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tentang

bahwa

keadaan

Minister

oeang,

keadaan

per-

:

itoe

dalam

belasting

dari

hasil pekerdjaan (ar

meloeaskan
peringatkan soepajase moea post2 akan
dari
begrooting
dikoera- itoe di Nederland.
ngi dengan
5 pCt., dari antara

| begrooting itoe dengan 5 pCt., dalam

mana termoeat 3 pCt. perhe-

matan dalam pengeloearan ongkos mana paling sedikit 3 pCt. dari
pegawai negeri. Pengoerangan 3 post gadjih2 pegawai2. Jang
-mesti

ditjarinja

dengan

paling belakang ini akan dilakoekannja
dengan beberapa matjam dijalan, seperti

engoerangan banjaknja amboe dengan lepasan lan- Ipenglepasan
compleet.

atau

djikalau neeroenan
Semoea

(afvloeiing),

pe-

gadjih, etc.etc.

penghematan

sebenarnja

imbang lebih baik, dengan djalan tjoema bisa dipekerdjakan dengan djami gadjih lagi. Tindakan ini lan penglepasan pegawai2
ata beralasan, djikalau di atau
penoeroenan
gadjih2.

aimana gadjih2 pegawai Ini boekan artinja,, bahwa semoea
telah dipotong 17 sampai gadjih2 akan dipotong dengan 3 pCt
meskipoen

ongkos makanan oentoek
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sampai 65 pCt.“

Berkali-kali lebi

—

yagandKuan?Pn

akan tetapi atoeran itoe baroe akan

koewat

dan

djalan

biasa dan lantas soepaja merendahkan

beban2 jg memberatkan peroesahaan2
mengatoer soepaja beban2 jg sekarang

keterangan tentang
penghasilan negeri

"

Pekerdjaan bersama-sama

'

dari iboe

Kita tidak setoedjoz,

pegawai "negeri itoe

bahwa

penoe-

NILEMIJ

Dari
soedah

Keadaan politiek
waktoe
moelainja,
Minister
berpendapatan

bahwa

ada

sa-

toe salah jang besar sekali, oentoek
mengadakan satoe Badan jang bisa
mengoetjapkan critiek jang tidak bisa
membawa hasil (gevolg) didalam poesatnja kekoeasaan gezag.
Dari 44 moties jang madjoekan pada Volksraad,: ada 31 jang diterima.

ada diperlambatkan ke waktoe jg akan
datang dan paling achir soepaja hoetang negeri Indonesia'jg terlaloe berat
itoe, dipertjepatkan pembajarannja,
Keberatan2 dari Minister soenggoeh
Minister tidak melitkat tanda2 bahwa soedah ada alasannja, kata ia, Perse-

s

Oetoesan Ethiopie di Rome telah
diberi
perintah
posela oentoek mene
rangkan kepada Pemerintah Italie bah
wa Ethiopie - tidak sekali mengoem-

poelkan bala-tentaranja di Ualual dekat

batas. Radja Ethiopie memberi perin
tah soepaja bala-tentara di masing2

district disoeroeh bertenang hati.
Pergike

gadjih

'Menoeroet pendapatan

kita, dari pe-

pada

pepe-

Reuter mendapat kabar bahwa ViceChef dari Generate Staf bala-tentara

oentoek ini lisihan diantara pemerintah dan Volks Italie, Generaal Pariani, tidak selang
berapa lama telah berangkat ke Eritera,
Iraad, tidak oesah “diherankan, akan tanah
tidak ad . alasan -Oentoek salah
djadjahan Itatie jang berbatas,
tetapi kesoedahannja dari satoe kesa-

oentoek

rikan

maksoed

peringatan

mana

soedah

soepaja

dibe-

post2 dari

lepasan, penoeroenan gadjih2. etc.2
Semoea pengheimatan itoe hanja akan
terdiri dari penglepasan degawai2 atau

seoemoemroesahaan oemoem,|sekarang ini telah
nja
dikoerangi
dengan
3pCt.
meskipoen
kelihatan fadjar oleh doenia perdaga-

| sebagaimana. dapat diketahoci oleh ngan oemoem itoe. Harga dari bebe|. pers poetih, jaitoe: ,,gadjih oentaek rapa hasil boemi dan peroesahaan na
| pegawai baroe ditetapkan 20 pCt lebih ik dari doeloe, pertanian besar dan

| rendah dari

medan

rangan.

nister maoe kata bahwa Sekarang tidak gamdang oentoek menghapoeskan
Volksraad, meskipoen ia sangat ingin
tah dan Volksraad, di dalam tempo
terbelakangan betoel tidak begitoe baik
seperti
apa jang disoekai. Kadang2
barangkali Regeeringsgemachtigde jang
koerang mempoenjai ,tact“, tapi djoe

ga

Volksraad ada mempoenjai

Di dalam

Volksraad

salah.

mesti ada ber-

gadjih sekarang, ketjil hidoep lagi. Terdjadinja

“dan djikalau keadaan bertambah me kracht dalam pasar
mesti
| mjoekarkan keadaan financien negeri, Imeskipoen

itoe

lada di London,
diboeat
menje-

djalan ini masih boleh barangkali akan

dilaloei.
:
Penoeroenan gadjih itoe bisa djoe
ga terdapatnja dengan penglepasan be
laka atau dengan reorganisatie (pero-

bahan baroe lagi) akan tetapi didalam

bahwa mereka maoe bekerdja bersama2

Minister tidak

bisa mengoendjoekk:n

batasnja, tapi oempamanja djika
ter mendjadi Wali Negeri, dan
Sonnevliet ada di Indonesia, ia
akan angkat toean Sonnevliet itoe

anggauta

Minis
toean
tidak
djadi

Volksraad (persidangan ke-

tawa),
Minister sangat menghargakan tindakan2 dari Pemerintah Indonesia, oleh
karena lambat Iaoen toch tidak bisa

