintah darat 
kasih oendjoek sikap koerang baik 

Berhoeboeng dengan adanja itoe 
rentenier-rentenier jang seroepa peme 
rasan, moengkin pendoedoek akan 
alamkan kesoekarannja jang lebih2, 
sedang mereka memang 3oedah soesah 
hidoepnja, ditambah poela didalam 
kebodohan. Maka sebaiknja jang ber 
wadjib dengan ini toelisan akan me- 

Noot redactie: 

Kita rasa lebih baik pada rakjat 
anak negeri disitoe sendiri dikasih 
penjoeloehan sampai mereka mem- 
boeka mata betoel dan djika moeng 
kin dikasih djalan lain boeat mereka 
mintak pertoeloengan. 

—yesa 

Kesengsaraan rakjat di 
Toboali (Banka). 

Berbagai bebanhidoep 
jang berat. 

Pembatja kita dari Toboali (Banka) 
minta dimoeatkan toelisannja seperti 
berikoet : 

Di Banka waktoe sekarang ini, boleh 
dikatakan hampir raat tiada akan 
mendapat djalan lagi oentoek mentjari 
sesoeap nasi, kenjataan seperti Toboali 
serta sekitarnja, dimana seperti itoe 
daesoen Permis dan Bangka kota soedah 
banjak jang gadoeng dan oebi kajoe 
demikian ra'jat oentoek pengganti nasi: 
biarpoen ada pekerdjaan jang bakal 
dapat dikerdjakan ra'jat, seperti Bang- 
katinwinning memboeka parit laoet di 
mana Bager Toboali, tetapi itoe parit 
kebanjakan memakai orang Tionghoa 
sadja boeat bekerdja sedangkan boe- 
mipoetera boekan sedikit jang meminta 
bekerdja, tetapi disoeroeh Pe g sadja. 
Ini pendoedoek dari dahoeloe me- 

mang kebanjakan bekerdja tani, seperti 
berladang padi, bertanam polowidjo, 
sahang dan karet. Waktoe sekarang 
apa daja mereka? Berladang, keba- 
njakan tiada berhasil, sebab padinja 
mati lantaran panas, polowidjo seperti 
nenas, oebi keladi siapa jang maoe 
beli? Sahang kebanjakan soedah di 
tinggalkannja ditahoen jang -laloe, 
sewaktoe ada itoe atoeran memotong 
kajoe biarpoen ambil sendiri pakai 

beslag ataupoen ra'jat. djoeal sendiri 
seperti genteng2nja jang diatas roe- 
mah, korsi medja, perhiasan dan 
ternak sekarang apa jang akan di- 
djoeal ? 

Ra'jat jang sedang didalam kelema- 
san dan ta' berdaja oepaja lagi oen- 
toek mentjari nafekah hidoepnja, maoe 
ta“ 'macoe mereka dipaksa bekerdja 
kesana kemari dengan tidak dikasih 
makan oentoek dirinja sendiri dan 
anak isterinja diroemab, goena boeat 
bajar itoe padjak2jang boekan sedikit. 

Itoe pekerdjaan jang disoeroeh ker 
djakan, pekerdjaan jang didalam kota 
direken 25 sen (stalen) 1 hari, jang 
mana itoe pekerdjaan direken 1 hari, 
tidak habis di kerdjakan oleh orang 
jang koeat dalam tempoh 2 hari, dan 
pekerdjaan jang djaoeh dari kota se 
perti membikin djalan air disawah, 
direken 1 hari 35 sen: jang mana itoe 
pekerdjaan direken 1 hari, hampir 
tidak habis dikerdjakan oleh orang jg 
koeat dalam tempo 3 hari. 

Demikian djoega lebih2 nasibnja itoe 
lepasan goeroe2 desa jg hanja biasa 
mengadjar moerid-moerid sekolah, te- 
tapi oleh Demang dan Depati mereka (Bantan-lijn), teroetama terhadap orang dipaksa bekerdja berat, seperti itoe 
mentjangkoel tanah, bagi orang-orang 
jg tiada biasa dari ketjilnja tentoe ada 
berat sekali. 

Semoea machloek jg hidoep diatas 
ini doenia keperloean hidoep jg oetama 
ialah makan, ini manoesia disoeroeh 
bekerdja, tetapi tidak dikasih makan. 
Ambtenaar2 bawahan tiada maoe ambil 
tahoe tentang kesengsaraan keadaan 
raat. 

Siapa tiada akan pedih hatinja, 
sepoelangnja dari bekerdja berat, boeat 
bajar itoe belasting datang diroemah, 
lihat anak menangis memintak nasi, 
lihat isteri kainnja soedah tjompang 
tjamping tinggal seperti tjawat lagi, 
sebab tidak mampoe beli jang baroe 
boeat gantinja. 

Dan lagi rakjat miskin jg sengsara 
hidoepnja, kalau mereka maoe bikin 
goeboek (roemah bagi orang-orang 
jang miskin) dari ramoean jg dikoem 
poelkannja  bertahoen-tahoen maoe 
bikin rekest dengan bajaran jg boekan 
sedikit, dimana rakjat mampoe bajar. 

Pendek kata ini waktoe rakjat miskin 
mesti tidoer dihoetan dengan anak 
isterinja, kalau sekira mereka dioesir 
familienja tempatnja menoempang. 
Satoe antara doea dari mereka 

jang ada sedikit mampoe sesoedah 
loenaskan belasting, baroe boleh rekest 
boeat bikin itoe roemah dan kirim ke 
Pangkalpinang dengan ongkos jang 
boekan- sedikit, ialah ongkos-ongkos 
bikin gambar bangoenan itoe roemah, 
ongkos toelis dll.nja serta dengan tem 
po hampir '/, tahoen baroe balasannja 
datang, sehingga itoe ramoean jang 
soedah siap tinggal hoedjanan dan ke 
panasan hampir setengah boeroek boe 
at toonggoe itoe rekest, kalau mereka 

ali lantas dapat  djawaban, kamoe 
boleh tanjakan di Koba, datang 
di Koba lagi disoeroeh tanjakan di 
Pangkalpinang, demikianlah kesoesa- 
hannja serta menghabiskan ongkos 
boekan sedikit. Sekarang ini kita per 
tjaja 100pCt kesakitan dihati rakjat 
ada tinggal mengerem, kedjadian2 jg 
tidak diingini itoe kita sajangkan. 

ema pesenan 

Moehammadijah Tand'oeng Boengo 
diperpoekoelkan 

Persb: ,Timoer“ kabarkan dari Pa- 
jakoemboeh : : 

Baroe2 ini, Moehammadijah tjabang 
Wilajah Soeliki mengoetoes tiga oran 
pengayaan masing2 toean2 Wahi 
ainoeddin, Iljas Aminoelah dan Sa- 

miloedi Soeltan tournee kegroep Moe- 
hammadijah Tandjoeng Boengo Soeliki     erangan 

  
tambah lagi itoe coupon ditahan di membereskan soesoenan organisatie 

  

tanjakan pada jg berwadjib di Tobo-| 

  

serta memberi cursus kesegenap ang 
gautanja. 

Kira2 poekoel 12 malam ketika 
toean Wahid Zainoeddin sebagai pe 
ngoeroes tjabang berpidato, dengan 
tidak disangka-sangka masoek bebe 
rapa orang jang tidak dikenal: laloe 
menghoesir dan melarang soepaja per 
temoean itoe tidak diteroeskan. Tetapi 
hoesiran dan larangan itoe, boekannja 
dilaloekan dengan moeloet sadja, malah 
djoega mempermainkan tongkat dan 
tangan memoekoel anggauta2 Moeham 
madijah jang ada disana itoe dan 
djoega jang sedang berpidato. 

