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l~atjoen terk ndoeng dalam
'kornja.
l i.lmboengnn art1k /)
k tnia tidak sesoenggoehnja b nar.
Malah dengnn tedas boleh kita
niatukan. bahwn pada pihak ke
k easaan adalah oekoeran k be
narnn clan tidak kebenarnn itoe
bergantoeng kepada timbangan
tentang b o I e h disiarkan dan
t 1 d a k b o I eh disiarkan Maka
, pabila pihak djabatan kekoeaaan diberi hak jang amat loeas
1toe atas pers, adalah hasilnja,
bahwa pers semata mata tergantoeng kepada kehendak pihak kekoeasaan tentang pembericaan kepada p1hak ramai. Maka hilanglah dengan itoe satoe da1a oepaJa
plhak ramai oentoek pengawasan
atas perdjalanan pihak kekoeasaan
clan satoe daja oepaja akan melakoekan pengaroeh pihak ramai
ntas perdjalanan hal-ihwal di dalam negeri.
Sjahdan pers jang sematjam
itoe sekali-kali tidaklah berharga
Jan tidaklah ada soeatoe hak
atau soeatoe goena akan hidoep
d1 dalam pergaoelan. Dengan peratoetan Jang dihendaki rentjana
itoe, pihak pemerintah telah melahirkan
atoe sikap dan satoe
pendirian jang semata-mata me:
njalahi hak kedoedoekan pers d1
dalam pergaoelan di doenia modern sekarang im.
Kita tidak h~ndak meremboek,
bagaimana kelak akan sikap volksraad berhadapan dengan rentjana
itoe. Tidak sedikitpoen ada alaan bagi kita akan menaroeh
kepertjajaan atas anggauta~ang
gautn madjelis itoe lebih danpada
kepada ahli-ahli nasehat pemermtah jang menyarangkan ren
t1ana itoe. Hanjalah, djika oenggoeh * soe:lggoeh ada di d~lam
volksraad itoe anggauta . Jang
m nghendaki kernadjoean ra'jat
Indonesia pada djalan kemerdekaan berapapoen lambat be:rangsoer-angsoernja, maka tidaklah
ada alasan bagi mereka ak n melandjoetkan kedoedoekannja . dalam madjelis ito~. apabila rent1ana
1ni sampai diterima kelak. sekahpoen dengnn penolakan anggauta anggauta itoe tadi !
nlah satoe badan komite jang
memakai nama sebagai d1 atas
1m Voorzitter clan Vice Voorrter dari mi koe1,npodan ama1.
1a.ah toe<m - toean : Lau'-" Goean
Tong dan Kwee GaQ Keng. Perkoempoelan ini didirikan karena
berhoeboeng dengan ::aman malaise ini, jang menjebabkan beriboe-riboe orang Tiong Hwa kehilangan mata pentjahariannja
Kom1te ini bertjita-tjita ·
Tjarikan pekerdjaan kepada
kdeem penganggoeran menoeroet
kepandaian clan ketjakapan mereka masing-masing.
Berikan ongkos oentoek poe' ng ke 'Niongkok.
Berikan pertolongan sementara waktoe sebeloemnja mendarat rekerdjaan
atau poelang
k tanah airnja (T1ongkok).
Oentoek mentjapai ketiga toe<lioeannja jang moelia itoe. akan
dipoengoet clan didjalankan der
m" Dari beberapa kongsi kapal
<li Palembang dan Singapore telah d..ipat t:>endjangan jang sepertinja.
BANJOEM.i\S.
(Dan pembanfoe klta).

B. 0.
Pada malam Djoewa·at j. I. di
sekolah Taman Siswo Sidaredja
diadakan openb. vergadenng dari
kring B. 0. Sidareclja.
Vergadering dip1mpin oleh
toean Mandah Soetokoesoemo
J ng diboeka pada djam 8 mal.am.
Wak1l B. 0. afdeeling BanJoemas toean Sadirin Ojojowi]lard;o
rangkan toedjoean B. 0. clan
konomr, berdasar koperasl d .l.l.

Kerdja zondcr baj< ran.
Roeslani ada bouwaannemer.
Roemah sekolah desa di Serang
d1strik Sidaredja diborongnia.
Soedah lebih S<1toe setengah tahoen beloem klasr. Koeli kerdja
berganti - ganti zonder bajaran.
Hari D1oema'at, j. ]. ada koeli
mengadoc pada t. Wedono tentang baja1an. Temannja ada I 0
orang soedah 17 hari kerdja ta'
dibajar sepeserpoen oleh aannemer. Salah satoe pekerdja ada
b1lang pada ·penoelis, bahwa
soedah lebih 20 toekang jnng ta'
d baJar gadjinja. Kelah soedah
beberapa kali, tapi ammemer
ma~n~ dipaka1 sadJa.
Pendapat~n Douane.
Aneta bcritakan, bahwa olch
kantor TandJoeng Pdoek dalam

boclan jang !aloe telah diterima
sebagai bea pewasoekan Jebih
dari t 1,1 6,000,- sedang dalam
boelan Mei ini djo"'mlah ada
f 1.104,000.- atau satoe penam
bahan dari kirn kira f 80 000.Februari tahoen mi sampai sebegitoe djaoeh ada boelan jang
paling boeroek, deng<rn pendapatannja f 1.040,000.S ·bag 1i bea statistik pemasoekan dalclm boelan Juni tahoen ini
telah diterima f 28.200.- atau
kira-kira f 1,300- leb1h banjak
daripada dalam boelan jl.
Statistil- pengeloearan dalam
boelan J uni<:1da lebih dari f 10 ,000dan dalam boelan Mei f 9.700.-.
Pengeloearan selaloe masih mengoendjoek djatoeh clan merosot
lebih dari f 60,000,- dalam boe~
Jan Mei tahoen ini mendjadi kirakira f 55,000.Accijns minoeman keras dalam
boelan Juni ada f 6.800.- sedanJ dalam boelan Mei ini ada
f 9,600- clan accijns minjak
tanah naik dari f 168.000,- dalam boelan Mei ini tahoen mendjacli f 739,003.Tapi ini penambahan besar
tidak mengasih oekoeran perbandingan, karena angka pendapatan dari ini product bergantoeng
pada tedaloe banjak soal, antara
lain-lain dari kedatangan satoe
kapal minjak tnnah sebeloem atau
sesoedahnja achir boelan.
Oekoeran lebih baik terdapat
dari pcrbandingan angka-angka
tempo lebih lam.:t. Bcgitoelah
dari permoclaan iui tahoen snmpni boelan Juni ini pendapatan
ada f 2.977.000.- dan dalam
tempo jang sama dari tahoen
jang !aloe f 3.317.090.-. satoe
pengoerangan dari t 350.000.-:
Ini pengoerangan ~.,endapatan d1
Priok boeat sebagian tersebab oleh
karena dalam tahoen jang !aloe
accijns boeat minjak tanah jang
dikasih masoek di beberapa tempat lain peen dibajar di PrioJ.dan sekarang menoeroet ato!ran
baroe di itoe l::e bagai-bagai tern pat
sendiri. Tjoerna boeat sebagian
sadja Dari ini bisa ditarik konkloesi, hahwa pemakaian benzine
soedah djadi koerang. ha! mana
bisa dimengerti dalam ini tempo
malaise Antero perpeksi dalam
boelan }uni ada f 2.091.000.-.
sedang dalam boelan Mei ini djoem
lah ada lebih dari f 1.500,000.-.
Roepa-roepanja dalam perdagangan. teroetama tjita. dalam
tempo paling belakang terdapat
kemadjoe:m lagi. Pesenan-pesenan
pada fjrma's besar diterima banjak
lagi, oleh salah satoe importeur
malahan sampai boeat f 300.000.-.
Prijsvraag barang koeningan
Indonesier.
Afdeeling Nyverheid departement van Landbouw dahoeloe telah adakan prijsvraag boeat pekerdja 'an barang tembaga dari amk
negeri, jang akan dipertoendjoekan pada jaarbeurs di Bandoeng.
Sekarang diwartakan bahwa
mzj<soed itoe tjoema ada 10 orang
jang toeroet. Satoe angka jg. sangat ketjil !
Jang telah dapat prijs :
Njonja Ter Horst de Boer di
Djokjakarta, dengan dapat 59 punt
beroleh prijs No. 1 f 150.R. M. Soekapdjan di Djokja,
dapat 56 punt beroleh prijs No. 2

f 100.Hardjosoewarno dari Djagalan
di Kotagede (Djokja) dapat 55
setengah punt beroleh prijs No.
3 f 75.Groep barang perhiasan.
Boeat ini groep tjoema bisa
diberikan prijs No. 4, jaitoe pada
Madroesdi dati Poerwakerto dengan 43 punt f 25.
Boeat groep roepa-roepa barang, telah diberikan prijs pada
Hadji Dahlan di Djokja boeat
patoeng Ganeca clari koeningan,
jg. beroleh 57 punt dengan prijs
f 75 __,
Boeat ·lain tahoen jury ada niat
boeat adakan prijsvruag tentang
peker<ljaan kajoe.
Mana hak kaoem boeroeh?
Bestir <lari Batv. Bestuurdersbond mengoemoemkan bahwa openlu1.:htmeding di Decapark jang
akan diadakan oleh komite van
aksi pada tanggal 10 j.a.d . tidak
menerima idzin.
Larangan ini soedah dibecitahoekan dengan moeloet pada bestuurdersbond clan beslit dengan soerat
dari residen akan diserahkan
dengan lekas.
Administratoer dari stadsschouw~
burg poen soedah kasih tahoe
kepada bestuu~dersbond, bahoea
B. dan W. tidak maoe menjewak<'ln roeang schouwburg boeat
vergadering terseboet di atas.
Tentang ini Aneta ddpat kabar
lebih djaoeh, bahw, pcnolal an
dnn udm. berdmmr nt is beslit

lama dan B. dan W. jang me~
netapkan, schouwburg hanja boleh
disewakan oentoek pertoendjoekkan tonil, kunst atau kegirangan
clan bocat mciksoed-mdksoed pe
ngetahoean.
Tresno Prodjo.
Tadi malarn. 3--4 J Ii '31, di
Habiprojo diadakan pcrtemoean
antara bestir Tresno Projo (pcrkoempoelan pnjaji hamba SriSoesoehoenan .. Patoeh ") oentoek
membitjarakan peroebahan pada
bagian k e b a j a n, jaitoe dikabarkan bah"'·a negeri hendak
menjatoekan Centraa.
kantor
kebajan jang akan melakoekan
titah-titah negeri kepada . prijaji.
Pendapatan pembitjaraan akan
adanja centraal kantor kebajan
itoe disetoedjoei. asal sadja dengan
adanja peratoeran baroe, tidak
akan mengoerangi djoemlah kebajan jang ada sekarang 1°:1;
diadi reorganisasi persatoeannia
disetoedjoei, tetapi reorganisa ·
djoemlah
kebajan dikoeranyi,
titlak disetoedjoei. (D. K.)
Hadiah dari Kcraton.
Hari Djoema'at j.b.l. Sri Soesoehoenan mengirim oetoesan
doea hamba ordonnans oentoek
menerimakan gambar Seripadoeka
kepada Bestir Soos Habiprojo.
Ojam 12 lebih oetoesan tsb.
berangkat dari Keraton dengan
berkendaraan kereta, clan sedat<'lngnia di Soos mereka diteri.na
olch bestir. Gambar tadi terbikin
dari olieH~rf oleh RL. Soemsoepono, abdiclnlem toekang gani bar (D.K.)