Ban

tanggal

kawatkan

14

pernemen

dari

Februari

Padang,

kapal api

,Banggai“

melihat

pada

Goe-

seboeah

kapal motor dan 4 perahoe dari.orang
Japan jang sedang ambil ikan di dekat,
poelau Karsik, di dalam lingkoengan
territoriaal
(laoetan
jang
masih masoek daerah Indonesia), “
Waktoe
kapal-api
Goepernemen

mereka

itoe, motor Japan

teroes
melarikan,
tapi
sesoedahnja
diboeroe 4 djam lamanja, mereka bisa
kena ditangkap.
Kapal-motor

itoe

jang

dimoeatan

oleh 44 orang bangsa Japan dari Betawi, diangkoet ke pelaboehan Padang.

Kemaren

kan

Landrechter

hoekoeman

atas

mendjatoeh

dirinja kapitein

djaman penganggoeran ini haroes didari
itoe kapal motor, seboelan pen
pertimbangkan doeloe apakah lebih ba
djara krakal, kapal motor dengan se
| gadjih-gadjih sekarang ditoeroenkan 'sal, boleh dipandang sebagai satoe ik diadakan penoeroenan gadjih lagi,
gala barang2nja dibeslag.
Itanda, bahwa doenia
perdagangan atau teroes melepas pegawai jang ke
| sampai tingkat baroe itoe””.
merintah dengan bajonet dan sendjata. . Pada tanggal 13 Februari jbl. kapal
| Sekarang adalah pertanjaan, dimana moelai hidoep lagi. Dari mana2 ter- lebihan sadja.
Djika itoe exorbitante rechten soe- api ,Banggai“ djoega soedah mem
memperlihatkan bahwa tiboeroe seboeah kapal motor Japan,
nghematan mesti didjalahkan atas dengar soeara, bahwa tahoen 1935 ini dakOentoek
ada-keberatannja malahan ada ala dah ditetapkan, inilah tandanja bahwa akan tetapi
pemboeroean
mendjadi
toegoe
penoetoep
djaman
ini diber
atoeran
itoe
masih
perloe.
pearan ongkos pegawai negeri
san oentoek berboeat demikian. Minishentikan karena soedah malam.
kesoekaran
doenia,
dan
djikalau
masih
Beberap
anggauta
mentjela
pimpi1 jang lebih oentoeng bagi peter menerangkan bahwa gadjih2 soe0
—
, koerangkan banjaknja pe- djoega mesti didjalankan penghematan, dah ditoeroenkan dengan 17 4 25pCt. nannja Wali Ntgeri, waktoe mengangkat Directeur . oentoek Economische
“ toeroenkan lagi. gadjih djanganlah dengan maksoed mengedjar sedang barang2 makanan oentoek orang Zaken, tapi pendapatan Minister jalah
Keberhentian pada Economisctte
djadi toeroen sampai kemakmoeran doeloe, akan tetapi de- Belanda soedah toeroen'dengan 45pCt. bahwa angkatan ini ada satoe angkatan
Commissie.
dan
gadjih2
pegawai
Particulier
toe
t. dari asalnja ?
: ngan maksoed menjemboehkan' badan roendengan 50 4 65pCt,
jok jang paling. baik dan beloem pernah
Dengan besluit ttgl. 14 Febr. 1935,
twee kwaden, het beste. Dan pergaoelan jang lama diterdjang pe- . Minister tidak maoe mengadakan bea terdjadi di Indonesia (zic). Ini soedah atas permihtaannja sendiri diberhenan
Kap
|
djikalau tidak bisa ditjegah lagi, me- njakit kesoekaran itoe. Penghidoepan pengeloearan minjak tanah, tidak akan! (diboektikan oleh itoe atoeran2 goela tikan dengan hormat dari djabatannja
jang divoorstelkan, dalam mana ada di sebagai anggaut
a dan voorzitter dari
' noeroet pertimbangan kita, lebih baik mesti ditjotjokkan dengan keadaan menolak adanja bea (belasting) pada) "perhatikan
kepentingan semoea,
pengeloearari
karet,
djikalau
tidak
ada
Economi
sche
djaman
baroe,
biarpoen
dalam
tingkat
Commiss
ie,
Prof. Mr,
| lah ditoeroenk n sadja gadjih itoe,
Minister menerangkan bahwa Wali A.H.M:J. van Kan,
keberatan.
lid
Raad
van Indie,
lebih
rendah
dari
pada
djaman
doecoemoemnja, artinja over de geheele
Negeri hisa memberikan kepoetoesan dengan mendapat pernjataan terima
loe.
Dan
djikalau
hendak
penjemboeh-|
'Keadaan
pereconomian.
dengan segera sekali dalam beberapa sih atas djasa dan lamanja memega kari Vice President Raad van
ng
.
Keadaan
pereconomian
ada
sama
ba
kan
badan
pergaoelan
kita,
teroetama'
soal2 dan terhadap Kaoem pengasoet djabatan dalam Negeri.
sampai . oppas. kantor, dengan
sekali kita mesti mentjegah bertambah- iknja seperti apa jang boleh diharap, rakjat ia bisa sekali mengambil atoeran
BS ON
djilka melihat-kemoendoeran perecono-: jang pantas.
ga
ouvernement, nja penganggoeran, bertambahnja orang mian didalam. tempo belakang jang
Pada tanggal 19 Februari akan dia
ini jang amat besarnja itoe.
sesama pendoedoek Indonesia
Dapat pangkat Majoor.
ab
dakan repliek atas pendjawaban Minis
tidak mempoenjai penghasilan oentoek . Tidak selang berapa lama
lagi, ter ini.
Diloear tanggoengan Negeri soedah
hidoep sehari-hari bertambahnja beban, (tanggal 18 Februari) Pemerintah di
diberikan pangkat Majoor pada Gesswn 9 —
neralen Staf dari Koninkelijk Nedermaterieel dan moreel, jang memberat- Indonesia akan mengoemoemkan perniatan-perniatan
oentoek
memperbaiki
Indische Leger, Pangeran Ario
Perselisihan Italie-Ethiopie.
- landsch
Ikan sesoeatoe orang pendoedoek jang
keadaannja goela didalam Volksraad,
Hadinegoro,
saudara toea dari Zijne
gan masih mempoenjai penghasilan, biar- Penanaman goela akan terbatas sampai
Protest terhadap Hoogheid Sultan Djokjakarta.
| ongkos pegav
mobilisatie.
lestilkan sedikit atau sederhana, tjoekoep 50 pCt. dengan menetapkan apa jang
yok pngrugs
,
|. ditimbang dan diperhatikan d oeloe Ihoeat tidak mendjadi terlaloe melarat, bekerdja dengan paling economisch
Rome, 15 Feb (Aneta-Reuter) Pe
Mendapat verlof ke Europa.
keadaannja penganggoeran, keadaan Pengharapan oemoem memang se- dan dengan adakan atoeran paling merintah Ethiopie madjoekan protest
bergoena
dalam
oeroesan
penjiaran
Diberikan
verlof oentoek lamanja8
kepada
Pemerintah
Italie
terhadap
itoe
economie
dan financien. N
Ibisa-bisa penghematan itoe boleh di goela itoe,
pemanggilan
(mobilisatie)
bala-tentara
boelan
boeat
pergi ke Europa, jaitoe
dengan menambah banjaknja pegawai batas, djangan sampai meroesak dan Minister mengharap soepaja. pembi- dari Italie,
disebabkan soedah berdienst 6 tahoen
|. dilepas lantaran overcompleet,
maka memetjahkan
apa jang dengan soesah tjaraan perdagangan diantara NederEthiopie menerangkan bahwa mo lamanja, kepada Mr. J.W. van Hoog-