Ketika kedjadian ini mendjadi riboet, 
baroe orang tahoe, bahasa jg. masoek 
itoe ' Kepala Negeri (Nagarihoofd) 
Tandjoeng Boengo sendiri bersama 
pegawai dan doebalangnja. 

Ketika pengoeroes terseboet, sebab 
tidak tahan poekoelan, soedah sama 
melarikan diri dan dihantar oleh 
anggauta Moehamadijah sampai poe- 
lang. Beberapa perkakas kepoenjaan 
ketiga pengoeroes itoe, seperti pajoeng, 
senter dan sepatoe tidak tentoe lagi 
kemana perginja. 

Doea hari sesoedah itoe, toean2 A. 
Darwisi dan Darwis A. Moein telah 
datang menghadap HPB. di Soeliki 
menerangkan kedjadian ini. 

Kabar lebih djaoeh memberitakan, 
berapa hari jang laloe, Mantri politie 
dibagian Soeliki, telah melakoekan 
pemeriksaan tentang kedjadian ini 
sehingga pengoeroes2 Moehammadijah 
Tandjoeng Boengo, soedah di ondor- 
zoek. 

Orang mendoega doega jang peme- 
riksaan ini tidak akan berlakoe atas 
diri pengoeroes sadja, tetapi djoega 
ledennja. Sebab nama-nama anggota 
soedah diminta. Sedang berlakoenja 
pemeriksaan ini, ialah dalam Kantoor 
kepala negeri 'Tandjoeng . Boengo 
sendiri. 

Tjoema sadja orang merasa heran, 
sekalipoen orang jakin pemeriksaan 
ini akan dilakoekan dengan loeroes 
dan benar oleh Mantri Politie sebab 
soempah dalam pekerdjaannja, tetapi 
disebabkan Kepala negeri jg. bersang 
koetan dalam hal ini, selaloe sadja be 
rada, apakah tidak akan mendjadi lain 
poela kelak ? 

Berapa orang diantara jg. diperiksa 
masing masing nama Zoelkarnaini, 
Datoek Garang dan Rasid semoeanja 
ketika diperiksa soedah merasa goe 
goep ketika ditanja. 

Pemeriksaan sekarang masih di lan 
djoetkan. 

na 

Propaganda Wedstrijd 

Combinatie kesebelasan 1 Persis kam 
pion PS.S.I. di Solo) dengan P.S,I 
dari Semarang dalam boelan Juli jang 
akan datang akan mengadakan trip 
ke Djawa-Barat dimana mereka akan 
bertanding dengan kesebelasan jang 
koeat jalah dari Bandoeng, Mr. Corne 
lis dan Batavia. 

    Aka 
1 Roemah di Petodjo Entjle Gang I 
No28. Keterangan lebih djelas kepa 
da adres: Gang Kembang 32, (Kwi- 
ang) Batavia-Centrum. 

PAPAN SKOWAS KETAUAN 
KAA YAA 
BEDAK-DEWA 

Harganja paling mahal, sebab : 
Kwaliteitnja paling baik dan paling 

basoes Merknja paling toea. 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea orang soeda kenal. 
Bisa dapet beli di toko-toko dan 

diwaroeng waroeng di koeliling tem- 
pat. 

iHarga 1 Blik dari f0.80, f 0.30, dan 
f 0.10. 

  

  

TJAP DEWA 
BATAVI AC 

” 

Molenvliet Oost 73 - Telf. no. 1019 Bat. 

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
DEWA bole minta Monster di 

»: kasi perfjoema. 

  

  

Mutatie kaoem goeroe. 
2e. Ressort. 

Moelai tanggal 31 Juli 1936 di pin- 
dahkan dari sekolah rendah oentoek 
anak perempoean di Rangkasbitoeng 
ke sekolah matjam terseboet di Ka- 
doegede (reg. Koeningan, res. Cheri- 
bon), Mej. Nji Mas Siti Katidjah 
Priatin, waarnemend schoolhoofd In- 
landsch lager onderwijs (2e categorie). 

Moelai. tanggal. 81. Juli 1936 di 
pindahkan dari sekolah rendah oentoek. 
anak perempoean di Kadoegede ke 
sekolah Rangkasbitoeng, Mevr. Nji. 
Koeraesin, waarnemend sehoolhoofd 
Inlandseh lager onderwijs (2e categori). 

Moelai tanggal 31 Juli 1936 dengan 
perminta'annja di berhentikan dengan 
hormat dari djabatan Gouvernement 
dan mendapat pensioen jang sesoeai 
dengan lamanja dienstnja, Raden 
Kartaidiredja, ambtenaar loear djaba- 
tannja, dan tadinja kepala sekolah 
pada sekolahan rendah Boemipoetra 
di Moendjoel (reg. Pandeglang res.     Banten). 

  

No. 260 Watson poenja 

Sole agent: 
  

MOLENVLIET WEST No. 155     
(gerst) dan minjak ikan Kabeljauw. 

Mengandoeng banjak Vitaminen 

lemah poen aken bisa trima stoe (gam- 
Nan pang hantjoernja di kantong Hak 

nan). Lain dari itoe anak-anak amat 
soeka ini matjem minjak ikan, 

Ini tjampoeran obat terbikin di 
Ba mana kita poenja Laboratorium sen- 

diri dari minjak ikan Kabeljauw jang 

  
N.V. Handel Mij. Seng Tjiang & Co., 

Directeur 

extract (sari) dari gandoem 

BE Minjak ikan meloeloe jang tida 
tertjampoer lagi oleh semoewa orang 
jang mengarti ilmoe ketabiban tera- 
koeh ada satoe obat jang amat berhar- 
g8, tapi tida enak diminoemnja, 
kis. Kita perkenalken Watson poenja 
extract ikan tertjampoer sari gandoem 
pada publiek, obat mana poenja rasa 
enak sekali dan peroet jang pegimana 

paling baik bisa terbeli, tertjampoer 
dengen sarinja gandoem, mentega, te- 
lor dan LL. 

Di poedjiken betoel seperti obat 
boeat mengobatin penjakit seperti ter- 
seboet: 

Batoek, kena angin, semoea penja- 
kit dalem peparoe, tering (losoen), ti- 
da napsoe makan, ilangken kakoewa- 
tan, penjakit dari koerang makan ma- 
kanan jang koewat, tenaga badan ilang, 
penjakit klier (gegindjel), bronchitis, 
influenza dan beri-beri. Ini obat ada 
bergoena sekali boeat prampoewan 
jang lagi berbadan doewa (hamil) dan 
jang lagi menjoesoeken. 

Watson poenja minjak ikan ini 
medambahken beratnja badan anak2, 
bikin dia orang koewat, tegoeh dan 
senang, dengen begitoe mengasi dasar 
aken poenja badan jang tegoeh dan 
sehat. 

Mengoendjoekan mi- 
ncemnja : 

Minoem ini obat 8 kali sahari sa- 
soedanja makan. Boewat orang dewa- 

mm Se 1 sendok makan penoeh saban kali 
Gan bogat anak2 1 sendok thee atawa 
lebi, menoeroet toewanja masing9. 
Orang jang sakit haroes minoem de- 
ngen dosis jang ketjilan dan plahan? 
tambahken banjaknja menoeroet tam- 
bahnja kakoewatnja badan. 