-------

TJIREBON.
(Dari pembantoe kita)

Hasil douane:.
Selama boe1an Juni jl. kdntor
pabean Tjirebon telah menerima
kehasilan : f 383.630,87 tahoe11 '30
coelan Juni f 401.411.15.
Djoemlah pcnghasilan dari 6
boelan jl, '31 ada f l.797.618,23
sedang pada tahoen 1930 boeat
lamanja demikian dioega diterima
f 3.01.7.517,58, djadi moendoer
sampai 40 pCt.
Pangeran P.K. Rahardjamadenda wafat.
Hari Djoema'at petang jl. telah
dimakan:tkan de ngan banjak o patjara di tempat pekocboeran Go noengdjati djenazahnja t. soeltan
Katjirebonan, pcngeran P. IC Ra
hardjamadenda. Beliau ini telah
beroesia 80 tahoen.

S. S. toeroenkan harganja.
Moelai I Juli jl. S.S. di sini
telah banjak toeroenkan harga
pengangkoetan barang, s eperti
f 0.80 per 100 K.G. boeat mengantar goela, di mana terkira
djoega ambil clan bawa barang
dari roemah sampai ketempatnja.
Kongsi bis-transport berhoeboeng dengan ini tidak kasih toeroen harganja.
BOGOR.
Burgemeester baroe.
T oean Middelkoop telah sam
pai berapa hari jang !aloe clan
telah mendjabat pekerdjaannJa.
Tentang installasinja beliau pada
seclikit hari kelak dalam satoe
persidangan geminta akan dilakoekan, toelis pembantoe kita
clari sana.
SAMPANG.
(MADOERA.)
(Dari pembantoe hta).
Permoelaan membikin
garam.
Pembikinan garam bagian eegentsch. Sampang (Krampon, Pangarengan clan Ragoeng) bakal
dimoelai pada tg. 10 boelan mi
Vervolgschool.
SeJjak permoelaan boelan im.
di onder~ distri Omben regentschap Sampang moelai diboeka
seboeah vervolgschool dikepala!
oleh toean Singowi! njo bekas
goeroe bantoe sekolah kelas 2
No. 3 di kota Pamekasan.
Seperti soedah kita beritaka n
dalam ,.mustika" tempo hari, dari
20 kandidat hanja dialah jang
beroentoeng loeloes dari oedjian
Normaalschool Djember.

Meisjesschool.
Perajaan pemboekaan sd:olah
anak-anak gadis di kota Soemenep dilangsoengkan pada malam
Minggoe tg. 4 ke 5 Juni ini dengan dapat koendjoengan sangat
memoedskan.
,.Mardhi Poetra" Sampang
Bestirsvergadering ,, Mardhi
Pottra". cliadakan di roemah toean
Dr. Maas pada tcinpgal 3 Juni
hari Djoema',1t s0te. Jang diper

port ~an Permainan
Tennis
d1
Mataram,
pertandingan
antara tenni club Hasta vVandowo Solo dengan bond Mataram.
Hari Minggoe tg. 5-7-31. di
B. 0. -baan.
Berkesoedahan:
Gentlemen-singles:
I Pan oto-Theo: 1-6; 9-7;
6-3; kcmenangan bagi t. Parwoto Solo.
2. K. P. Tjokronegoro-Soejit~
no: 2--6; 2-6; kemcnangan bagi t. Soejitno Mataram.
3 !<. P. Soerjoamidjojo-Lazib:
2-6; 2-6 kemenangan bagi
t. Lazib Mataram.
Gent 1em en-do u b I es:
1. Mr. Singgih clan Asmaning
Ir. Saloekoe clan Oemarjadi:
6 clan 8; 2-6; kemenangan bagi
Ir. Saloekoe clan Oemarjadi
Mataram.
2. Parwoto clan P. Soerjoatmidjojo
Theo dan.Sardjan 6-8; 6-1;
9-7; kemenangan bagi Parwoto dan P. SoerjoamidjoJo Solo.
M i x e d ~ d o u b l e,
1. Njonja Singgih clan Parwotanona Soejatin clan Theo 6-3 ;

3-6; 6-3.
kemenangan bagi Njonja Singgih clan Parwoto Solo.
Gentlemen-Single jang memberi
partij baik ja'ni partij ParwotoTheo. Parwoto namanja tersohor
di Solo karena kanon-drive jang
selaloe digoenakan oentoek mendahsjatkan
moesoehnja. Theo
Mataram seorang gentleman-player ta'biatnja. Tenang moeka, ta'
pernah menjerang dengan driveball. Tapi mempoenjai retourner~
hand jang tegoeh. Bal matjam
apapoen moedah di kirimkan kembali, jang tadjam melintasi net,
kerap kali ditoedjoekan ketempat
jang ta'u1oedah di. tjapai oleh moes:>eh.
Pada permoelaan Parwoto akan
menggoenakan sakti-drivenja. Tapi nasib masih malang roepanja.
Drive doea kali hanja. djatoeh
dengan kerasnja: off-court. Game
pertama boeat Theo. Ke doea
tidak dapat lagi Parwoto. Score:
0-2 bagi Mataram.
Parwoto sekarang berhati-bati
kanon-drive ta' berboenji. Kap
digoenakan. Dapatlah ia satoe
game 1-2. Tapi chop dari racket
moesoehnja melemahkan dia, sampai set berkesoedahan 1-6, kemc:nangan Theo.
Set ke doea hebat. Game ber~
ganti-ganti kena ke doea djago.
Tapi lama - kelamaan Parwoto
dapat kembali kesaktian drivenja
1-5 bagi Theo. Drive empat
kali masoek semoea dari acket
Parwoto; score 5-5. Sekarang
dapat teroes. Poekoelaf! makan.
Long Set sarnpai 9-7. berhasil
bagi Solo. Set ke tiga. Pai woto
tdah sedar : drive jang djarang
dapat diretourner oleh moesoehnja ' memberi kesoedahan 6.....-3
baginja. (SJn.)
bintjangkan teroetama dari openbare vergadering jang hendak
diadakan pada malam Minggoe
tanggal 12 boelan ini di gedoeng
P. H . I. S. Sampang. Agenda
openb, verg. sebagai berikoet:
1. Pembpekaan.
2. Notulen vergadering-vergadering j. t. L
·
3. Pembitjaraan riwajat .. Mar~
di Pottra".
4. Kasverantwoording clan asal
finansio j. a. d.
5. Verifikasi-komisi.
6. Hal b:!jaran anak-anak sekolah tenoen.
•
7. P'ilihan bestir baroe clan
enjak · menoelar di Soerabaja.
Sed
tanggal 28 .Juni sampei
4 Ju , djoemlah orang jang diserang penjakit menoelar, ternjata
se'tlagai di bawah :
Typhus abdominalis :
3. Indone. dari ond. distr. Njamploengan, Krembangan clan Kapasan; 1 TioTJ.gh0a dari ond. distr.
Kapasan.
Pcnjakit menoelar lainnja tidak
ada.

War a Doenia
JAPAN.
( Berita dllri kantor Oeroesan
Japan) .

Tentang porstelnja Hoover.
Tokio Juni.
Pembesar-pembesar dari depar~
tement oeroesan oeang telah
mcnjatakan peras.ianja seperti
berikoet.
Japan tiada mempoenja hoetang
peperangan pada Amerika. Djika
pada Ojerman dioendoerkan pembajaran hoetangnja peperangan
pada kita menoeroet prostelnja
Amerika Sarikat, kekoerangan
sedjoemlah oeang banjaknja 63
millioen dalam anggaran kita tahoen ini, clan pada waktoe ini
oenng itoe amat perloe. Ojoega
beloem pasti apakah Dewan ra'iat
setoedjoe dengan porstelnja Amerika itoe.
Porstelnja Amerika bermaksoed
soepaja menolong akan Duitsland,
serta akan menolong djaman ke~
soesahan ini, dengan maksoed itoe
kita tiada mempoenja soeatoe kebera.tan. Akan tetapi keadaa n J apan ada djaoeh berlainan dengan
keadaannja keradjaan di Eropah,
djadi bagi kita porstel itoe perloe
dipeladjari dengan teliti.
Onderdirecteur dari Bank van
Japan menerangkan
demikian:
Bagi negeri-negeri di Eropah jang
mempoenja hoetang pada Amerika oeang tagihan mereka itoe
pada Duitsland seroepa sadja banjaknja, djadi porstelnja Amerika
itoe bagi mereka tiada memberi
satoe kesoesahan jang penting.
Boeat Duitsland porstel itoe amat
terpenting, karena Duisland tiada oesah membajar oetang banjaknja 2 milliard mark mas. Akan
tetapi djanganlah orang sangka,
bahwa keadaan soesah ini djadi
tertolong adanja.