t, lagi, dari pada mengoerangkan

|

barisan penganggoer semangkin besar, pajah telah dibangoenkan
kembali land dan Japan bisa dimoelai lagi bilisatie itoe tidak beralasan sama strate1, dengan ' ketentoean bahwa ia
| dan ongkos memberi wachtgeld dan dalam masjarakat kita orang sekarang dengan
segera, jang soekar sekali sekali dan hanja akan menjoekarkan akan meletakkan djabatannja terseboet

| | ...pensioen.
djoega
mendjadi tambah
besar, sedang
wachtg
eld dan pensi jga
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oentoek diachirkan dengan selamat.

Minister mengoemoemkan bahwa akan

pembitjaraan

sadja.

jang sedang dilakoekan

ki

44orangbangsaJapan.
Aneta

mie dan financien mendjadi lebih dje- kabaran tentang perdagangan dan pe- penoeroenan gadjih2. Ini boekan artinja koempoel alasan2 jang bisa dipertjaja mendekati
bahwa gadjih2 itoe akan

| rintah itoe doeloe telah dioemoemkan,

tedoe

negeri dengan tanah djadjahan, tidak
begitoe baik oentoek perhoeboengan2
di Timoer-Djaoeh.

oentoek begrcoting semoea dikoerangi dengan
dengan 3 pCt. 5pCt. darimana paling sedikit 3pCt, kan). Perhoeboengan diantara pemtrin

pegawai dalam dienst particulier.

didjalankan, djikalau keadaan econodari pada sekarang. Azas peme-

jang

begitoelah
berdiri
dari
1859
kongsi assuransie djiwa

—0

gadjih pegawai jang sekarang, Europa disini dan toeroennja

“dek

0

membajar hoetang itoe dengan

terdapat dari gadjih2 ambtenaren.
— sekarang, dan meskipoen pemerintah lagi, katanja beralasan dengan toeroen- mesti
Ini maksoed akan dipekerdjakannja,
inja
ongkos
penghidoepan
dari
bangsa
mempoenjai principe akan mengoerang
dengan roepa2 djalan, seperti peng-

kan

pohon

dengan Ethiopie.
7
termasoek pekelocaran moreel, satoe kegentingan jang heibat.
lahan
dalam
oeroesan
politiek,
Kekoerangan dari 20 millioean itoe tidak begitoe moedah dilenjapkannja
jang mesti, akan tetapi tidak poelang mesti dilenjapkan teroetama sekal deMenangkap penangkap ikan.
(hasil lagi.
ngan mengoerangi pengloearanocang, seperti toelisan diatas batoe toelis (Mi

doeloe
doelc ada dika-|

itoe tidak bisa ditoeroenkan lagi dari |

hoeiang, kemoedian soepaja bisa lagi

memberi
oentoek

Belanda.