  

BATAVIA-G, TEL. BAT. 972 

NIO PENG LONG     

   



   

      

PN penamaan 

  

2 Ea han boleh dibilang tak ada ,apinja", | JO 
al. Jong Aimbon main dengan inyallers | 
—Idan ea sangat lembek. 

Moela2 BVV. bikin doelpunt. Kemoe| ? 
» dian Jong Ambon dapat meneboes.| 

moerido! Tak lama antaranja BV V. bikin stand | 
“3 djadi 2—1. 

   
   

  

    
. 

        

  

h ja ng. lebih | 

  

   

a Siebibau | 
Snjagoe "memaksa 

   

      

3 Sa mempowi nat Tapa 
aan 

me
ma
mg
 
N
i
 

|aas diseloeroeh Djawa Tengah itoe di 
|gaboengkan mendjadi satoe dalam fe | 
(deratie. Badan ini diadakan pengoe-| 

sendiri. Menoeroet poetoesan da 

ne ketoea, toean Winoto 

Djawa Tengah itoe soepaja dialamat- 

n|jg akan 
“Iroe dan si . 

''Jahn Lang ikoet, da 

tingsexamen. bangoen Moga” 

er|tak doelpunt, seh 
ier.djadi 4-0 boeat Hercules. 

'gitoclah pikir Hercules. Dan sekarang 

.karena 

Indonesia Moeda 

“Sekalian Aindanigraa Indonesia Moe- 

rapat baroe-baroe ini jang terpi- 
ialah toean Soeharto Tjahjono se 

sebagai 
wakil ketoea, nona Daroeki. sebagai! 

pembantoe. : 
Oentoek keperloeannja federatie LM, 

an kepada mena di Pen koma 
52 Solo. 
  

  

V.B0. 

'selltiagingan jubileum B. V. v. 
TO AN BV oran 

- Pada hari Sabtoe s re dilapangan 
IB.V.O. telah dilandjoetkan pertandi- 

xgan jubileum B.V.V. jg bertanding 
ni sore, 

(Jong Ambon. 
Perhatian publiek sedikit sekali. 

Tak mengherankan, sebab permai-/ 

  

  
     

  

dediger Pa 

per dssaLg aa Haa 
Ka unt, sehin ga pad: 
sang 6-2 Pa i “Am 

      

    

jago toea 
x Dagang 

1 . ge 2 ks n 33 : 

: Doea2 partij “bat I 
'Tjoema soesoenan 

   

          

   

  

   

Djoega dalam pengalaman kita, ti | 
'daklah semoea anak jang loeloes 'da 
Hlam salah soeatoe toelatingsexamen, 

'D 'teroes mintak masoek di sekolah Gou- 
€ |vernement sadja, ada jang masoek di 

pada sekolah2 particulier, bahkan ada jgti 
Otdidak masoek kemana maua, 

nga itidak dapat mengongkosinja. Demiki 

jan toelis pembantoe kita. 

| meneboes 

Djawa Tengah.|. 

es oelia menerangkan bendahari dan | 
itoean Soeripto sebagai 

jalah jubilaris dan winnar | 

Sesoedah bekerdja keras| - 
ama Jong Ambon dapat bikin gelijkspel, 
deklsampai pauz2. 2 

5 Dalam babakan: kedoea BVV. main | X- 
2? Hembek. Tak ada samenspel dibarisan 

Kilas Ten nja. Sebaliknja Jong Ambon bs 
s Ika  mengoeroeng doel BVV. Di| 

Ha sn tan Ta JI ip mpin oleh t. Ono. Pasangan dari 
k, terketjoeali Modnnjar dari |           

       

   
   

   

  

   
   

    

   

      

    

    
      

  

La Na uan “Gn 

    

    

Tapi achirnja p poela Hercules dapat 
2, sehingga pauze stand 

4—2, boecat Jong Ambon 
Dalam babakan 'kedoea “Hercules 

lebih radjin dan ta' lama antaranja 
ia bisa bikin stand djadi 4-3. Tapi 
Jong Ambon taf maoce kalah, dan 
robah stand djadi 5—3. Hercules 
mendesak teroes. 

Ekris bikin hroish-pass. Over ke- 
tengah dan rechtsbuiten soedah sedia, 
tapi Apituley lebih ijepat. 

Hercules “lagi menjerang dan me- 
, serta berhasil dapat robah 

  

   

ngoeroeng 
stand djadi ae 

Sekarang permainan tambah span- 
nend. Sajang Hercules seolah-olah 
kekoerangan ,bensin#. Back kanan /1 

  

  
   

| dari Hercules 'banjak bikin salah se- 
'hingga left- -wing Jong Ambon selaloe 
dapat kans. 
Hamid (keeper Hercules), sangat 

repot. Koeroengan Jong Ambong rapat 
sekali sehingga bertoeroet2 Hendrik 
dan Kalatie bikin doelpunt, dan stand 
sampai &Cnir main ada 7 — 4 boeat 
Jong Ambon, — - 

& 

Sesoedah selesai permainan, dengan 
segera - dibagikan prijs prijs. 
Amir Sjarifoeddin atas nama 
B.V.V. menjatakan terima kasih pada 
spelers, wakil? (autoriteiten) dan pada 
B.V.C. boeat. pemberian pindjam lapa 
ngan. Bertoeroet2 dioetjapkan ,drie- 
werf hoera" boeat Jong Ambon Bvv. 
dan B.V.C. 

     
    

menjerahkan beker besar pada Cap- 
tain Jong Ambon boeat peran 
perkoempoelan tsb. 

medaille perak. 
Djoega Hercules 

'doea tak -dik 
dapat medaille ag 

paka 

EPV.ILM: 

“2.5. dong Krakatau — 
pa Oedaja 3—1. 

as agaimana . telah dikabarkan ke 

     

     
   
   
   

    

  

1 voetbal antara J. K. lawan 

      
-penonton. 

lima pertandingan dimoelai, 

fi 
, Compleet. 

  

  

1 simbawa hasil. maen 

  

edaja kena digerebeg, dan 

erhoeboeng berloemoeran   
sinjectie“ teroes, 

    

»Oekoeran soedah- kepenoehan" | 

   
   
   

ia bikin serangan2. Beberapa kali «   
  

      

    

“oleh Teterissa” atau Ten 

    

          
oa “hinga | p 

    

  

       

      
: hasil 4 

depan doel Jong Ambon terdjadi | lantaran bi 
arena sangat bermak scrimmage tapi bola dapat diboeang 

i bocang. begitoe sadja. 

0 tag ah sekali diliwatkannja. 
oorbrak dari Boengboeng membawa 

oega stand berobah djadi 3—0, 
etoelnja ini .goal ada opzet, 

' moelanja kena tiang goal 
ih cengboeng kakinja soedah liwati 

    

  

3 beberapa menit 
“Jiniada salahnja Djajoes jang masoek 

| IKeroekoenan 1 — Malay Club 
IS.T.E.R. 1 —S.OMBO. 1 3—2 

Mr 

Sesoedah 'itoe 'T. . Pangga bean! 