Terhadap pada neJeri loear.
Partai Seyyuk Ji (partai oppo.sitie) pada tanggal 20 Juni jl. telah
mengadakan satoe komisi spesial
berhoeboeng dengan kelakoean
pemerintah jang Iemah terhadap
pada China clan Roesland. Setelah
dilakoekan peroendingan l)lereka
ambil kepoetoesan sepem berikoet:
Seperti djoega pimpinan politik
dalam negeri, pimpinan diplomatik di loear negeri seroepa sadja,
jaitoe .,selaloe memoendoerkan
clan merendahkan diri".
Teroetama pendirian politik
terhadap pada China loepa akan
dirinja, pendiriannja di benoea
Asia.
Terhadap pada China kita berdiri demikian :
Kita bisa bersetoedjoe dengan
tindakan China boeat menghapoeskan hak-hak exterritoria; kita
poenja kepentingan seperti keradjaan di Barat dan djoega perloe
orang mesti perhati~an so'al-so'al
di Mansjoerija clan Mongolic, jang
bagi kita satoe kepentingan penghidoepan. Kita pertjaja, bahwa
lain-lain keradjaan mengerti akan
ha! itoe.
Karena perdagangan soetra
tiroean clan pelajaran soengai
beri banjak faedah bagi kemadjoeannja China, djoega bagi mereka
jg. mempoenja kapal~kapal, Japan
misti beroesaha, bahwa oeroesan
tentang ini tidak terganggoe.
Satoe ke1alaian jang terpenting,
bahwa kita di China tidak mempoenja toedjoean politik jang
tetap. Serta kita di sana tidak
mempoenja wakil jang tjoekoep.
Karena itoe China telah bertindak dengan banjak boeras boeat
minta kembali tempat Port Arthir
clan bagi kita satoe boekti kesang~
sian akan tidak sanggoepnja Japan boeat x'nengemoedi Mansjoerija clan Mongolie itoe.
Sebab negeri kita memcgang
politik jang merendahkan diri
peroesahaan ikan kita di sebelah
Oetara djadi djatoeh.
Kita poenja partij minta satoe
ketetapan dalam soal ini clan jang
kasih djaminan pada ra'iat, bahwa
hak dan keoentoengan kita didjaga dengan baik. (Java Nippo).
NEDERLAND.

SERBA PENDEK
M e s i n t o e I i s d a r i R o e sl a n d sekarang moelai diperdagangkan dalam pa"ar doenia.
Paberik jang bikin ialah Sredtotschmasch. Menoeroet pertjobaan, mesin itoe betoel memoeaskan.
*
P e n d i d i k a n d e n g an r a d i o kini soedah berdjalan di
Roesland. Ketjoeali itoe, radio
di sana soedah digoenakan dalam dines oentoek training dari
I 00.000 pemhesar clan employe
Sovjet dimana - mana kota clan
dcsa I~oe.slilnd. (J . W R.)

Pers dan pengadjara11 tinggi.
Den Haag 3 Juli. Ane ta.
Toean W. N. van der Hout ,
sekretaris dari N ederlandschen
journalistenkring telah diizinkan
memberi pengadjaran sebagai privaat-docent dalam hal publici~
teitsleer, pers clan journalistiek
p<ida sekolah tinggi faculteit der
lette ren.
Eererechtbank bagi jour~
nalisten.
Oen Haag3Juli. AnetuB.N.
Toean Briand telah terima
d1abatan \JOorzitt r dari maksoed

mendirikan satoe Internationale
Eererechtbank boear Journalistiek
jang akan d lakoe en dalam boelan October di depan.
Orang doega , bahwa akan banjak pembes 11· Volkenbond jang
clatang mengoenc1jo~ngi itoe ersidangan. Bestir dari N ('derlandschen journalistenkring sedang
berichtiar boeat mendirikan satoe
eerekomite boeat keramnian itoe.
Harga Benzine.
Den Haag 3 Juli. Aneta B .N .
Sinclair Petroleum Cie telah
toeroenkan harga benzinenja dari
tempat pompa-pompanja sampai
8 sen satoe liter. (Di Indonesia
di mana diperoleh benzine itoe
tetap sadja harganja lebih dari
20 sen satoe liter. Red . .. m".)
Tentang kebakaran dipertoendjoekkan tanah djadjahan
di Paris.
P a r i s 4 Juli. Aneta speciaal.
Komisaris van polisi Leriche
jang dititah boeat melakoekan
pemeriksaan tentang asalnja kebakaran pada pertoendjoekan
tanah djadjahan itoe di bagian
Nederlandsch pa iljoen, beri keterangan bahwa sekalian penoendjoekan tentang perboeatan djahat telah memboektikan, bahwa
segala toedoehan itoe tidak benar
adanja.
Sehingga hari ini tidaklah ada
keterangan jang menoendjoek
bahwa kebakaran itoe dilakoekan
oleh pihak djahat.
D e n H a a t 5 Juli. Aneta
loea biasa.
Soerat-soerat kabar te°l.ah menjiarkan s:it.:>e makloemat boeat mendirikan satoe komite nationaal
atas initiatiefnja perkoempoelan
,.Oost en West ". Dalam makloemat itoe diminta pada poeblik boeat mendermakan oeang
f 300,000.
Keadaan oeang di Curacao.
Den Haag 3 J~li. Aneta.
Dari \Villemstad di betitakan.
bahwa disana telah dilakoekan
satoe roepa padjek baroe atas minoeman keras, sigaret-siga ret clan
bir. Perat:Jeran i i dimaksoed
soepaja anggaran tahoen 1931
dapat ditoetoep dengan hasilnja
itoe, serta djoega boeat memba jar hoetang kembali pada Nederland.
Tengkoe - tengkoe Oostkust.
Zutphen 5 Juli. Aneta . •
Tengkoe-tengkoe Oostkust jang
sedang beracla di Nederland telah
didjamoe makan oleh gobernor
djenderal baroe jhr. de Jonge di
roemahnja.
CHINA.
Bandjir besar.
Kan ton 5 Juli. Aneta Reuter
Mat.
Sebab keba ndjiran jang amat
besar sekalian djalan raja jang
rendah letaknja di Kanton dja di
kebandjiran. Sampan clan lain
roepa kapal ketjil cljadi gantinja
riksjaw (kre ta ditarik oleh manoesia red . .,m") cla n lain kendaraan.
Keroegian ada b esar seka!i. Sekalian kota-kota ketjil jan g letaknja ditepi soengai kebandjiran clan
mendapat roegi besar. Ada lebih
dari 100 orang jang roati ha njoet.
PORSTELNJA

HOOVER.

Par ij s 5 Juli. M at.
Pembitjaraan antar a achli-achli
pemerintah Frankrijk clan Amerika ba roe ma lam ini poekoel 1
ha bis.
Pada hari Senin (dus kemarin
red . .,m") baroelah diambil kepoetoesan, djika Hoove r b eri
persetoedjoeannja dasar da ri pembitjaraan itoe, jang telah dikawatkan padanja.
Porstel Engeland boeat mea e
dakan satoe konferensi tentanu .
Y oungstelsel dengan keradjaan ekeradjaan lain akan. diterima baik
Dalam konferensi itoe Duitsland
akan toeroet.
Achli-achli pemerintah Frankrijk pad.i Senin petang poe koel
3 a kan beremboek.

W a s h i n g t on 5 Juli. M at.
Sekarang telah dioemoemkan
memorienja minister Mellon jang
telah disampaikan pacla pemerintah Frankrijk. Dalam memorie
itoe tertera dasar-dasarnja perdjancljian Frankrijk-Amerika, demikian djoega perselisihannia.
Par i s 5 Juli. Reuter.
Ada hara pan besar sekali, bahwa pada hari Senin akan diatoeh
p erdjandjia n jang pasti antara
Frankrijk dengan Am erika.
PerdjandJian ementara jang d1
boeat dalam konf rem 1 kemaren
malam telah dibqeat clan dikawat
kan pada Hoov e r Dalam perdjandjian Hoe d1tetapkan, bahw.1
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Fonds Islam dan .Oetoesan Muslimin Indonesia.
•
[Penoetoep}.
Dalam karangan Khalid Sheldrake, jang soedah kita satin itoe
soedah tjoekoep keterangan bagi
mengertikan kepentiogan Fonds
Islam dan Oetoesan Muslimin
Indonesia keloear negeri. Dengan
ringkas boleh kita oelangkan isi
keterangan itoe seperti berikoet:
Pert am a: lmperialisme Barnt memandang pengeristenan
sebagai daja-oepaja jang sebaikbaiknja akan ·menanamkan dan
mengekalkan kekoeasaannja atas
tanah-tanah Islam jang did~adjah
nja.
K e d o e a : N asib tEah-tanah
d;:idjahan itoe diperbintjangkan
aan dipoetoeskan dalaD"' sidangsidang pemerintahan di Eropah.
K e t i g a : Prates - prates di
loear Eropah tidak mendapat pethatian; tidak sampai b~ritanja
kepada bangsa-bangsa Eropah.
Maka di doenia Barat sangat
koeranglah pengertian orang tentang kedoedoekan bangsa-bangsa
Islam dalam doenia.
K e e m p a t. Sebab itoe haroeslah soeara b<ingsa - bangsa
Islam disampaikan ke bentengbenteng kekoeasaan di Eropah
itoe. Di sitoelah haroes dilakoekan propaganda teratoer dan
teroes-meneroes.
Dalam pertimbangan jang dikemoekakannja itoe terkandoenglah doe.f!-doea perkara jang telah
J."1'\endjadi kepoetoesan konferensi
Al Islam di Soerabaja, ja1toe
Fonds Islam clan oetoesan Muslimin Indonesia ke poesat keinternasionalan di doenia Barat,
jaitoe ke Geneve.
Disitodnh markaz serikat bangsa-bangsa clan tempat madjelisnja,
jang tetap, di sitoelah tempat
kantor perboeroehan internasional. tempat so' al-so' al ra'iat-ra'iat
cljadjahan dipeladjari "clan disediakan persediaan oentoek konferensi-konferensi perboeroehan interoasional, tempat memperbintjangkan djoega nasib ra"iat-ra'iat
cljacljahan. Di sitoe poela poesat
tempat perhimpoenan Persatoean
ra'iat-ra'iat terperintah. Di sitoe
tempat berhimpoen pelarian-pelarian kaoem perlawanan tiaptiap negeri, jang tak clapat diam
lagi dalam negerinja, atau tak
clapat lagi mengichtiarkan pergerakannja dalam negeri sendiri.
Di sitoe dekat poela marka;; beberapa perserikatan internasional
oentoek kemerdekaan, seperti Internasionale sosiahs. Dari sitoe
moedah dengan tjepat clidatangi
iboe-iboe kota Eropah clan kotakota Asiah dan Afrikah keliliog
laoet Tengah, jang biasa mendjacli tempat pertemoean-pertemoean internasional.
Maka di sitoelah jang terlebih
moedah dapat perhoeboengan clengan pelbagai pihak clari pelbagai bangsa. clan di "sitoelah rasanja, jang terlebih moedah diichtiarkan pembangoengan organisasi propaganda. jang climaksoed..
kan oleh Khalid Sheldrake itoe.
Tapi soenggoehpoen pada pikir kita keteran,gan Khalid Shelclrake itoe soedah oentoek 'oemoemnja bangsa - bangsa Islam,
jang tidak asing lagi bagi mereka
perhoeboengan clan politik internasional. akan tetapi mengingat
keadaan negeri kita dan bangsa
kita, perloe djoega rasanja, keterangan itoe kita tambah lagi dengan alasan - alasan jang boleh
dioedah dipahamkan oleh bangsa
kita di sini.
Bangsa kita soedah lama poetoes tiap-tiap perhoeboengannja
keloear -negeri, Memang itoelah
jang pertama-tama sekali dilakoekan oleh kekoeasaan Belanda tatkala datang kemari. Segala pelajaran, ¥tin darip<lsia kapal kapal
Belanda sendiri dimatikannja, dihapoeskannja clari moeka laoet.
Lama kelamaart bangsa kita In-