Keadaan oeangnegeri.

dan

| barkan, bahwa gadjih-pegawai negeri roenan ongkos pekeloearan
—

barang
:

Jang teroetama sekali mesti dimakSoedkan, sSoepaja djangan menambahi

Hahoen

pegawai dalam |
23 pCt. dan gadjih2:
dienst particulier
telah toeroen de- itoe,

145

pemakaian

djalan2

pendapatannja bel
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Seperti

5.

ngberangkan semoea. post

biet oentoek makanan binatang.
Minister telah berhosboengan dengan Wali Negeri tentang itoe perti-

rintah Indonesia memiperhatikan tjit:2 Indonesia jang akan dikasih pekerdjaan

la menerangkan bahwa penoeroenan
membatas pengeloearan oeang
Oentoek ini maksoed telah di- ibea teh Indonesia di Nederland, tidak

ngan
lagi.

dari|

keadaan politiek.
£
njaan dari teman sedjabat (Minister)
Sebeloemnja
ini, Minister membitja dari Economische Zaken oentoek merakan beberapa hal Iocar bias4 dian- ngangkat satoe wakil jang officieel
taranja, Minister telah soeroeh Peme- .dari peroesahaan negeri Belanda di

tan oemoem, dan begitoelah olehnja | mesti ditjotjokkan teroetama sekali de- beidsprestaties)..

telah dikasih perentah oentoek me-

MA Sh

Colijn

economian, toedjoean
pereconomian
didalam tempo jang akan datang dan

Fiaag,

millioen

Cent

Ipegawai2 dari Departement Eeconomische Zaken, Financien, Tanah Dja-

Colijin menerangkan, bahwa kekoera- nja toean Feber oentoek mengadakan oentoek

PS

Commissies

10

dari djahan oentoek mempeladjari so'al
pemasoekan goela Djawa di Nederland
meringkaskan apa jang soedah dibitja- dan so'al-so'al jang bersangkoetan,
rakan itoe didalam4 bagian, jalah seperti goela Belanda dan sajoeran

i 20|waktoe Tweede Kamer membitjarakan
begrooting negeri Indonesia, Minister

E

Mn

Aneta

beberapa

nummer

moelai tanggal 20 November
v

Ta

sa

1935.

“2

or

Colijn, telah)

met

pada

“o deniat

djadjahan

| oentoek
daa" 13

ini tidak didirikan

3

'IDen

|. Sebagaimana terseboet dalam kabar| |

menerangkan, bahu

dilakoekan.

Lebih. djaoeh Aneta kawatkan

| kawat dari Nederland, maka dalam)
| persidangan Tweede Kamer waktoe Apa jang Indonesia menantikan...
2.0. memperbintjangkan begrooting Indo- 0 Penghematan, pengle| . nesia tahoen 1936, maka
minister| — pasan dan penoeroer
h
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107 Bat,-Centrow

nengok
“

keadaan,

bagaimana

mentjetakan, tempat
mar boekbinder.

tempat toean Fruin itoe dengan

mengezet dan

ka

ringkas

se-

kali. Teroetamanja jang dikemoekakan

jalah Wali Negeri berpendapatan, bahwa keadaan jang genting sekali ini
oIserta tertjengang, baroe mangetahoei soedah minta soepaja korte-conflicten

3S |

Nampak sekalian anak2 itoe gembira

|bagaimana tempat mentjetak

soerat regeling itoe dilakoekan. Oleh karena

-|kabar itoe.

.| Dan

soedah mereka pocas me
.jngamat-amati apa jang dilihat oleh

diplomaat Barat dan Amerika berkoem

n dan ke moeridnja, serta mengoetjap diperbapoel di Parijs, membit
njak terima kasih, dan , Pemandangan”
moedian menerima baik satoe
verdrag, poen mengoetjap demikian poela.
A3

dalam mana semoea negeri
jang toeroet,

eat 9

dilarang mengoeroes perselisihan atau |

—

Voetbal Holland — Duitschland. '

pertjidraan antara mereka'itoe, dengan

djalan peperangan. Verdrag itoe dina,anti-oorlogspact”

Station Amsterdam
diperloeaskan!

dan “diga-

boengkan namanja diplomaat2 jang|
terkemoeka dalam pembitjaraan itoe,

Disediakan

sedjoelm-

blah
besar
treinen.

jaitoe Staatssecretaris Kellogg dari

Amerika Serikat, dan Briand, min ister |

extra-

|. Besok sore hari Minggoe di AmsterKellogg Pactitoe diteeken oleh koerang (dam akan diadakan pertandingan bola
lebih 46 negeri, akan tetapi orang interlandwedsrijd antara Holland dedjangan kira, bahwa dengan adanja ngan Duitschland, negeri mana soedah
loear

negeri

dari

Frankrijk. Briand-

tjoekoep terkenal dengan
dari pergaoelan internatio- itoe koelit- boendar.

permainan

verdrag itoe peperangan soenggoeh
diasingkan

Sebagaimana telah diketahoei Duitsch

naal. Lihat sadja : Beloem ada 1 tahoen

oemoernja, Japan dan Tiongkok berada
dalam keadaan

land

tidak

salah.