Masing2 djoeara Bara Ambon dapat 2 

sebagai nomer 1: 

re (Minggoe) telah dilang| r 

oentoek mereboet kampioen 2 
M. tahoen '35/36, disaksikan | 

menang toss dan: Oedaja gelin Ps 
an lebih doeloe koelit boeudar. | 

Hi aja ana dan: ditambah: | 
- 'kajoe. Mes jang oedak bola kena|' |- 

oleh Maroeloh dan pinalty, | H 

5 Ka akar sajang ghe 1 
masoek dalam djala Anton |. 

bikin frickeek lebih doeloe. 

i melanggar atoeran dan. 
dinalty, djoega tidak mem| J|- 
ena tosroen' mihoem, Fa 

yinoem .. Mon tidak bisa| 

iganti oleh si kantjil djoe-|' | 
ja si kantjil kedoea main| | 
oek, jg.. mana beberapa | 

edaja moelai bikin sera- “ 
sisa directour kembali dan 

    

  

sebeloem boebaran, 

kan bola di goal sendiri fzelfmoord), 
ljg. mana sampai habis stand 3—1 
|oentoek Krakatau. 

La 

Miki 
'Kesoedah-kesoedahan — voetbal di 

Laan Trivelli : 

1. 

—Or— 
Persib bale 

. Pertandingan Competitie di Tegal 
lega : 

Djoemahat 12 Juni '36, moelai main 
djam 4.20 n. m. 

(1) Opi 3 contra Merapi. (2) Siap 3 
contra Singgalang 3. 

Opi 8 terdiri dari 
Mardani 

Moegni 
Oeding  Soedomo 

Rasid 'Nonod Djodjon 
Aking 

Moeharam (pendjaga watas). 
Oo 

Oehi 
Soemantri Moekri 

Ardjo  Soeparno Endang 
Odjong Saer Oekoen Jasin Entang 

- (Adie pendjaga watas). 

Ini jang kemoedian speler Merapi, 
Hatsilnja Opi 3 2, Merapi 1. Djadi 

2.-— 1 kemenangan di pihak Opi3. 
Dalam setengah .main, pasangan 

laloe diganti oleh Siap 3 contra Sing- 

Idin g 
Pardjaman 

|galang,: hasilnja 2 — 0. 
Saptoe 13 Juni pertandingan akan 

diteroeskan Sweet 2 contra Ran 2, dan 
Pasoendan 2 kontra HBom 2. 

Minggoe 14 Juni 
Molto3 contra Soenda 3 dan Rea 2 
contra Diana 2. 

Djoemahat 19 Juni 
Smeroe 3 conera Siap 3. 

Saptoe 20 Juni 
Diana 3 contra Singgalang 3, 
Sweet 2 — Merapi2. 

Mingkoe 21 Juni | 
Ran 38 — Hbom3: Opi2 — Soenda2. 

Tera jasa $ , 

Di Sidolig terrein. 
Saptoe 13 Juni djam 4,45 n/m. Voet: 

dan 

mi Contra Uni bond elftal. 
Pada 2e Combinatie, nanti Sparta 

mengadakan pertandingan, ja'ni salah 
satoe club dari Bandoengsche elftal jg 
baroe baroe ini dapat mentjapai gela- 
ran kampioen. 

Minggoe 14 Juni, Bandoengsche elf 
tal contra Voetbal Combinatie Buiten- 
zorg— Soekaboemi. TeaNanYA. beban 
gai berikoet : 

Bandoengsche elftal : 
Pailalah 

Guna (Vilocitas) 
: Dorst . Soekiman 

: . (Sidotig) “(Viocitas) 
Bauer .  '“Tjoetjoe . - Moningka 

(Sidolig) - (Sidolig) (Sparta) 
| Maleh - Navest 
"Sidolig) (Sparta 
' Breitschaft Tonnij Wen Lontoh 

. (Sparta) (J.M.C.) (Sparta) 

bal combinatie Buitenzorg—Soekaboe- | 

| Prawirakoesoema 

dah bersetoedjoe 
moelai minggoe2 ini, badmintonsclub 

Di Tennisterrein Ambonstraat 

niselub, pertandingan mana, akan di 
lakoekan tiga hari bertoeroet2 moelai 
jdd. 19-20 sampai 21 Juni di tennis: 
baan Ambonstraat. Semoea 'spelers jg 
ambil bagian dalam ini pertandingan 
adalah sebagai berikoet: 

Ddo. 19/6. Bromwick contra Van 
Dorp. Diikoeti Single Kaij— Van Domp 
seler. Tusschenpartij: Popken —Fran- 
genheim dan Loa—Van sgelow. Par- 
tij penoetoep Bromwich—Kaij, Van 
Dorp—Cooke. 
'Saptoe 20 Juni, wedstrijden dari 

Single Australische spelers, di ikoeti 
oleh tusschenpartij Oesman—Soedjono, 
di dubbels oleh @uant - Van Dumse- 

mixed double , Bromwich — Mevr: 
Kroese dan Kaij — Frangenheim. 

Lie Goan Sien disoedahkan oleh sing- 
le djoea, Bromwich — @uant. 

Toean Samboedjo, kalau soeka ia 
boleh terima tentangannja Cooke oen 
toek bertanding, ia ada tusschen par 

ngan siapa sadja. Kalau tidak, Cooke 
akan bertanding satoe lawan satoe 
kepada Van Selow. 

Penoetoep diduble oleh Broneiieses 
Kaij dan Rottir— Van Beveren. Dan 
jang teroetama hoofdpartijnja permai- 
nan ,the bestof threelong 
setss. Tus schen partijnja dari ,t wo 
short sets“ 

Badminton terrein 
Sasakgantoeng. 

Combinatie “dari Badmintonsclub 
Melong, Pangarang, Tjikawao dan 
Regol, soedah sepakat djadi satoe 
soeara, boeat menjewa lagi satoe erf 
di Sasak gantoeng, boeat menambah 
kan poela banjaknja tempat main. 

Karena itoe, Club terseboet diatas, 
tempo kemaren tanggal 10 Juni, soe- 
dah tjoba melamar erfnja toean R. 

setoembak seboelan. Agaknja antara 
eigenaar erf dengan si peminta soe- 

poela. Maka itoe, 

Indonesier, akan dapat lagi erf jang 
sekedar loeas djoega, goena permainan   
  

  

  

      

Djaman berhemat 

Orang perloe mengirit ongkos 
Oentoek keperloean roemah tangga djoega 

. perloe berhimat. 

| mah tangga HARGA MOERAH, | 1 
modern dan moengil dibikinnja | | 

itoe. 

Kap lampoe, standaard-lampoe, 
boekankast, rak boekoe2, tempat 

' beboeahan, d.I.I, keperloean roe- 

dari KAJOE TRIPLEX. 

TOKO 

SANYO” | 
KRAMAT No.12 Telf. 5995 WI. 

  

“ Sedia kajoe triplex tjoekoep sa- | | 
ma alat perkakasnja seperti ger- | : 
gadji d.l.l. oentoek menoekang |: 
barang2 dari TRIPLEX. Gambar2 | 
tionto djoega disediakan tjoekoep 

diri, harga moerah, 1 

Persediaan barang2 jang soedah | 

djoega tjoekoep ditoko SANYO. 
Ongkos moerah, barang baik, 
modem, 

tari orang djaman sekarang. 

Itoe kampioen dari Australiesche 
tennisspelers Bronwich dan Kaij akan 
bertanding melawan Bandoengsche ten 

ler. Ditoetoep boeat itoe hari dengan - 

Minggoe 21 Juni single speler Kaij— . 

tijnja single, jang melawan main de: 

pensioen  Wedana' 
Oedjoengboeroeng boeat disewa f 2 

bagi orang jang menoekangsen- - 3 

KLAAR DIBIKIN dari TRIPLEX, | | 

. ini memang di- |     Tjatet adres toko Sanyo. 