donesia ini poetoes perhoeboe·
ngannja sampai dengan tanah Me·
lajoe Semenandjoeng. Maka pe.:
rasaan asing di doenia, ta' clapat
lagi berhoeboeng keloear melainkan dengan pengantaraan Belanda,
mengikatlah hati dan boedi bangsa
kita. Segala bangsa asing, ketjoeali Belanda bangsa pertoeanan,
mendjadi kehentjian bangsa kita.
Baroelah dalam zaman achirachir ini, oleh kepergian beberapa
banjak peladjar bangsa kita ke
Nederland clan dari sana kenegeri
lain-lain, moelai agak koerang
penjakit .,ngeri kepacla asing" itoe.
Baroe dalam zaman achir - achir
ini agak bertambah ramai pemoeda-pemoeda kita ke Mesir, ke
Mekkah, ke India dengan tidak
mendjadi peniroe bangsa Mesir,
bangsa Mekkah, bangsa Hindi,
clan tidak menghilangkan kebangsaannja dan tidak memoetoeskan
perhoeboengan clengan bangsanja
clan tanah airnja.
Maka amat sedikit sekali baroe
bapa kita, jang telah sadar dan
mengerti, bahwa perhoeboengan
keloear negeri, kemedan internasional. t i d a k meroesakkan clan
tidak meo:-oegikan kebangsaan,
bangsa dan tanah air.
Malah kebalikannja mendjacli
faedah dan keoentoengan menolong kemadjoean dan ketjerdasan
clan mengangkat cleradjat kebangsan, bangsa dan tanah air itoe.
Sebaliknja masih ramai sekali
orang memboeat propaganda,
bahwa keinternasionalan meroegikan, meroesakkan kenasionalan.
Mereka itoe berkata, bahwa haroes lebih doeloe .,dioeroes roemah tangga sendiri," sebeloem
melihat keloear neged1 Mereka
mengacljarkan bahwa kita .,haroes
i)ertjaja · pada kekoeatan sendiri"
oentoek mentjapai maksoed sendiri. Oleh propaganda matjam itoe
dikoeatkan oleh mereka pengasingan (isolement) bangsa kita
daripada doenia loear, jang p~
ngasingan itoe dari doeloe-doeloe
mendjadi sebab keapesan bangsa
kita, ta'dapat mengangkat cliri
kita daripada kerendahan deradjat ra'iat perhambaan dalam
djadjahan.
Tapi kita memboekakan mata
bagi adjaran-adjaran boekti kekenjataan dan riwajat, nistjajal:ih
kita segera mesti mengerti akan
kekeliroean propaganda itoe. Djika
benar kata itoe, nistjajalah lebih
oetama orang jany tetap berdiri
clan berlakoe sendiri dan tak soeka memtjampoeri perhimpoenan
organisasi. Tentoe lebih oetama
orang kampoeng jang tak hendak mentjampoeri sinoman kampoengnja.
Orang jang tidak tersesat oleh
propaganda keliroe itoe, nistjajalah mengerti, bahwa sebeloem
dapat melangkah kedepan mentjari perhoeboengan internasional,
haroeslah kita telah dapat lebih
doeloe menjoesoen diri dalam
bangsa sendiri, sehingga acla ketegoehan dan kekoeatan soesoenan
akan melangkahkan langkah keloear itoe. Maka langkah keloear
itoe aclalah satoe boekti tingkat
ketjerdasan dalan bangsa sendiri.
Kemoedian berdiri kita dalam
perikatan di Joear negeri itoe
boekan setjara orang jang meminta tolong pihak lain oentoek
oeroesan kita sendiri. Melainkan
kita pergi mengoeroes kekoeatan
soesoenan dan gerakan kita bersama dengan pihak lain-lain di
loear negeri itoe, oentoek bersa·
ma-sama menghasilkan satoe basil,
jang mendjadi faedah oentoek tiaptiap negeri.
Sjahdan satoe perkara jang soe·
dah njata poela kepada segala
orang jang soedah terboeka matanja dalam politik, jaitoe bahwa
kedjadjahanan boekanlah perkai:a
satoe-satoe negeri, melainkan sa-
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Patih-patih dan kepala district
tidak dapat lagi f 25.- tapi f 23,75
seboelan, seclang onderdistrictshoofd mendapat hanja f 11,875
(zegge sebelas roepiah delapan
poeloeh toecljoe setengah sen)
dahoeloenja mereka dapat f 12,50
seboelan.
Legercommandant
dahoeloe
f 450.- dinaiki f 475.- seboelan.