Holland

di Manchurije dan kemoedian

ngan

terampasnja sezntero daerah Manchu-

pertandingan

mereboet

seloeroeh doenia soedah
tempat jang ketiga, djika

mengambil

iperang Japan — Tiongkok
itoe, jang
dimoelai dengan terampasnja kota
Mukdun

didalam

tetapi kampioen

perang. Akan

sebagian
terbit peperangan

—S0—

Perkara

pemboenoehan
Tjikarang,

jang me-

lebih

doeloe.

Djoega mereka

boekan

perang

jang

modern

dipergoenakan

hingga dapat

oleh doea-doea fihak dan -ratoesan
djiwa manoesia, militair dan civiel,

aa
2

Bs

toek 40.060,

memberi

tempat

oen-

penonton.

Sebagaimana doeloe2, ini kali poen
serta seharga JPalioehan dollars mapertandingan
jang begini hebat akan
terieel mendjadi
korban.
oleh
radio pada djam $
-disiarkan
Ethiopie
dan
Italie
antara
Sekarang
malam.
djoega tidak akan terdjadi peperasx
apa

ngan, hanja perselisihan “sadja, me€skipoen doea2 fihak mengoempoelkan
dan menjediakan balatentara dengan
segala maijam sendjata modern oen-

Boeat pembatja2 siapa ingin menge
tahoei uitslagnja dengan segera toean
,perselisihan itoe.: Saeroen jang baroe sadja berpindah

toek membereskan
Perang? Tidak, hanja

,,incidenten””

dan ,plaatselijk“, disatoe tempat sadja.. 'roemah, soedi memberikan kesempa:
Maka kita heran, boeat apa Enge- tan kepada mereka ini. . "
“land dan Frankrijk itoe begitoe koea-| Djadi mendengar djalannja pertandi
tir, sampai mesti kasih nasehat, seba- ngan voetbal diroemah terseboet bergai perentah haloes, baik kepada Ita- arti djoega sekalian menengoki pada“ lie macepoen kepada Ethiopie, soe- nja, althans
diroemah jang
baroe

paja mereka itee djangan ,,berperang”,
dan

djangan... madjoekan perkara ini

kepada Volkenbond.

:i

Akan tetapi, Italie-teroes mengoem
poelkan tentaranja, dan beberapa rom
“ bongan tentata ketjil

dikirim

ke Eri-

threa dan Somaliland, katanja

boeat

mengantar pengiriman materieel ketjil
kedaerah djadjahan itoe. Dan djikalau
nanti ada dikirim balatentara besar,
itoe mesti dipandang sebagai pengiriman bala bantoean oentoek melindoengi batas negeri dari penjerangannja|
bangsa Ethioop. Dari fihak Ethiopie

Sama sekali tidak maoe angkat sendjata, dan pemerentah di Adis Abeba

menerangkan, bahwa mobilisatie tentara Italie itoe tidak beralasan soeatoe

apa dan Ethiopie

djoega tidak maoe|

mobiliseer tentaranja.
. Sampai sekarang kita orang beloem
dengar tentang ultimatum

dan tentang

pernjataan perang. Ja, "boleh djadi se
- perti doeloe antara Japan dan Tiongkok
djoega. Tidak ada ultimatum,
» tidak

ada pernjataan perang, masing2 tentara
adoe tenaga saija, ramainja, tidak ka-

| lah

dengan doeloe

waktoe betoel

adaj

| perang di Europa. :
:
“Ketjoeali oentoek melindoengi ke— pentingan nasionaal, maka perang itoe
— sama sekali terlarang”.

Ketjoealian inilah, jang sangat lakoe.

'itoe jalah Kwitang 20 Batavia Centrum,

(pemeriksaan masih teroes|.
—

9 —

'Toean H.A Salim denganlezingnja:

kepentingan kebangsaan oentoek men-|

gedoeng

Roemah

Parapatan

Piatoe

temoean oentoek kaoem studenten dan
oendang2ngan : (uitgenoodigden), di
mana toean H. A. Salim berchoetbah
tentang.
,Ontwikkeling
der
wet:en
hetismntstian
der
rechtsscholen
van den Is-

terlarang!

Kantoor ,Pemandangan”
2...

terima" tang

“Dari moerid2 sekolah,

Telah beberapa kali , Pemandangan”
menerima
tamoe dari anak2 moerid
laki perempoean sekolah oentoek me
lihat tempat pertjetakan dan menanja,

-. #jara bagaimana koran itoe dibikin.
Pertanjaan

jang seroepa itoe selama

nja didjawab dengan terang.”
Tadi pagi kira2 djam 9 kantoor ,Pemandangan” banjak menerima tamoe2

anak2 moerid dari sekolah kl. II No,2
Keboen Manggis Mr. Cornelis, bersama
kepala sekolahnja, jalah toean Pirdi.
Mereka dipersilahkan masoek dngan

diantar oleh salah satoe

Itoe

speda

masih

ada ditangannja

H. Noerrasid. Maka tanggal 10-2-35
politie datang ke kampoeng Bolang

Tangerang

Maoe

minta

merdeka...?