    Ya Ya. Tegenpunt dari Oedaja ada   
  

  

   

   

     

             

           
        
        
       
     

Tolib Boellaard v. Tuyl Jans 

Lama (Bogor) (Bogor) 
Phili pus Ema 

(Ss. (S. I ) 
Rote Sneep — Soemarmo 
(SL) NA (Bogor) 

Shild tinan 13 
(Bogor) (SL) Aa 

De Jonge 1 
(Bogor) 
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(00 Lembaran Keti 

  

Hikajat 

      

      
   
   

      
   
     

   

    

   
   

    

Hollenismus. Perdjalanan Radja 
Alexander de Groote (336—323 » 
telah membawa perobahan besar d 
penghidoepan bangsa Timoer. 7 

|.sa Griek ada djadi poesat dari kala- 
2“ 5 dalam 1 an sai n 3.      

        

    

    memegang rol penting ja 
"ada. aa an 1 

— Ini kedoea pertjampoeran diua 

Perdagangan danperhoe- 
boengan. Apa jang membikin ke 
sopanan Griek madjoe begitoe loeas 

sadalah lantaran banjaknja kota jang 
| @iberdirikan oleh Radja Alexander de 

       

'di mana pegoenoengan jang orang 
| bisa Jiwatin. Dalam hikajat ada ter- 

tjatat 70 kota jang diberdirikan oleh 
nja. Dengan kekoeatan militair per- 
dagangan dan perhoeboengan telah 

| dibikin sangat madjoe dan ini ada 
| djadi satoe bagian dari Alexander 
poenja,niatan oentoek bikin gampang 

dan sempoerna perhoeboengan antara 

£.         
    

  

     

  

     
   

  

     

   

   

   

   

  

   
   

      

    

    

  

| noengan jang merdeka jang sebegitoe 
djaoe merintangkan ini perhoeboengan 

o achirnja mesti rasakan djoega ini. 
“Radja poenja kekoeasahan, Didoedoe 

—. Kkinnja kota Pandsjab di moeara dari 
| soengai Indus ada goena menetetap- 
kan perhoeboe 1      

       

Ter po etarnja w a1 -g. 
lah wang jang besar jang lama     

     
    

     

  

o radja Perzie ada beroepa kapitaal 
— mati. Alexander kasih persen sebagian 

|. dan dengan ini djalan telah bawa 
—. kembali itoe wang pada anak negeri. 
— Selainnja dari ini, belasting jang ma 

|. soek tidak berentinja dari negeri2 jg 
— ditaloekan telah menjatakan bahwa 

| @jato, hingga ini membikin harga 
roepa roepa barang djadi naik. 

Alexandrie. Dari kota kota jg 
diberdirikan oleh Radja Alexander, 

| @rie, adalah jang terseboet belakangan 
—. jadi satoe boekti tentang tadjamnji 
| penglihatan ini Radja |Macedonie ja 

- besar. Itoe kota diberdirikan 
belah barat dari soengai : 

  
  soengai jang dibawa oleh ali 

ke djoeroesan timoer, tidak bisabikin|ta ia telah datang di Senegambie. Ha 
tjetek pelaboehan. Selainnja ini, itoe 
selaboehan dilindoengkan oleh poelo 

kangan bikin satoe mertjoe jang ada 
djadi satoe dari toedjoe keheranan | 
doenia. 
Dimana bisa, Alexander telah ma-| 

  djoekan perdagangan Egypte. Ia boeka 
kembali djalan air jang telah ketoe-| 
toep oleh pasir jang moelai digali oleh ran hi 
Neccho dan diselesaikan AE gia Pn aa 

.. Hystaspes, ini kali menjamboeng Soeloleh i 
.ngei Nijl dengan Laoet Merah, lanta| 
ran mana Alexandrie telah 
kota dagang doenia. La 

—.. sekarang boekannja djadi lagi 
0 perdagangan bangsa Arab, 
AN kapel? Griek djoega datang 

—. Indie, Ceylon, Afrika Tin 
. Salam) dimana-mana 
— Gagang diboeka 

Gjndi satoe 
       

   

     

          
  
   

  

    

  — Jagi. D kota 
tentoe sadja mesti tertjipta industri 
besar. Linnen dan tjita jang haloes | 
telah dibikin disini, fabriek glas telah | 
mengeloearkan barang glas bagoes| 

    

dan mahal dalam roepa2 matjam dan| 
warna dan kertas jang dibikin disini 

ada termasjhoer. Lama kota Alexandrie | 

No. 53 “Senen 15 Juni 1936 

' Perdagangan, 

ma 

    

  

m|tijn hoeat ia poenja tempat tinggal 

Kolonie jang diberdirikan oleh bang 

Griek 

“zaman Timoer-Griek (Hellenismus) | 

— Grootedi moeara soengai2 besar atau| 

Timoer dan Barat. Pendoedoek pegoe | 

dengan Hindia | 
   

    
             

- poek dalam kamar harta dari Radja! 

|. besar dari iai pada japoenja tentara|kan lagi. Oleh mereka poenja peran 

harga wang di negeri Timoer djadi|sa ini, telah diangkoet banjak boedak 

o Idjah piaraan. : 

|” Perdjalanan. Dalam th 509 v.| 
. Radja Alexander, | C. bangsa Karthago telah membikin | 

— seperti Herat, Kandahar dan Alexan.| 

     
    

   

    

: | Karthago pada 
Ma 

         

     

  

    

  

   

    
    

IRomein, moesna boeat selamanja (14 
aa en, 

       

roe pada boentoet abad perten ahan | publik jang kebanjakan, karena jang 

   

  

        

     

   

perdagangan, tetapi ketika kota By- 
zantium dipilih oleh Radja Constan- 

(830 v.C.J, kota terseboet sekarang 
ma poesat dari negeri Timoer dan 

besar dari ia poenja perdagangan pada 

nan Karthago 

' Sebabnja kemadjo ean. 

(diseberang Sicilie ditelok Tunis de 
ngan pelaboehan jang sempoerna boeat 
kapal2 berlaboeh, tidak djaoeh dari 
moeara soengei Bagradas) telah bikin 
'ini kota djadi lebih madjoe dari pada 
lain-lain kolonie bangsa Phoenicie di 
sana Oetara dari Afrika. Selaloe di 
atangkan oleh ra'jat jang pindah 

dari Phoenicie, maka pertjampoeran 
ini telah bawa lebih banjak kema 
Gjoean pada pendoedoek, jaitoe bangsa 
Berber. Dari itoe telah tertjipta bang 
sa tjampoeran dari Lydie dan Phoeni 
Cie jang telah djadi poko' dari kekoea 
tan pasoekan Karthago. 

Daerah perdagangan. 
Lantaran moendoernja kota Tyrus, 

Karthago telah menggantikan kota 
itoe dalam kemadjoean dibagian barat 
'dari Laoet Tengah, hingga semoea 
(perdagangan disana ada dalam kekoea 
saannja ini b dan tjoema sebagian     

Romein dan Etursken telah mengha 
langkan berdirinja kantor2 dagang di 
pasisir Galicie dan Italie. 
Di bagian Timoer dari laoet Tengah me 
eka poenja perdagangan tidak berar 
i banjak. Malta ada tempat penoen 

djang jg oetama, tambang? perak dan 
tembaga dari negeri Spanjol dikerdja 

taraan negeri2 Soedan boeat pertama 
kali -djoega soedah masoek dalam ka 
langan perdagangan Laoet Tengah. 
'Sepandjang djalan Karawan, sebagai 
mana djoega soedah terdjadi pada ma 

mas boeloe2 boeroeng, korma dan ga 

    rdjandjian dagang dan pelajaran 
dengan bangsa Romein. Maka mereka 
sekarang berani meliwatkan Selat Gib 

  

      

   
  pin dari satoe pasoekan, terdiri dari 

    loe: nja 
milko Beringas “lebih oetara lagi dan 
menoeroet hi   
Artinja pasoekan perang 

laoet. Satoe pasoekan laoet jg besar 
telah membikin Karthago bisa meme 
gang kedoedoekan jg penting dalam! 
doenia perdagangan. Djoemblah wang 

g besar ada perloe goena ini pasoe 
ibilang kekoeasa 
(ada ditoendjang 

oenja seadaan wang. 