Ambtstoelage jang dikoerangi.
Dengan
beslit gobernemen
ambstoelage jang dipotong moelai
pada 1 Juli, seperti berikoet (beslit ini misti menanti persetoedjoeannja pemerintah agoeng di Nederland):
Vice-pres. Raad van Indie f 250.
f 225.POERWOKERTO.
Anem anggauta R. v. Indie
f 250. - f 200.- ·
(Dari pembantoe K).
Voorzitter Volksrziad f 250.f 200.Kedjadian jang ngeri.
Voorzitter
Alg. Rekenkm.
Dalam boelan jg. laloe seorang
f 150.- f 120.kaja nama R. di desa Koetabawa
Kommendant Zeemacht f 500. Pratin onderdist. Karanganjar
(Poerbolinggo)
beranak doea
f 475.Kommendant Marine Soerab. orang, seorang perempoean men£ 325.- f 308.75
djadi bininja S., seorang laki-laki
Ambstoelage boelanan jang telah nama Sa. S. saudaranja doea :
ditetapkan dalam lampiran C. T. clan M. dari anaknja Kramadari B. B. L. moelai tanggal tsb. dirana kamitoea desa Gombong
djoega dikoerangkan, berikoet (Pemalang). S. menantoenja R. Kr.
bagi :
mempoenjai hoetang f 700 kepada
Algemeen sekreR. dari sebab tidak bisa bajar
taris f 250,- f 200,- ansoeran ma ka diberi ladang 4
Kepala departebaoe loeasnja. Sesoedah memberi
menten (civ) f 250,- f 225,- tanggoengan ladang 4 baoe itoe
Voorzitter Hoogia maoe pindjam lagi tetapi ta'
ger. f 250,- f 200,- diberi. Dari marahnja, Kr ta· diReg. Comm. Bestberi pindjaman, maka ia beremherv. f 250,- f 200,- boek dengan tiga orang anaknja
Hoofd Bestuursz.
hendak memboenoeh R. KedjaB. B. f 150,- f 120.- dian pada malam Senin tg. 14
Hoofd Volksgeboelan Soera.
zondheidsd. f 150,- f 120,Ia berangkat ke Pratin (PoerDirektoer Planbolinggo) sebeloem berangkat ia
tentuin f 150,- f 135,- pesan pada ronda haroes berhatiKepala clari S.S..
hati. Kira-kira djam 12 malam
Mijnb. P. TT. f 150,- f 120,- ia kembali berkata kepada roenda
Kepala dari Bankatinw. f 100,- {pendjaga) bahwa di Pratin ada
f 90,taboeh (titir) radjapati. SebetoelAdpisoer lnl. zaken f 100.- f 90, nja ada taboeh jaitoe R. diboeAdpisoer Chin. zakenf 100,- f 90. noeh oleh M. (anak Kr.).
Djoega ambstoelage. boeat burAdapoen cloedoek pemboenoegemeesters dari Djakatra, Ban- han itoe begini :
Kira-kira djam 7 malam M.
doeng, Semarang dan Soerabaja
dari f 300.- djadi f 285.- seboelan. poera-poera berdjamoe tapi berOjoega boeat burgemeesters dari semboeni di bahwa balai - balai.
Medan, Makassar clan Palembang Koerang lebih djam 10 malam
dari f 150,- djadi f 135.- seboelan. orang-orangberdjamoe(ngendong)
Burgemeesters dari .Bogor, Tje- poelang, boedjang perempoean
ribon, Madioen, Malang, Mage- merasa ta' enak hati, demikian
lang, Mr. Cornelis, So~kaboemi, djoega R. laloe bersiap barangTegal dan Padang f 100.- djadi kali ada pentjoeri.
Kira-kira djam 12 tengah malam
f 90.- seboelan.
Burgemeester dari Blitar. Kediri, R. keloear akan memboeang air
Modjokerto, Pekalongan, Pasoe- M. masoek roemah, cloea orang
roean, Probolin~igc, Salatiga, Am- itoe berkelahian clalam roemah
ban clan Menado dari f 75.- djadi memadamkan pelita. Achirnja R.
f 67,50 s2boelan.
dj:itoeh sebab ditikam oleh M.
Djoeg<i lima goebernoer dari dengan pisau S. {anak laki - laki
tanah Djawa, dan dari Soemµtera dari R.) akan menolong bahaja
Timoer dipotong dari f 750,- itoe tapi laloe memoekoeli bapakdjadi f 7 I 2.50 tiap boelan.
nja sendiri, ni S. maoe tolong
Goebernoer dad Celebes dari djoega lalo~ ditikam pipinja dengan
f 600.- toe.-oen djadi f 540.-. pisau oleh si M. Paginja R. diclan goebernoer dari AtJeh dad bawa ke roemah sakit Trenggif 500.- djadi f 450.- seboelan. lillg (Poerbolinggo) dalam 5 hari
Sekalian kepala gewest di bui· dalam klinik Trenggiling.
tengewesten dan residenten
... _,.....,...,.entoenglah sidjahanam bapak
Djawa dapat potongan 10 p
anaknja dapat tertangkap.
Djoega boepati-boepati cl
Djakarta, Bandoeng, Semara1•~1J:
'Iempe beratjoen.
dan Soerabaja dari f 250.- d
orang pendjoeal tempe men·di f 225.- seboelan. Sedang b
al tempe kedele di desa Banpati jang selainnja dipotong l
sari dan Pondjen onderdistrik
pCt. jaitoe djadi f 180.- at
anganjar
(Pgb.). Orang desa
f 135.- seboelan.
.,..• ..,...,djen makan tempe itoe !aloe
..........-""'!'""--.....,""'!'""............
djadi maboek 14 orang clan
mati 19. Adapoen orang-toe perkara jang telah berlak
g Bandjarsari hanja maboek
dengan perhoeboengan intemas·
selamat ta' ada jang mati.
nal antara keradjaan-keradj
·oeal sedang dalam oeroeimperialis, sebagaimana soedah d
njatakan djoega doea karanga
Klinlid Shelclrake itoe.
Maka hanjalah sibebal, jan,.,..I'....,,.....
tidak mengerti, babwa perkar
Ratakemiri onder
rik
kedjadjahanan tidaklah dapat di
oekatedja) menoeroes antara satoe djadjahan dan djornl m
libening (Banpertoeanan se.n diri sadja dalam djarnegara
bersamadjadjahan itoe, djika heJidak di- sama deng
saudagar
kehendaki hilangnja.
Karangtengah
.anjar
Maka boekanlah sibebal jang ha- (Poerbolinggo)
stadja
roes kita tjari akan kawan kita, (bekas pel polisi)
sadja
Hanjalah jang soenggoeh baligh ditangkap di Kalibe
roemah
·akalnja nistjajalah akan menger- di Karangmalang.
ti, bahwa kepentingan Islam, jg.
Waktoe magrib sipendjoeal
akan dioesahakan oleh pergerakan minjak berhenti sembahjang di
Al Islam clan pengoetoesan wakil soengai Kalikarang (Makam) teoemmat Islam, adalah mengan- ngah-tengah sahjat dilempari batoe
doeng segenap kepentingan ra'iat jang besar hingga mati, majitnja
djadjahan
jang mentjita - tjita diboeang ke soengai itoe.
Achirnja sidjahanam dapat dikemoeliaan dan ~emerdekaan
tangkap dan dimasoekan dalam
bangsanja.
Kepada segala boediman itoe- pendjara.
lah terhadap seroean pergerakan
Demikianlah kabar jang kami
Al Islam. Moedahrmoedahan ba- terima clari sahabat kami jang
boleh dipertjaja.
njaklah jang akan mengerti.

---,i-

Ketjelakaan-ketjelakaan di
paberik-goela.
Hampir tiap-tiap minggoe ada
ketjelakaan· koeli-koeli jg. beker~
dja dalam paberik goela Poerwokerto. Kadang ada jg. mati sama
sekali, kadang-kadang hanja loeka parah, bfsa tertolong ke roe..
mah sakit dengan pertolongan
paberik. Tapi lebih tjelaka lagi
koeli jang mengerdjakan lori,
sebentar-bentar ada ketjelakaan
Jori, hingga ada jang mati dan
ada jg. Ioeka parah, tapi ta' dapat pertolongan beaja dari paberik.
.
Kami mengharap kepada jg.
wadjib alangkah baiknja djika
paberik mengadakan oeang pertolongan boeat koeli jg. bekerdja
di loear paberik maoepoen boeat
beaja maoepoen diberikan kepada
bini jg. ketjelakaan.
Harga padi.
Dari rapotnja paman tani kepada Landbao konselen tanamantanaman baik, tapi harga rendah
sekali. Padi boeloe f 2.-, padi
goendoel (ta' berboeloe) f 1.60.

Mentjegah tindasan dan perlakoean sewenang•wenang.
Dalam daerah Magelang oleh
inspektoer pekerdjaan di Semarang dapat diketahoei beberapa
anak-anak jang di bawah oemoer
12 tahoen soedah dipekerdjakan
oleh beberapa orang Tionghoa
di sana, kata De Koerier.
Landjoet diberitakan, bahwa
inspektoer pekerdjaan di Soerabaja baroe-baroe inipoen telah
dapat mengetahoei pelanggaran
sematjam ini, teroetama dalam
paberik..paberik rokok di Toeloengagoeng, Blitar, Blinjoe dan
Djombang. Sembilan proces-verbaal telah dilakoekan olehnja.
BREBES.
Pembantoe di Brebes toelis:
Tipoe moeslihat !
Baroe-baroe ini, toko koperasi
Heko-Waloejo di Brebes (Tegal)
telah ketipoean oeang f 5,50 oleh
seorang bangsa Tionhoa jang
mengakoe dirinja mendjadi verkooper dari N. V. Ned. Ind.
Metaalwaren NJ.M.E.F. Penipoean itC!>e seperti berikoet:
Koperasi Heko - waloejo afd.
mendjahit tefah lama ichtiar letterletter badjoe. Pada satoe hari datang seorang Tionghoa berpakean
netjes dengan membawa beberapa
matjam tjontoh letter badjoe clan
dia mengakoe djadi verkoopernja
salah satoe N.V. terseboet, djoega
beberapa kartjis nama N.V. tsb.
dibawanja.
Setelah pembitjaraan hal pemesen djadi, verkooper minta
oeang pertama f 5,50 clan oleh
beheerder toko dikasih. Verkooper memboeat kwitansi tanda
penerimaan oeang pertam a jang
telah diterimanja. dengan pakai
tanda tangan jang tidak terang.
Selanij beberapa hari kemoedian
berhoeboeng dengan berobahan
pesenan, beheerder kirim soerat
pada kantor N. V. tsb. clan
djoega memberi tahoe bahwa ia
telah beri o eang pertama pada
verkooper N. V. Tapi N. V.
tsb. mendjawab dengan keheranan sebab ta' ada verkooper N .V .
Ned. Ind.
Metaalwaren jang
berada di Brebes, dan djawaban
soerat jang kedoea kali N. V.
itoe mengoeatkan bahwa beheerder itoe telah ditipoe.
Boleh djadi verkooper palsoe
tadi tidak hanja di Brebes sadja
karena
mencljalankan
rolnja,
itoe haroes awas.

BANDOEMG.
Jaarbeurs ke XII.
Pembantoe toelis :
Telah dioemoemkan Jaarbeurs
jang ke XII seka!i ini mementingkan hal radio dan onderwijs.
Tentang radio boekannja sadja
radio-tilgram, akan tetapi djoega
radio-tilpoen disetelingkan.
Apa jang dipertoendjoekkan
dari hal peladjarun clan pendidi-

kan sangat memoeaskan hati penonton. Dalam hoofdgebouw,
roeangan jang terbesar, tampaklah pendapatan clan pekerdjaan
anak-anak sekolahan : Schakelschool, H.l.S., H.C.S .• E.L.S. ,
Muloschool, sekolah-sekolah vak:
Technische school, Ambachtschool.
lnstrumentmakerschool
{sekolah memboeat perabot-perabot dari pada gelas boeat ilmoe
memisah clan laboratorium), clan
Kweekschool.
Dari anak- anak schakel clan
H. I. S., diantara roepa-roepa
pekerdjaan tangan kelihatan gambar-gambar tjat
minjak, jang
seharga f 20.
Bagian Ambacht dan T. S. mengeloearkan barang -barang dari
pada kajoe clan besi : medja, koersi,
clan bagian-bagian mesin.
Anak-anak perempoean dari sekolah vak Bandoeng dan Djakart<i
poen tak maoe ketinggalan clan
mengirim pendapatan mendjahit
clan memasak.
Bahasa Djawa diperhatikan.
Diwadjibkan kasih peladjaran
bahasa D jawa pada Rechtshoogeschool di D jakarta, toean G. Boswinkel. handleidingadviseur pada
Departemen peladjaran.
Arak gelap dan oeang palsoe.
Distrik Bekonan memegang
rekord.
Pembikinan oeang palsoe dan
arak gelap boeat di Solo kentara
meradjalela sangat hebatnja. Dal.am distrik Bekonan daerah Soerakarta baroe ini ada 40 orang
jang terdakwa membikin oeang
palsoe clan beberapa orang lagi
jang kena tangkap lantaran masak arak gelap. (Dj.T.)
KLATEN.