Haroes
diselidiki
bih doeloe!

le-

Kalau orang desa berkata bahwa
orang bodoh itoe mendjadi makanannja orang pintar, ini sadja soedah ,menoendjoekkan bagaimana keadaan rakjat desa terseboet.
Ditempat atau daerah jang rakjatnja
masih berada didalam kegelapan demikian, dengan moedah orang jang
bisa membatja dan .menoelis sedikit
sadja,

mendjalankan

didalam

Dr. Zainal

bahasa

oentoek mentjari oeang.
Apalagi dizaman soekar oeang se
perti sekarang ini beroepa-roepa akal
dan tipoe daja orang hendak memper
dajakan orang2 desa, ini soedah banjak matjamnja dioemoemkan dalam
soerat2 kabar.
Begitoe oempamanja dimarga Oedjan

(dengan

Belanda.

njonjah|,

Joebhaar,

lid Volksraad,

Sangadji,

voorzitter dari

toean

toecan
A.M.

H. B. dari

Doedoeknja

itoe perkara, menoeroet

berita jang disampaikan orang
kita adalah sebagai berikoet:

san orang marga

pada

Oedjan Mas soedah

—0—

9

rim oetoesan

—

Interpellatie Fruin.
“Tidak diizinkan.
Keterangan atas nama Wali Negeri

menghadap

Wali Negeri

Dihoekoem
6 minggoe dengan
memboeang ongkos boekan
pendjara.
sedikit, kalau tidak ada apa-apanja ...!
Kabarnja itoe oetoesan, seorang nama
. Beberapa hari jang laloe kita telah
kabarkan
bahwa
sepedanja seorang Moh. Amin sekarang djoega masih
Tionghoa di Tg. Priok jang bekerdja berada di Betawi, tinggal di hotel

telah

disambar

Pemerintah

diantara

dan

Volksraad.

Meskipoen tidak bisa dibitjarakan,
'tapi ini boekan artinja bahwa Peme-

Cambell

Tg. Priok. Ini orang tionghoa

soedah datang ke Hanggar A Ty Priok

Kita heran dioeloean Palembang
masih ada orang2 desa jang demikian

pertanjaan toean Fruin itoe, Pemerintah "panggil
poetoesan

mendjawab

dengan soerai sadja. Sebab perdebatan, dipandang oleh Pemerintah sebagai tidak akan berhasil baik.
ersama dengan ini soerat ketera-

personeel me Ingan,

ada

djawaban

- 0—

dah

ketemoe.

koffer berisi kain,

Dihoekoem I.boelan
pendjara,
Landgerecht Betawi ini hari periksa
perkaranja seorang perempoean ber-

nama Soepiah jang telah melakoekan
pentjoerian seboeah koffer jang berisi
kain

kepoenjaan

siapa

seorang

bangsanja

mendjadi kokki di Eijkmanlaan

bernama Sitti.
Memang
soedah beberapa kali ia
djalankan
tangannia jang pandjang

itoe akan tetapi tidak diadoekan sama

politie atau siapa djoea, oleh karena
terdorong dari
hati
belas kasihan.
Achirnja roepanja Sitti tidak bisa tahan
lagi laloe adoekan ketika djoestroe ia
mentjoeri ini barang,

Poetoesannja

Landgerecht

atas di-

rinja itoe adalah 1 boelan boleh
soek didalam hotel predio.
—0

ma-

—

Pentjoerisn

dengan djalan menggasir.
Terdakwa
pertamadi
hoekoem 3iahoendan

jg. kedoea
Doea2nja

1'/2

tahoen.

teeken

Ini hari Landraad

appel.

Meester Cornelis

periksa perkaranja doea pentjoeri jaitoe
Kimin dan seorang Tionghoa Tjiang
Sen jang ditoedoeh telah melakoekan
pentjoerian diroemahnja seorang Indo
nesier Ba oeng di Bekasi.
Itoe doea orang soedah dapat masoek
ke itoe roemah dengan djalan
menggasir dan kesampaian mengambil
4 potong barang kain dan lain2 lagi
Pentjoerian ini baroe dapat diketahoei
diwaktoe pagi dan si toean roemah
dengan lantas djoega rapportkan hal
ini pada politie.
Achirnja memang salah maka ini 2
orarg ditangkap tidak lama kemoedian

mereka

mentijoeri

zonder ada tempo

oentoek mendjoeal itoe barang2
Atas
pertanjaan hakim apa benar
soedah
tentoe se
mereka
mentjoeti
perti biasa
mereka moengkir keras.
Akan
tetapi
keterangan2 saksi ada
sampai tjoekoep oentoek memasoek
kan mereka kamar tikoes,
dah

pernah

tjoerian

maka

dihoekoem

ia

lantarah

pen

didjatoehkan

-hoe

koeman 3 tahoen pendjara dan jang
lain jang djoega toercet berboeat di

kenakan 1'/, tahoen.

Pada
ketika itoe djoega mereka
tidak terima hoekoemannja masing2
dan akan naik appel.
—O——

Openbare

vergadering Mesdjid Rawah-Bangke.

Ini malam
terseboet

moelai djam 8 di mesdjid

diatas

diadakan

open

bare vergadering jang diketoehi

akan

oleh

'
toean Raden Prawirosobroto.
Agenda dari itoe vergadering adalah
sebagai berikoet:
Membitjarakan notulen : memboebar

kan comite jang lama dan dirikan jg.
baroe:

Menerangkan

patannja oeang

dan

tentang "penda
rondvraag.
Sa

A9

Perobahan hak bervergadering
dan berhimpoen.
Diperbintjangkan
dalam
Volksraad,

bahaja

PENDJOEALAN

Oen

Joe

dan

pondingsno.

Gouw Jan Koey, ver10903

jang diterangken

lebih djaoeh dalem acte van eigendom
ddo.

Batavia

13

October

1921

No

1737, jang di tempat terkenal sebagi.