Kemoesnaan. Peperanga 

  

  

   
   

   
              

   

  

    

  

ber 

    

tempat disitoe, telah bawa bangsa 
kemoesnaan Kikan 

bangsa ini roepanja al      

  

     

  

     
saingan 

  

Dalam kalangan dagang Massilia 

  

loe, perhoeboengan dengan pesisir ba 
rat dari Afrika telah poetoes dan ba 

ini daerah dikoendjoengi kembali. 
Sa Mean 

ahoen ke 4 3 

exandrie mesti serahkan sebagian |. 

| Terletaknjai Karthago jang bagoes 

Idiboentoet tahoen jang laloe ternjata 

da dalam tangannja kolo | 
, “Bangsa Crteto | 

: tar. k mendirikan kol a|djoengi publiek. 
1 se|roe atau.oentoek menegoehkan kota2| Da 

san | Phoenicicie jg toea. Hanno ada pemim 
maksoed soepaja loempoer dari itoe|(pin d ser 

t|60 kapal dengan 80,000 soldad 

oengk poelo kajat ia telah sampai di | 
haros jang terletak di moekanja, dilnegeri Inggeris. 2 mana Ptopemaeus Philadelphus bela | .Ijang mengadakan tidak boleh berke 

2” Imoentjoel pekerdjaan makelar pakgade.| | 
““|Peratoeran jang seberes tadi sekarang | 
£“”Idjadi kaloet sama sekali. —— 
“—I Boeat oepah soesah pajahnja si ma 

. Tae , 1Kelar, dipersen 4—5 sen dari tiap-tiap 
Nemda | SOerat gadaian. 2g i 

a|berini, sehingga banjaknja makelar di 
iv| dapat kedoedoekan sama seperti kota | rawang soedah bilang poeloeh orang. 

Karthago ada berpengangai tempo doe 

   

        

  

    

       

— 

    

  

        

| Belawan. 

  

perkara penggelapa 
ini ditahan dan a 
'ke Betawi. 

n. Kedoea mereka 
    

. Dari Garoet dikabarzan bahwa di 
'satoe “fabriek minjak Sereh Japan, 
kepoenjaan toean Satoh di desa Tji- 
ledoek district Bajongbong (Garoet) 

mendapat loeka berat. | 

Ketjelakaan ini sebab meinasak mi- 
njak sereh. 

Lean 

Peroesahan tenoen. 

$ ni 

batasnja? 

Dalam bebrapa tahoen blakangan ini 
peroesahan tenoen semingkin bertam 
bah di Indonesia dan teroetama di 
Vorstenlanden, Djokja dan Solo. Kaen 
kaen jang memberi harapan jaitoe 
kaen dari soetra kunst atau tjampoe 
ran dengan soetra kunst. 

Tadinja orang kerdja dengan pekakas 
tenoen jang pakai tenaga orang, tapi 
lantaran orang jang bisa bertenoen 
tidak begitoe banjakdan lantaran orang 
maoe tambahkan productie, maka tida 
lama lagi orang goenakan machine2 
jang bisa produceer 5 kali lebih banjak 
dari pada pekakas tangan itoe. 
Djoega djoemblah peroesahaan tenoen 

semingkin bertambah, hingga achirnja 

'Atas andjoeran dari kalangan tenoen 
sendiri, depertement Ekonomische Za- 
ken mengadakan licentieering dan ma 

bahwa pasar soedah moelai penoeh. 

jang tidak boleh dilebihi. 
Meskipoen begitoe sekarang ternjata 

pasar masih penoeh djoega, hingga 
banjak peroesahaan tidak bekerdja de, 
ngan tenaga penoeh. - 2 30 

Sekarang orang tjari pakerdjaan2 
kain2 lain matjam. Tapi kain2 dari 
'katoen tidak bisa diperoesahakan di 
sini lantaran kain katoen import ada 
keliwat moerah dan di sini tidak bisa 
bersaing. 1 
| Ned. Ind. Fabrikaat pernah andjoer 
Ikan bikin sapoetangan, sebab dalam 
'1 kwartaal tahoen ini soedah di im- 
port f 42.000.— boeat sapoetangan 
(IselampaiJ, tapi harganja begitoe moe- 
irah hingga boeat onkost benang dan 
Isepoean sadja soedah tidak bisa lawan 
'bikinan loear negeri. 

Djoega spinnerij (pembikinan  be- 
nang) roepanja tidak memoeaskan. 

CAP. 
aa ai x 

Pandhuis Krawang. 

Pandhuis, boeat di Krawang adalah 
'soeatoe bedrijf jang selaloe dikoen- 

Dalam moesim soesah berdjedjal2 
orang menggadaikan segala apakepoe 
'njaannja jang lakoe, begitoelah dalam 
moesim motong padi, berdjedjal2 poela 
|akan meneboes kembali, kalau beloem 
lepas waktoenja. 
| Akan mendjaga keberesan, beheerder 
'disitoe mengadakan atoeran, orang 

roemoen dimoeka loket, tapi haroes| 
berdoejoen2, menoeroet siapa jang le- 
bih doeloe, dan jang terbelakang da- 
tangnja, demikianlah poela diterima- 
nja barang2 gadaian itoe. Dengan 

kang datangnja, minta toeloeng pada 

dengan demikian dapatlah ia nerima 
wang dengan tjepat. Beginilah asalnja 

Pan, 

|” Roepanja pekerdjaan ini menjenang 
kan djoega hatsilnja bagi makelar2, 
apa lagi dalam moesim soesah 

Akan oepah jang hanja 4—5 sen 

nimum 10 sen per soerat gadaian. Hal | 
mana amat  meroegikan pada 

terbanjak dari si penggadai itoe, orang 
tiada mampoeh, barang gadaiannja |     

  
meinegang rol penting dalam doenia" — Irata2 hanja lakoe beberapa poeloeh sen 

1g Arab ditahan 

| dari Modus me- |      

ja di Betawi merekaada poenja | 

tan dikirim kembali| 

Korban bekerdja tidak berhati-hati.| 

Isoedah kedjadian tiga koeli lainnja| 

Soedah sampai dil: 

sing2 dapat bagiannja dalam productie| 

- EMULSION 
IMPORT. JACOBERG 

jatoeran jang seberes ini, roepanja | 
publiek beloem djoega merasa senang, | 
boektinja banjak orang jang terbela- 

orang jang Intangnna asa “doeloe,| | 

per soerat itoe, sekarang memakai mi| 

   

akan 

patam 

    
  

        

Anak jang dikasih makan 

e: E., djoega djika ia soedah 

besaran, akan mendjadi 

koeat dan oelet @ Didalam 

roepa' permainan sport ia 

selaloe terkemoeka 

dan didalam peladjaran ia 

akan mendjadi satoe moerid jang terpoedji oleh 

goeroe'nja @ Scotts 

Emulsion mendjaga 

oentoek pembesaran 

badan jang koeat, dan 

mendjaga penjakit: 

dengan menambahkan 

kaoeletan. Djoega 

oentoek orang' dewa- 

sa ia ada sangat baik. 