(Dari pembantoe kita Dadoengawoek).
Akan mendirikan Taman-Adhi.
Kita mendapat kabar , bahwa
atas ichtiarnja toean Hardjosoewito c.s. jang terangkat sebagai
Adpisoer Komite, di Klaten akan
didirikan tjabang T aman - Adhi.
Goeroenja soedah dapat, antaranja jang seorang keloearan A.M.
S. jang lain lagi keloearkan Kweekschool. Mula . dan lain-lainnja.
D iichtiarkan soepaja itoe maksoed bis:i d\djalankan dalam ini
boelan.
Djatinom tidak aman.
Selang beberapa hari jang !aloe,
roemahnja Mangoen telah kemasoekan manteri djoegil. Masoeknja itoe tamoe malam dengan
gergadji kasau {oesoek), clan keloearnja dengan menggonggong
oeang kontan f 10.- . timang, dan
barang pakaian lain-lainnja. Jang
mengherankan, jaitoe roemah Mangoen terseboet ada di moeka
roemah Wedana, di tepi djalan
besar. Lagi poela tempatnja terang
benderang.
Pergi lari dari tahanan •
Karena tersangkoet dalam beberapa perkara kedjahatan, orang
bernama Ng. desa Djatinom, telah
ditahan dalam roemah Kawedanan. ltoe orang didjaga oleh
satoe orang Kadjineman clan seorang Kebajan" apa lagi kakinja
dimasoekan dalam belok (lobangan
kajoe di koentji).
Ketika kedoea hamba wet itoe
soeclah waktoenja poelang, pekerdjaannja digantikan oleh seorang
Kamitoea desa. Ng. minta di
boeka koentjinja, sebab maoe
kentjing. Kamitoea merasa kasihan kepada itoe pesakitan, koentji diboeka clan ia lantas dimerdekakan pergi ke tempat jang
gelap. Lama ditoenggoe tidak
datang; sebab lama, pegawai desa itoe lantas melihat ke tempat
Ng. kentjing. Tetapi apa jang
terdjadi, .. Ngadiman soedah tidak ada lagi. Palisi saogat riboet
ditjari tidak bisa ketemoe. Beroentoeng belakangan ini itoe
orang bisa ditangkap di desa
Ngoepit, koetika ia baroe merajap di roemahnja salah seorang
pendoedoek di itoe desa

Dalam doea boelan sadja di
Kawedanan itoe ada pelarian doea
kali, Jang pertama itoe djoega
biaa ketangkap, tetapi karena ia
memang kembali dengan kemaoean
sendiri.

mendjalar, terpaksa orang-orang
jang mati di sitoe mesti di,soentik.
Tidak lama dari itoe di onder
Madja diadakan openbaar meeting
oemmat Islam oentoek berlakoenja
soentikan itoe jarig mati kena pest
sadja. clan tempat barak sekedar
Ditoedoeh memhakar roemah. diatoer dan.diadakan tempat semSatoe loods di Matjoenan telah bahjang djangan sampai seperti
terbakar habis, polisi laloe tang- kandang sampi, djika diboleh
kap seorang bernama M. Tetapi minta soepaja soentikan terhadap
orang itoe selama di dalam taha- majat" itoe dihilangkan.
Setelahnja itoe ada sekedar penan selaloe moengkir keras. Hal
mana menjebabkan penahanan robahan apabila akan mendjalanitoe sampai beberapa hari. Anak- kan soentikan ada ha ti - hati clan
nja M. jang bernama Soebarman. ' ada pemeriksaan, lebih banjak
karena dari soesahnja ia poenja peroebahan setelah balasan Adviajah ditahan sampai beberapa hari soer voor Inlandsche Zaken jang
lamanja, itoe anak !aloe didapat menerangkan haroes disoentik
satoe penjakit jang achirnja me- apa!:-ila dengan tegasnja kena
niwaskan djiwa Soebarman jang penjakit pest terboekti dari beberapa tanda tancla.
malang itoe.
Kira-kira enam boelan telah berM. hanjalah diidinkan melihat
anaknja jang soeclah meninggal lakoe dapat perobahan jang sedoenia dalam beberapa djam sadja kedar disetoedjoei oleh familie
dengan didjaga polisi, clan sesoe- jang mati, tiba - tiba pada tg. 4
dahnja mait dikoeboerkan ia di- hoelan jang !aloe itoe Dokter
special pestbestrijding dari Koe,kasih masoet dalam tahanan.
Achirnja oleh karena tertoedoeh ningan datang ke onder Madja,
tidak bisa kasih keterangan lebih boeat kasih perintah dengan sedjaoeh, ia dilepaskan dari tahanan dikit marah misti soentik sadja
itoe.
djangan pandang mait baji clan
toea sakit lama clan baroe, begitoe
poela djika menolak barak mesti,
MADJALENGKA.
rolpoen djoega mesti. Ra'iat onder
(Dari pembantoe kita. )
Madja moelai sedih lagi.
Pesta pemboekaan H. I. S- Pasoendan.
MALANG.
Pada malam Reho tg. 1 ini
boelan, Pasoendan mengadakan
{Dari Pembantoe h.)
sekedar keramaian di roemah sePropaganda Koperasi berkolahan jang akan esok paginja
siap.
moelai diboeka, kira-kira 150 orang
Dalam daerah distrik Kepanlaki perampoean jang berhadlir,
djen (west. Metro) pada masa
di antaranja ketjoeali ka0em am- 1m ramailah dibitjarakan oleh
tenaren oetoesan dari lain perhim- orang-orang dalam pendoedoek
poenan poen tertampak B. 0 .. desa tentang akan berdirinja
P. G. H. B.. P. G. D .. K. I.. H. koperasi, teroetama koperasi keB. P. 0., P. S. I. I .. clan masih boetoehan clapoer, jang dikemoeada lagi lainnja,
kakan atas propagandanja manKeramaian jang digembirakan teri oekoer (Landrente) jang
oleh orkest, djam 8. 30 moelai di pada ini waktoe sedang berkeliterima dengan bahagian oleh voor- ling mengoekoer· tanah dalam
zitter Pasoendan dengan oetjapan desa masing-masing. Langkah
sebagaimana biasa clan sekedar propagandanja tentang berclirinja
riwajat tjita-tjita clan oesaha H. koperasi, sehingga tertarik hati
I. S. itoe.
orang-orang di antara desa-desa
T. Wira Soemantri sebagai
jang dikoendjoengi.
Advisoernja menjamboeng sekedar
Misalnja tertarik (karena akan
djoega riwajat P. S. semendjak mendapat oentoeng) clan giatnja
moelai taoen 1912 berangsoer- jang disorong atas seroeannja keangsoer hingga pada masa seka- pala-kepala d.esa, jang telah berrang kelihatan kemadjoean onder- diri jaitoe, di desa Ngebroek dan
wijs jang <lipentingkan.
Slorok, seclang" lain-lain desa
T . Wigenaprawira
mengoe- masih dalam pembitjaraan.
moemkan kandidat moerid ada
51, djoega nerangkan djadinja
Dilelang, tapi ta' lakoe.
H. I. S. ini atas kakerasan hati
Dalam des~ Soemberkerto (Hadan besar penjokongan t. Wira- osan) seorang pendoedoek bersoemantri, pembitjaraan t. Wigena nama M. mempoenjai pindjaman
ini dihabisi dengan nasehat terkepada afdeeling bank banjaknja
hadap bapa-bapa moerid dan f 150.- setelah sampai temponja
tjara pendidikan jang akan dibe- ia ta' dapat membajar. Dengan
rikan 1. Lichamelijk opvoeding, perdjandjian pada moelanja, maka
2. Verstandelijk opv.. 3. Etiche afdeeling bank moetoes pada peropv. dan 4. Zedelijk opvoeding moelaan boelan j.l. roemah clan
diterangkan dengan djelas.
pekarangnja M. itoe dilelang di
Spreker samboeng - menjam- moeka oemoem, tapi ta' ada seboeng, di antara mereka acla
orang jang menawar, melainkan
satoe spreker R. Sall'!h namanja
hanja seboeah lampoe gantoeng
ada tadjam clan mengenai betoel
seharga f 1,50 (satoe 50]100 roebetoel atas maksoed clan toedjoean piah) dengan tempo tiga boelan.
pergerakan, ringkasnja : Di wak- Sedang barang ~ barang lainnja
toe doeloe zaman kakek mojang sampai ini hari beloem Iakoe.
mehjoeroeh sekolah kepada anak Bagaimanakah poetoesannja pada
tjoetjoenja itoe ta·· lain jang di- achirnja?
sadjikan soepaia besoeknja djadi
orang jang mempoenjai pangkat
Penarikan padjek.
besar, gadjinja moelia clan besar
Dalam desa Flaosan djoemlah
kehormatannja.
padjek ini taboen ada f 5000.L:?lo;! cL: g poelang masing~ banjaknja, sampai ini hari hanja
masing.
masoek f 1000.- lebih. Dalam
Mendjoeal anak.
Konferensi distrik pada pengabisan
Di pasar Tjikidjing bilangan boelan Mei j.l. diseroekan dengan
distrik Talaga, beloem selang peringatan diminta pada tiap-tiap
lama ini kedjadian orang hendak Minggoe sedikitnja soepaja setor
mendjoeal anaknja, oentoeng di- f 200.ketaboei orang jang sedang belandja jang dengar tawar menawarnja
Perloekah dibagikan kepada
itoe, hingga pendjoealan anak itoe
Ra'iat?
tidak djadi. Menoeroet keterangan
Di desa Djatigoewi ada seorang itoe asal dari desa Soeka- djoemlah tanah ladang (Pangonan)
sari clan mendjoeal anaknja itoe Ioeasnja ta' koerang 90 baoe,
akan terdjadi tiga kali, jang No. clan poela loeasnja 20 baoe kebon
1 soedah didjoeal f 6. No.2- f 4,50 njioer haknja desa Soemberpoeclan jang No. 3 itoe akan didjoeal tjoeng.
f 2.50.
Apakah ra'iat jang berkeperMembatjok toekang pedati.
loean tanah ini ta' berltehendak
Ahjani seorang desa Madja- minta soepaja dibagikan ?
Permintaan ini soedah seringlengkakoelon, kebetoelan ia akan
mengarit roempoet sebab ia djadi sering climadjoekan kepada kepakoesir dokar. tiba-tiba beberapa la desa pada tahoen I929, malagerobag moeat teboe kepoenjaan han telah disampaikan kepacla
S.F. Kaclhipaten jang melintang, Wedono di moeka koempoelan
Ahjani terseboet dengan memba- desa pada zamannja berdirinja
wa arit ia minta teboe, tapi tidak Regenschaprad Ojawa timoer,
dikasih, dengan ta' pikir lagi ke- ketika memilih kiesman. Akan
pala toekang gerobag itoe dipa- tetapi hasilnja sia-sia belaka, ertjok sadja oleh aritnja sampai tmja tanah masih tetap mendjadi
berloemoeran darah. Beberapa pangonan (pengembala). Sedang
tanah jang mendjadi haknja desa
g~robag akan k·erojok Ahjani,
Soemberpoetjoeng
itoe, soedah
kebetoelan dokter Hospitaal Tjideres datang, kerojokan tidak ditetapkan padjeknja soedah· her~
djadi dan Ahjani diangkat ke tahoen-tahoen j. I. tinggal bagi
auto dibawa boeat diserahkan sadja kepada ra'iat. Tetapi bagaimana dan sampai di mana
pada polisi.
batasnja ra'iat akan menoentoet
'I
Pestbestrijding di Madja.
hak pembagian tanah, tegal dari
Di tahoen jang !aloe Iantaran tidak mengertinja achirnja tinggal
di desa Apoe.j bilangan ender diam sadja. Kebon njioer itoe
Madja, katanja ada orang seroe- pada tiap-tiap tahoen dipersewamah mati, hingga diseboetkan pest kan f 120.- (seratoes doeapoeloeh