3 roemah

tinggal di Gang Tjap-go

keng No. 6—8 dan 10 wijk Senen,

Staatsgevaarlijk (ber- semoeanja

sebagai
bagi Negeri),

3
NE

Pada hari Saptoe 23 Februari 1935
djam 10 pagi di Roeangan Lelang di
Batavia dihadepannja Kantoor Lelang
dari perceel barang jang tida bergerak
atas namanja Gouw Oen Koey, Gouw

Negeri!

:

Lantaran jang terseboet doeloean
terang kesalahannja dan djoega soe

ngan Wali

sama politie soeroeh lihat2 di koekan

kamar boekti barangkali spedanja soe-

Mentjoeri

di hadepan orang Banjak

pintar oentoek memintak tanda ta-

dengan tidak
Teroes dia datang ke- lebih doeloe dinjatakan dengan sjah
politie Hoofdbureau, dan disitoe dia apakah toedoehan itoe soedah pasti,
lihat satoe speda merk Hercules dan
Toean Soeroso anggap atoeran2
ingat itoe speda poenjanja biar soedah jang berlakoe sekarang ini, jang soedah
Pa
s njata sanggoep
memoekoel
lemah
atas pertanjaan dirobah-robah,

oentoek

melampaui toedjoean jang dimaksoed.
Diantara perhimpoenan jang loyaal
dan jang tidak loyaal hendaklah di
adakan perbedaan.
Toean Van Helsdingen bertanjakan
pertanggoengan selandjoetnja dalam .
hal memberi berlakoe itoe atoeran.
dan memadjoekan amendementen.

rojal memberi oeang pada seorang jang

dengan naik sepeda merk Hercules ia
Pada waktoe memperbintjankan per'taroeh
sepedanja didekat itoe hanggar
kewadjiban
mempoenjai
tidak
rintah
vergadering
dan
kepada tapi tidak dikoentji. Ia tinggalkan itoe obahan-perobahan
oentoek memberi keterangan
Volksraad, djika ditanja, tentang hal speda kira ada setengah djam lamanja, vereenigingsrecht (hak bervergadering
ini, Akan tetapi, bagaimana keterangan sebab ia. maoe masoek ke hanggar dan berkoempoel), maka. toean Fourini akan diberikannja, dengan soerat periksa barang-barang, Waktoe ia ke nier memadjoekan keberatannja djika
atau dengan oetjapan, ini tidak oesah loear, itoe sepeda soedah tidak ada. atoeran2 itoe dilakoekan dengan lekas,
'|jaitoe dengan lekasnja sesoeatoe per3 Ini sepeda tentoe ditjoeri orang.
diperdoelikan oleh Pemerintah.
Kemaren
tanggal
13-2-35
dia
di
himpoenan itoe dianggap dan diperlatoedjoeannja
dengan
“Berhoeboeng
ambil

gadering2 jg. berdasar politiek, soedah

Tjoeng Hin (Glodok), dengan memakai

alap2. Maka setelah pentjoerinja di pangkat Schryver Marga (Sebab ia me
Secretaris Margaraad Oedjan
tangkap laloe Landegrecht periksa per- mang
karanja itoe pendjahat jang bernama Mas|.

tang voorstel toean Fruin oentoek meIngadakan interpellatie tentang hal karena apa Pemerintah melakoekan itoe
“ Ikorte-conflicten-regeling dengan begi- Gapoer.
Lebih djaoeh doedoeknja pemeriktoe sering, kemaren malam soedah dasaan ada sebagai berikoet:
tang.
:
Kemarin tanggal 14—2/”35 landgeDari keterangan Wali Negeri ini ke
recht
periksa perkaranja Gapoer jang
NeWali
kewadjiban
bahwa
njatahan
gri jang ditetapkan didalam artikel 90 kira2 soedah ada I tahoen lebih tjoeri
'dari Indische Staatsregeling soekar se- sepeda di Tg. Priok soeatoe Moe Tiam
kali oentoek didjadikan pembitjaraan 'Hok kerdji djadi boomklerk firmal

dan ber-

kepintarannja

doea kali pergi ke Betawi (tentoe sadja
dengan ongkos beratoes roepiah dari
critisch (telitie) akan igama Islam”.
teriakannja ini njonja djoega maka si
Lezingnja toean ini telah memakan orang2 marga), dimana ia tinggal ber| perampas dapat ditangkap seketika itoe
tempo dari djam setengah 8 sampai
Ini hari Landgerecht soedah periksa djam 10 koerang sedikit, Setelah itoe boelan-boelan, katanja oentoek menghadap Wali Negeri boeat minta teeiperkaranja dan dalam pertanjaan hakim
boebarlah masing2 keroemahnja.
kenkan itoe soerat wasiat,
'ia menerangkan bahwa ia boekan ber
Tidak dapat diterima dengan akal
'maksoed oentoek mentjoeri itoe barang
bahwa
lantaran barang koeno itoe soe
Tentang pentjoerian sepeda di
F Setelah didengar keterangan saksi
dah menjebabkan orang2 desa mengiTg.
Priok.
laloe hakim djatoehkan hoekoeman
—

Toean Fruin menjatakan

jg
pendapatan bahwa itoe ketentoean
politie bisa memasoeki sekalian ver-

Pada tangg:l 18 Febr. jad. perdeba
itoe speda. Ini H. tan tentang ini akan dilandjoetkan lagi.