  

sadja, dipotong ongkos makelar 10sen. 
Apalagi menjoesahkannja bagi orang 
Jang djaoeh tempatnja, misalnja dari 
Pedes, perdjalanan poelang pergi da- 
lam 2 hari djalan kaki, wang gadaian 
ada kalanja hanja dapat 4—50 sen. 

Jang lebih meroegikan jlagi, make- 
lar2 jang boeta hoeroef atau jang 
semberono, boekan djarang terdjadi 
orang jang menggadaikan tjintjin mas 
oempamanja, dapat soerat gadai kain 
plekat, sehingga ia amat terperandjat 
waktoe meneboesnja, asal tjintjin djadi 
kain plekat. 

laloe, ada terdjadi seorang makelar 
membawa lari wang gadaian jang di 
pertjajakan padanja, sehingga hal itoe 
mendjadi oeroesannja politie. 

itoe, politie mengadakan pendjagaan makelai2 “dilarup “bera Manh Pal 
mendjalankan rolnja : tapi sang ma- 
kelar memadjoekan bini2nja mengga 
daikan barang2 orang. Makin hari 
roepanja pendjagaan makin tjambal, 
boektinja waktoe sekarang makelar? 
Itoe soedah berkeliaran poela didepan 

Malah pada beberapa boelan jang 

Setelah kedjadian hal jg. demikian | 

  

pakgadai seperti biasa. Oepas jg men 
djaga ja ada. Tetapi makelar2 itoe 
me ganja soedah tidak ambil perdoeli 
agl. 
Apakah tidak lebih baik, kalau Bes 

tuur Krawang minta pendjagaannja 
Marsoese, agar keroegiannja publiek 
tidak berdjalan lebih lama? 

Departement van Verkeer en 
Waterstaat 

Dengan permintaannja di berhenti 
kan dengan hormat dari djabatannja 
sebagai beambte irrigatiebeheer dari 
's Lands Waterstaat, Moersidin, terhi 
toeng dari ult. Juni '36 dan mempoe 
njai hak boeat dapat pensioen. 

Dengan permintaannja di berhenti 
kan dengan hormat dari djabatannja 
sebagai mantri-teekenaar le kl. dari 
's Lands Waterstaat. Raden Pandji 
Sosroamidjojo, terhitoeng dari ult. Ju 
ni '36 dan mempoenjai-hak boeat da 
pat pensiben. 

man pomean 

  

Orange Sguash 

   
# 

taurant-restaurant.   
&« 

  
  

A.S. WATSON & CO., 
MINOEMAN JANG KESOHOR 

“Orange (Boewa djeroek) ada mengandoeng ba- 
njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe- 
watoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea. 

Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash 

badan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoelnja saban 
roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak 

dan manis. Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- 
tamoe, dia tentoe senang sekali. 

Bisa dapet beli di Proviciin & dranken dan res- 

Sole agent: : 
| N.V. Handel Mij. SENG TJIANG & Co. 

Molenvliet West No. 155 Batavia-Centrum Tel. Bat. 972 
Directeur NIO PENG LONG 

Hongkong 

HARGA MOERAH 
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Inegeri Ae Sana Al .. 

Neta raat jg 
tia kepada negerinja. 

yah ja,akan terasa dari jg 
jg terkaja, seadil2nja | 

kot terdapat. Dengan beginilah se 
0 u negeri akan mendja|    

    
   

begitoe Bing B: 
berkepentingan sekali i ob 
hoeboeng dengan kepen ngamnja ta 
ta" soeka melihat rakjat jg pint 

-akan dapat menjangka Tana 
ag Me Na 2 ber ( 

noer, segala kerewelan dan kekoesoe 
an akan lenjap dengan sendiriuja. 
i pemerintah dan jg 
it satoe, mendjadi satoe, vormt een| 

    

     

         

  

  

    

  

       
    
      

    

      

    

   
   

L atau negeri ig sam. 
, djaoeh aka Sha, 

Tata negeri jg ra'jatnja soenggoe | 
pintar, boleh djoega ada seboeah ne 

jg miskin, karena letaknja atau ke 
.tanahnja, tetapi negeri jg mis 

tadi boleh Gjoega soenggoeh aman 
iIdan tentram. 

Png ringkas: bagaimana “djoega 
Mm: dibantah, kepintaran ra'jat se 

oemnja hanja akan tinggal bersifat 
Aloe KE engoentoengkan. cemoem djoega ada 
adjikan (nja. 

Sebaliknja: ra Yat ig sbodoh, soeng 
.moedah 

   

  

    

         
    
    2 hadap seorang 

|. orang Ca 
permain, tan 1 

          
      
      
    
   

   

    
   

  

    

  

   

        

    
    

  

   
   

    

  

  

rasa lapar dan dapat beban extra. 
na tg mereka anna ana Ba 

tidak memikirkan 
2 smendjadi marah. Apa lagi 

1062 | djika mendapat. beban extra, meski 
Je-|poen soenggoeh oentoek kepentingan 

   

    
Ne 

  

      

  

   
   
    
   
    

Oe: Imana jg ta'lain meroesakan foemoem. 
A ti2- Hini perboeatan haroes boleh kita sing 

K|kirkan karena mereka berboeat begi 

@ (dasar keadilan, tetapi meloeloe karena 
'bodohnja. - 

Kebodohan rakjat hanja meroesak 
kan dan meroegikan cempem belaka. 

   

  

   

  

     

  

    

        

   

   

  

   
   

(an, tetapi k: oega Pete 
akan Hn Fla kebenaran, 

: al | aan atausen| 
: "  Kepintaran, kepintaran dan sekali 

in: i ah ingin mempoenjai | 
an “ ia tentram dengan perasaan 

   

  

   

  

      

  

   

    

   

  

   

  

   

       

     
mendoakan da aa ta'akan ' soesah |. Dapatlah sekarang orang merasa 

a heran, djika kii ta ta senantiasa dan selaloe | 
     EP djan : 

oen! oranglain, teroe | 
Man (kebenaran atau kesala :   
  

    

   
“Kala 2S 

. Administratie: 

» . Langganan... 

     

  

(Bh : Bel, ,De kracht die overwini) 
(Bhs. Djw. »Marganing. katarimo') 

ndjoekan djalan soepaja apa jang, dimaktoed 
ala ic sa rar “tai oeat 

  mmer KEKOEATAN BAT min aa 
Kena aja langganan ga Ta 

   

| . DIoKgaKaR TA. 

pe Hima. tidak diberi) an 

    

in negeri akan terpikoel|" 

bahan masing - masing | 

di negeri jg soenggoeh: aman dan mak|. 

perintah bersi| 

(homogeen' geheel. ai ini cerajam, | k kannja kita a 

dibeti perasaan poeas| 
inja, misalnja selama mereka'tidak| 

5 Pan Bantan ah 8.30 

« ko€eloemoem, maka mereka ta'maoe tahoe| 
3 3 Ban Na n|danakan membantah. Dengan sedikit| 

an keoenioengan oemoem. t 'hasoetan, maka mereka akan mendjadi | 
“ini kead. disoekai leh: se' mata-gelap dan berontak, perboeatan 

Tn Hoe-boekan Ikarena keinsjafan dan ber| 

Tran: Tang Nb akan | 

empoenjai sifat ja dliang soetji dan adil, akan memberi | 
— Djika diseboeah - negs : ahoean. jang tjoekoep kepada 
ala a pintar, maka pengemoedi akjatnja. Inilah ada soeatoe kewadji | 

“akan tambah moedah men Glankaal ban jang teroetama dan soetji. : 

  

   

    

   

  

   

  

    
    

   

     
   

  

   

    

  

   

  

   

  

   

    

   

    
  

  
    

   

    
     

    

    

      

  

   
     

    

Maa Pantai kap poen tjo- 

— dan f 0.22”/2 per ' pond netto, didalam kota. 