Mata ram
,,Penjoeloeh Ra'iat."
Telah sampai pada medja redaksi. .. Penjoeloeh Ra'iat" No I
madjalah minggoean dengan gambar-gambar jang diterbitkan oleh
peroesahaan .. Penjoeloeh Ra'iat"
di Bandoeng. dipimpin oleh toean
Hersoebeno Sastroamidjojo sebagai hofredaktoer.
Atoernn rubriek madjalah itoe,
boleh kirn katakan teratoer; begitoe djoega tentang teknik clan
tjetakannja terhitoeng ba9oes.
Moedah-moedahan kawan moeda kita itoe langsoeng hidoepnja.
,,Tangan Badja."
Demikianlah nama film jang
dipertoendjoekkan oleh dele asi
N. V. V. pada malam Senin tg.
5-7-'31 di Djojodipoeran seperti
telah kita beritakan di ,,mustika"
ini.
Djam 7,30, riboean orang penoeh sesak berkoempoel di halaman clan di dalam roemah jang
besar itoe. Kira djam 8 pemimpin
komite, jang terdiri dari perkoem~
poelan-perkoempoelan P. P ..P. H.;
P.K.N.; B.O.; P.S.1.1.; P.B.S.T.;
Vamola, dan V.I.P.I.W. memboeka perdjamoean.
Kemoedian t. Danz. menerangkan maksoed pertoendjoekan film
itoe, jang sengadja digoenakan
oentoek propaganda belaka. Setelah t. Soekemi salin kebahasa
Indonesia perkataan toean Danz.
itoe sekadarnja maka nampaklah
kepada kita peroesahaan besi clan
badja Eropa itoe di atas lajar,
meloekiskan dengan sempoernanja bagaimana paberik - paberik
clan mesin-mesin jang besar-besar
memboeat perkakas bes1 bermat jam-matjam, dari jang ketjil sampai kereta api dan kapal - kapal
jang ditempoehkan kepada samoedera diseloeroeh doenia ini.
Kita menjaksikan poela bagaimana arti sitoekang ~ toekang,
bekerdja dalam peroesahaan serba
mesin, tidak lagi dapat diperbeda
kan dari temannja: besi-besi berdja
Ian dari hari-kesehari menoeroet
tempoh jang soedah bertentoe, . , .
Memang sesoesoeai nama tangan
badja ini dengan apa jang telah
kita lihat. Memang hanja tangan
badja itoelah jang dapat menempa
besi-besi sampai mendjadi barang
jang bergoena lagipoen sempoerna
clan memang haroes tangan badjalah jang dapat memerintahkan segala mesin-mesin jang berkekoeatan riboean kali
kekoeatan
manoesia.
Tapi ta· sepadan dengan pekerdjaan mereka jang bertangan
badja itoe hanjalah hidoep clan
nasib mereka. Dipertoendjoekkan
dengan bagian lain dp.
propaganda film itoe djoega, bagaimana besar sengsara jang me
reka haroes derita, dalam kerdja.
lebih-lebih dalam hidoep di roemah dalam sehari-harinja. Ngeri
sekali oentoek melihat.
Demikianlah keadaan doenia
kaoeru boeroeh sebeloem ada
perkoempoelan kaoem sekerdja.
Tapi · sesoeda h sedar mereka,
setelah satoe-persatoe berdiri te-

gak berdjadjar, berpikir toenggal,
bersepakat clan beroesaha dengan
kekoeatan jang mereka djoega
goenakan dalam peroesahaan besi
itoe; dengan giatnja bersama
mereboet hak-hak kemanoesiaannja, maka dalam 25 taoen boe
roeh Nederland telah dihasilkan,
mendapat kehidoepan jang agak
sepadan dengan deradjatnja, ja'ni
manoesia. Dalam 25 tahoen,
kaoem boeroeh Nederland jang
doeloe berpetjah - petjahan . sekarang mengalami persaudaraan clan
kehormatan tjoekoep. lni diboelatkan dalam kongres N. V . V.
jang ke 14. di Amsterdam.
Dalam film kongres ini kita
lihat bagaimana kekoeatan bond
sekerdja N. V. V. tegoehnja.
Soenggoeh bergoena bagi pertjontohan kepada kita, teristime
wa bagi kaoem boeroeh.
A.M.S.
Koersoes 1931-1932 telah beberapa hari dimoelai. Tiap-tiap
hari antara poekoel 12 clan 1
djalan-djalan raja ramai karena
moerid - moerid sedang poelang
dari sekolah. Tiap sore toko boekoe H . Buning dikoendjoengi
poeloean moerid-moerid, kebanjakan dari A.M.S, jang goena
koersoes baroe itoe haroes djoega
beli boekoe-boekoe baroe.
K.I. 200 orang moerid doedoek di
pangkat pertama di A.M.S. tahoen ini. Soenggoeh tidak sedikit. Kelas pertama ini dibagi dari
kelas A sampai H. djadi persis
8 kelas. Meskipoen roemah sekolah beloem lama berselang telah ditambah, tapi roepanja beIoem djoega tjoekoep.
Tapi sekolah lain, seperti sekolah P.J.S. tidak begitoe menarik hati pemoeda agaknja, karena
djoemlah moerid baroe dibanding
dengan masa iang !aloe ada terlaloe moendoer.
Perampasan di tengah djalan.
Pada malam Minggoe jl. B.
Soemilah clan adiknja nama Dali~
kem dari kp. Soerodiningratan
Klitren Zuicl 7, pergi menengok
kerdia seorang pendoedoek desa
sebelah Oetara Ambaroekmo.
Kira djam 3 a 4 pagi, mereka
poelang · meliwati kebon teboe.
Ses3m pai me ~eka didjalan sebelah
Oetara keraton Ambaroekmo dari
kebon teboe tiga orang laki-laki
menghampiri mereka clan dimintanja barang-barang perhiasan clan
kekaiaan semoea jang ada padanja.
Sepasang soebeng clan oeang f 4.dapat dirampas oleh tiga pendjahat itoe. Kemoedia mereka berdoea disoeroeh !aloe.
Tjermin bagi kaoem iboe jang
perloe pergi pada malam hari
dengan tidak dihantarkan kaoem
laki-laki, soeami ataupoen familinja sendiri. (Pr.)

GOENOENGKIDOEL.
[Dari pembantoe kita Dadoengawoek}.
Lagi koperasi.
Atas oesaha loerah desa Ngalang (Patoek) di sana soedah didirikan koperasi toko dengan
mempoenja banjak anggauta-anggauta pendoedoek di sitoe. Kini
perkoempoe'an itoe terlihat madjoe.

Dagang
Pasar hari Sap toe.
(Dari Djawa Tengah)
Sam a rang, den 4 Juli.
G o e I a. Tjatetan harga dari
New York ini pagi boeat spot
ada tetap clan jang termyn ada
lebih rendah dari 2 sampai 4 punt
sedang Landen poen ada lembekan dari 1/2 d, 3/4 d. 1/2 d.
clan 172 d.
Kemarin sore V. J. P. soedah
djoeal 2108 ton S,H.S. oogst
lama dengan harga f 8.25 sama
doea Exporteur India.
Lebih djaoeh · tawaran goela
kepala (H.S.) oogst baroe dengan
harga f 7.25 soedah _ ditoelak
oleh V. J.P. clan V. J.P. kasih
naik f 0.25, Boeat ini harga
naikan dari H.S. soedah tidak
kedengarnn ada kedjadian.
Sementara itoe boeat S.H.S.
oogst baroe levering Soerabaja
di moeka tanggal 15 Juli po en
soedah didjoeal dengan harga
f 8.7]16 antara Oei Tiong Ham
fabriken clan Exporteur India
boeat 1000 ton.
Ini pagi pasar diboeka masih
sepi sadja clan sama goela kelia tan orang tidak goembira lagi.
Harganja SHS sedia Semarang
kwaliteit bekend tetap ditawarkan
dengan harga f 8 clan diminta
f 7.95.
Ber as. Tjatetan harga baroe
dari Loear negeri masih beloem
diterima. Tapi keadaan pasar beras masih teroes sepi sadja clan
harganja djoega beloem berobah.
Menir Al Speciaal moeatan sama kapal ,.Silindoeng" jang akan
berangkat ada ditawarkan dengan
harga. f 3.15. Boeat ini harga
poen soedah kedjadian boeat 100
ton.
Sementara itoe harganja beras
Pecto masih tetap, dan etjeran
soedah didjoeal dengan harga
f 4,55.
Beras Pehtjiam dari bilangan
Demak terima atas kereta paberik
poen soedah didjoeal boeat berapa kereta dengan harga f 4,30.
Sedang kalau terima Semarang,
poen soedah diberikan dengan
harga f 4,50 menoeroet kwaliteit.
Boeat beras oernboek dari
D e m p e t, ini pagi harganja ada
naik clan party~party ketjil soeclah didjoeal dengan harga f 6,10.
Beras medja dari Slawi, harganja masih sama dan boeat merk
K. K. B. etjeran soedah didjoeal
dengan harga f 6,80 clan jang
beras tire dari Slawi merk T.H,T.
sedikit-sedikit djoega soedah dilepas dengan harga f 7.50.
Beras Japan petjah koelit clan
soedah disosoh poetih (sl yp) harganja djoega beloem ga,iti clan
saban hari masih bisa didjoeal
dengan harga f 6,10, sedangjang
Huller poetih Japan £ 5.60 poen
soedah didjoeal.
Menir Al spesiaal barang sedia, harganja djoega tidak berobah clan party-party ketjil masih
qjsa lakoe dengan harga f 3.70.
Huller boeloe dari . Krawang
oogst baroe boeat sedia atau
promp berangkat soedah didjoeal
dengan harga f 4.80, dan f 5,
menoeroet kwalitit.
Lain-lain matjam beras harganja m~sih sama clan beloem ada
perobahan.
K e cl e I e. Harga di D a i r e n
tinggal koeat, clan tidak tj otjok
sama sekali. Boeat moeatan boelan Juli, dari tangan kesatoe, ada
ditawarkan dengan harga f 4.375,
clan boeat moeatan Aug, - Sept.
f 4.40. Boeat ini harga ~ harga,
kelihatan orang tidak berani madjoe, sebab pendjoealan-pendjoealan masih kendor. clan harganja
djoega beloem menarik.
Sementara itoe, boeat moeatan
sama kapal T j i s a I a k, tetap
diminta dengan harga i 4.30 clan
ditawarkan f 4.35, dengan zonder
kedjadian.
Harganja kedele Taylian, sedia,
Pengke kwalitit acla sama, clan
party~party ketjil soedah didjoeal
dengan harga f 5.25, clan f 5.30.
Djagoeng. Tidaka ada oe~
roesan. Boeat ba rang sedia kwalitit
bekend ada ditawarkanlclengan harga f 1,60 dan diminta dengan
harga f 1.50.
L o m b o k - k e r i n g. Harganja teroes lembekan, clan keloearan baroe dari Meranggen atau
.Goeboek, sedia ada diminta de
ngan harga f 13, clan ditawarkan
f 14, dengan zonder _kedjadian.

roepijah) sipenjewa tidak melainkan dapat hasil boeah njioer jang
Memotol)g chewan zonder
besar hasilnja dari tanam padi
idzin.
a tau polowidjo di bawah pohoilpohon njioer terseboet.
Kartodimedjo, desa Kenoetan
tanah kebon itoe ketinggala
atoek) pada hari Senin jang
dipotong padjeknja, dimassoe
Moe oleh· polisi jang membawahkas desa.
n telah diproces verbaal, sebab
Apakah tanah itoe tidak pa..
rani memotong lemboenja zontoet dibagikan kepada ra'jat j
r ldzin.
beloem mempoenjai hak tan
Lemboe jang dipotong itoe
Hal ini kita minta kepada j
al beli dari pasar, harga f 8.wadjib soepaja dapat mempe
Tapi waktoe akan didjoeal Iatikan sehingga dapat mengoeWCP gi tjoema mendapat tawaran
kenjataannja.
T6., hingga apabila diberikan,
tentoe roegi f 2. Lemboe tiV erslag oeang keloear
k djadi didjoeal clan achirnja
soek dari N. I. school.
MJoe disembelih dengan zonder
V erslag keloear masoek
JC!zin.
ang tahoen 1930(31 (J
,.:._Ia mengakoe teroes terang
sampai Juni 1931) dari sek
akan salahnja.
kita .,Nasional - Islam
oal
S. I. Indonesia) Soem'fJMi,ttide:
Tambah madjoe.
seperti berikoet :
Roekoen
kampoeng ,,Sarojo
T eri ma
.111ia.~~i.
Moedo" di kp. Brontodiningratan,
oeang sekola
dari kegijatan lid - lidnja kemarin
., bantoeai!il-.r..11&...}
sore (Minggoe malam Senin) soeberas dar.ifi·!1Jdllib3il
dah dapat menambah kekaja' an
bagian ~£·,:;,~~~
barangnja dengan toedjoe doesin
619.925 tjangkir harga a f 1.20. Menoe~
roet keterangan bestirnja, sedikit
hari lagi akan menambah djoega
12.95
lampoe-Iampoe clan lain-lain per20.82
kakas jang dirasa masih koerang
oentoek mentjoekoepi keperloean jang soedah menendang hingga
anggauta ~ anggauta oemoemnja. doea kali padanja, kepada a.w.
" 150.Manisrengg. Karena tendangan
(X)
itoe,
isteri K. jang mengetahoei
goeroe
,, 424.55
Beloem djoega diperiksa ?
kedjadian tadi dengan mata sendilain-lain
Orang nama K. dari Pringgo- ri semendjak itoe hingga sekarang
11 .605
ongkos
lajan Kotagede kira ampat boelan teroes sakit seperti orang jang
f 619.925 jang !aloe memadjoekan kelah selaloe ketakoetan. Anehnja perSaldo nihil.
atas perboeatan seorang Tiong- ·k ara ini hingga sekarang masih
Administratie schoolbestuur.
hwa nama W.Nj. dari desa Sa- beloem dioeroes . Oisimpankah ?
ROESTAM. bakan onderdistrik Manisrenggo (Kt.)
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1·

Kedele hitam. Terima atas
kereta Joeana, soedah didjoeal
dengan hargQ f 3.60. Harga mana
masih dapat.
K a p o e k. "' Harganja teroes
naik dan ,banjak permintaan. Di
bawah ini ada harga-harga jang
toko-toko Export maoe bajar:
Kwaliteit bekend:
Prima
Holland
kwaliteit
£40.Prima
Amerika
kwaliteit
f 39.--Prima
Australie
kwaliteit
£33.Sementara itoe boeat kapoek
oogst baroe harganja djoega toeroen naik dan ada banjak per~
mintaan:
Kapoek contract A. Sept-Dec.
f 39.Kapoek contract B. idem f 37.Kapoek contract C. idem f 34.50
. Bid j i k a po e k.
Terima
atas keret a Semarang, zonder karoeng ada. climinta dengan harga
f 1.60.
W i cl. j e n. Harganja ada sedikit baikan, clan sedia, widjen
hitam ada climinta clengan harga
f 5.25; dan jang widjen poetih
teroes ditjari dengan harga £ 6.25.
K a t j a n g - m e r a h. Barang
sedia, kwaliteit bekend partij-partij ketjil soedah didjoeal dengan
harga f 3.50.
K a t j a n g - i d j o. Harganja
beloem berobah clan sedia kwaliteit Bima {samsik), ada ditawarkan dengan harga f 5.60, dengan zonder ada permintaan.
K a t j a n g - o e s e. Harganja
teroes lembekan clan sedia, jang
soedah dikoepas ada ditawarkan
dengan harga f 6.50, clan jang
beloem dikoepas bisa dapat dengan harge; f 3.50, clan zond r
kedjadian.
M e r i t j a - p o e t i h. Harganja ada tetap, clan seclia partijpartij , soedah didjoeal dengan
harJa f 49.-. Harga mana masih ter.oes ditawarkan.
Ker ta s-k or an. Partij-partij
ketjil satoe baal dari 2 pikoel
tj a p Kamb in g soedahdidjoeal
dengan harga f 8.50. Harga mana
masih ditawarkan.
T j en g k e h. Harganja djoega
teroes lembekan clan sedia, kwalitit Soematera soedah didjoeal
dengan harga f 57, clan boeat
Zan z i baa r levering Juli ada
ditawarkan dengan harga f 66 .
Cop r a. Harganja ada lembekan !agi clan barang sedia jang
baik ada diminta oleh paberik
minjak dengan harga f 7.60,
M i n j a k k e I a p a. Harganja
djoega lebih lembekan clan sedia
jang dari 28 3 / 4 kati perblik, partij - partij ketjil soedah didjoeal
dengan harga f 4 .
Ke m i r i. Tidak berobah clan
sedia kwalitit Ampenan soedah
didjoeal dengan harga f 3.50, clan
boeat kwalitit Bima, poen soedah
diberikan dengan harga f 4.
Ga m bi r. KwalititTiongsiang,
sedia, soedah didjoeal dengan
harga f 36.50, kwalitit Tengsiang
f 38, clan jang Tiongtjeng. f 34,25,
djoega soedah kedjadian.
B e r a m b a n g. Harganja ada
naikan sedikit clan kwalitit Bima
sedia soedah didjoeal dengan harga f 16, clan boeat kwali tit Cheribon poen soedah diberikan dengan harga f 15.

orrespondentie
Toean Soepadi Bandoeng.
.. mustika" terbit di Mataram
(Djokja) boekan di Tjimahi; soerat dari toean kita terima via
T jimahi.
Hoofdbestuur P. B. S. T. Ban~
doeng. Soerat kita t erima . Begi~
toe cljoega ,.Penjoeloeh Ra'iat"
jang toean kirimkan. Penerangan
toean tentang sikap P . B. S. T.
bersama-sama dengan P. V. P . N .
hal lepasan clan pengoerangan
gadji kaoem boeroeh spoor dan
tram, kita oetjapkan terima kasih.

SERBA PENDEK
P e n t j o e r i a n cl i d a I a m k ap a 1 0 phi r soedah terdjadi meroegikan kepada seorang klerk
beroepa barang perbiasa n dan
oeang kontan seharga f 366. - .
Pentjoerian itoe roepanja dilakoekan pada waktoe kapal berlajar. Penggeledahan dilakoekan
dengan teliti , tapi sia-sia. Sesampainja di pelaboehan Tandjoeng
Priok, penggeledahan dilakoekan
lagi oleh polisi pelaboehan, tapi
ta' ada hasilnja poela. (K.P.)

lagganan tota

Djo~ja

satoe ~oelan f 1.50