) Tioba « dan n pesenlah sekarang djoega pada baper toein. 

' PROGRAMMA V.O.R.L. BANDOENG 

| Tender YDH 7 golflengte 
107.53 meter 

"3 Tn Senen15 Juni 
. — BANDOENG. 5 sore Dongengan dan njanjian 

Senen 15 Juni 6 & an 
3 Bandoeng II 184. £ : knp Pangan Naga 

5,— sore Muziek krontjong 81 5 5 Tasos Ben sa 
5,80 , Gamelan Djawa 9... Toetoep 

| “6— , ' Lagoelagoe Soenda 3 3 
'rabaja T 31 | 017-645 Muziek Arab 
atas 25 m)) Sewa Tg Tae. Eka 7.— malam Perkabaran “ Selasa 16 Juni 
|rang 122, Batan th Djokja Se Era 1 Gamelan Soenda - £ Solo 188, Tiepoe 18... |130 , Tembang Djawa Pro Bean 
2 an EK laverblad” | 1-5.» Lagoe2 krontjong 
s enen u 5 BRA ng 9,— 5 Muziek krontjong 145 , Berita soerat kabar 

5.30 sore  Muzlek gramophoon - 9,30 ,  Maleiseh Orkest | Gn Na nia Hawaiian 

6— , Penjiaran oentoekanak2|10,— ,  Menjamboeng Maleisch |" Kn 
B5. Mengavab soerat soerat orkest 
6.40 Harmonica Duo H,—. »... Toetoep Rebo17 Juni 
L— malam Perkabaran Nirom 7.20, Populair: programma: 5.— sore Lagoe2 Soenda 
Bio: |, Pemboeka'an Volksraad | Selasa 16 Juni 5 aa Fi Berhenti 845 -» Klassiek concert Bandoeng TI 184 PLP. 27 ,— malam Membalas soerat2 

GNdIK 2 Phohi tentang sport BL g Lal El Lagoe roepa-roepa 
y— sore Gamelan Bali 7.45 Berita t kab 

10. na ta » soerat kabar 
Net, 5-15 naga Melajoe dari Pa-| g.. 3 Muziek Hawaiian 

: ang HO —) Moetoop 
Sara sa 1 6 en Ng Abhi 11 Muziek Hawaiian " 5 Te 

Bandoeng II 184 
6.30 mg Gymnastiek | 6,— sore Gamelan Djawa « B.R.V. BATAVIA. 
6.45» Muziek grammophoon. 2 — malam Perkabaran Bat 1 187. 
T—,” Muziek grammophoon | 715 ,  Muziek krontjong ge 16 Rn 157.89 M, Batavia TI, 
8— Toetoep 7.45 ». 'Lagoe gambang kro- b 1 Na ema 156 25 M. Soeka 

11.05 siang Penjiaran oentoek kaoem mong Datu dan Oheribon. 
iboe : ,— Concert Soenda : 

11,30 it De ,, Unvollendete" Me Toetoep Senen 15 Juni 
120i, Piano-syncopations: 

l1230- 5 Matineo Nirom Orkest Man aa 
2— Johor Muziek gramophoon. DJOKJA, SEMARANG, SOLO krontjong 
2.30, 'Toetoep $ Aa : 5,15 Muziek gramophoon 
6,— sore  Cursus bahasa Inggeris Semarang ili 530. P Kn aa 
6.30, Lichte muziek Senen 14 Juni BAB) Menenaboan muziek 
—  » Perkabaran Nirom 5 3 33 Po gramo pa 
7,29 malam Twee moderne- Trio's 6,— sore  Muziek Tionghoa IS an m'uziek 
8.10, Ayonwyding 6,80 , Perkabaran 6,30», Beberapa lagoe-lagoe 

»... Nirom Orkest 645 »  Lagoe lagoe Melajoe 130 kasian Pentang Bagio 
9, 45 5 Lew Stone enzijnorkest| 7.15 Gamelan Djawa 7,45 Masehi kmenkaga 
10.30 3 Muziek gramophoon Djokja 128, Semarang 111. BL : Cole PE AIOP 

Al— Toetoep “e 8.— malam Kiriman dari Djokja. Ga aa » La One nyaa 
Mantan Ta melan Djawa Pa ena ann 

PEWARTA V.O.R.O. Kes Toetoep 10, — Mexcicaansch- halfuurtje 
N 9 Solo 62 1P30 Muziek gramophoon 

Penjiaran Timoer ha : pra Toetoep 
Senen 15 Juni 8,— malam Gamelan , » 
Batavia II 190 12.— - Toetoep 

5.—. sore Gamelan Djawa Securitas - Selasal6 Juni 
5.30 : Nan lagoe Timoer 3 7,01 F2 t 
Ba Sep Muziek krontj. Nana Selasa 16 Juni 8.30 sea Toetoep pari 
Aan malam Dena” 6 6.— sore  Lagoe2 Melajoe 10,01 Muziek gramophoon 
2g ” 1 hawaiian 6305 Perkabaran 11,— siang Muziek gramophoon 
380 endjawab soerat2: Bab Gamelan 1.— lIohor . Lunchmuziek 

8.— '. Muziek krontjong 2,30 ,.  Toetoep 
11.— - Toetoep. ba ah Mataram 128, Semarang III, Solo 62 | 491 sore Muriek gramophoon 

SG Ie, Jari ” 8.— malam Kiriman dari Solo. Kle| 5— , Muziek gramophoon 1 

Batavia II 190 angan dan ketoprak 601, Hn Nag en ziju 
5. EN Ni : riwedari : geneur 

Oa da at kanak2 pe 'Toetoep 6,25 , Gramophoonplaten cock- 

530 -. Muziek Fionghoa. jang : | | ( 
Pa 2 modern ma Rebo 17 Juni . I— malam Schrammel muziek 
B6— ,-  Lagoegambang kromon GAN The Hoddlars bernjanji: 

6.20 4 Lagoe2 Melajoe 84 6.— sore Gamelam Ra ig Mendjawab ag 
6,30,  Penjiaran oentoek anak2 6,30 , Pekabaran - 1815 ',  Marck Weber mna 
“7.30 malam Perkabaran 6,45 .» .. Muziek gramophoon pendengar 
- 50, Muziek krontjong 3 “9— La Traviata 

2,3. Muziek Arab Mataram 128, Semarang 111, So1062/1045 ? muziek gramophoon 
Ha “Ketjapi dan soeling de-| 8.— malam Kirima dari Solo. Gamejil,— Penoetoep 

ngan njanjian lan dalam Poero Mang- | 
..Muziek Hawaiian koenegaran sea 

- Toetoep 2,— Penoetoep 

  

Djangan selaloe memikirkan Malaise 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itce jang bikin banjak keloear ongkos. 

— Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

asal moerah. 

    T
N
I
 

  

| Minoemlah 

tjok dengan djaman, tjoema f 0.40 per pond 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt. di 
anter di roemah. 
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