beslag

Lematang Ilir
onderafdeeling
Mas
Jang datang kira2 ada 100 orang le- residentie Palembang, kabarnja ra'jat
bih, di antara mana banjak poetri2. desa2.dalam bilangan itoe rmarga soeDari tetamoe2 maka kelihatanlah toean dah mengirimkan seorang oetoesan
toean
Prof. Zeylenmaker dan Prof. oentoek menghadap Gouverneur GeSchepper,: masing2 voorzitter dan sec- neraal, soepaja Wali Negeri maoe meretaris dari Faeulteit dari Rechtsge- neeken soerat testament jang akan di
leerheid Batavia, selandjoetnja toean2 oendjoekkan dalam soerat2 kabar.
lam",

doedoeki daerah Ethiopie. Sebab pe- kepada Voorzitter dari Volksraad ten- sebagai. boomklerk
rang itoe memang

Moeslimin,

no, 34 diadakan soeatoe per

S. ketika djalan di Hertogspark soedah
studieclub itoe, ialah teroetama sekali
dirampas ia poenja tasch jang berisi s mempeladjari dan menjelidiki dengan
barang
sedjoemblah f 12.—. Atas

Italie ba-|

rangkali nanti djoega maoe madjoekan

kampoeng Bolang Tanggerang.

politie 'teroes kasih perintah pada
Spion apa masih ada itoe speda pada
H. Noerrasid.

P.SLL, toean Sabirin, tocan Jacob SaOleh orang toea2 dalam itoe marga
dim dan lain2.
5
"
Oedjan Mas, setahoe bagaimana ada
Kira2
djam
8
koerang
seperapat
t.
Poetoesann ja
Soediman sebagai ketoea pertemoean didapatkan dari dalam tanah satoe
|. A. Keshishian di moendoerkan.
memboeka rapat seraja mengoetjapkan keping tembaga jang diatasnja ada
(0
Tidak djadi ini hari. terima kasih pada jang hadlir dan me tertoelis dengan hoeroef Djawa dan
nerangkan sekedarnja akan azas dan oeloean Palembang, jang mana katanja
| Poetoesannja hakim atas dirinia itoe
adalah sebangsa testament marga Oeorang Iran jalah A. Keshishian jang toedjoeannja pergerakin Studenten
Islamstudieclub jang
beloem
lama djan Mas dari dahoeloekaia. Ini toelisan
Isoedah tjoba memboenoeh dirinja t.
diatas tembaga sekarang dibawa oleh
telah didirikan itoe.
Tjung Kim Bie di Tangerangsche Weg
orang
marga
nama
Laloe ia mempersilahkan toean H.A. itoe oetoesan
jang permoelanja telah ditetapkan ini
Mohamad
Amin ke Betawi, kataSalim
kemimbar
oentoek
memoelaikan
hari djam 9 telah dimoendoerkan.
nja oentoek divertaalkan oleh orang2
choetbahnja,
—0—
jang achli toelisan koeno, kemoedian
Toean H,A. Salim lebih doeloe mem hendak dihadapkan pada Wali Negeri
(Perkara itoe perampasan di Her- 'peringatkan
dirinja akan sepoeloeh th. soepaja G.G, maoe teeken gezien atas
3
togspark.
Sen
jang telah laloe, tatkala beliau djoega itoe testament. Entah apa ini soerat
Dihoekoem 6 mingg oe
ikoet berdaja oepaja oentoek mendiri wasiat minta dimerdekakan itoe marga
1 Nendpasa,
kan perkoempoelan pemoeda Jong Is Oedjan Mas atau soerat apa, itoe be
“Kemaren doeloe kita telah kabarkan
lamieten Bond jang sebetoelnja sama loem didapatkan keterangan jang sjah.
bahwa seorang njonja Belanda bernama
toedjoeannja dengan Studenten-Islam
Tetapi jang soedah njata, itoe oetoe

maka Manshurye itoe dirampas dari ke|

koeasaannja Tiongkok, dan

dari
Tanggerang
soedah
mentjoeri
speda di Hanggar A. Tg, Priok, dan
itoe speda didjoeal kepada H. Noersaid

0

pendjara 6 minggoe lamanja.

Ada kepentingan kebangsaan Japan,

seorang nama Gapoer bin Sabiin asal

ig berdosa akan tetapi djoestroe jang
soedah meninggal itoe.

Di
Roemah
Piatoe
Moeslimin,
Atas andjoeranaja pergerakan S tudjoekan,. dimana oentoek keperloean denten- Islam
studieclub
itoe soedah
station
jang sebegitoe jang di ketoeai oleh toean Soediman
loeasnja
kembali diperloeaskan semalam tanggal 15/16 Februari 1935 di

hanja ,incidenten”' sadja.
segala matjam
perkakas

1935 poli-

'lakoekan pemboenoehan
atas dirinja djempol, djadi dia tidak sangsi lagi
boeat
beli itoe speda dari Gapoer.
Neng Kim bapa Lobi.
Pemboenoehan ini telah dilakoekan Pada tanggal 11—2—'35 terdakwa di
nja pada malam 8 masoek 9 September tangkap di Tandjoeng Priok oleh Po1934. diroemahnja si korban sendiri. Ittie, selagi berkoeli, Maka kemaren
Djaksa terlebih doeloe batja soerat Landgerecht periksa ini perkara dan
hoekoem 1 boelan
dakwaan dan sebagaimana biasa ke 'Gapoer dikasih
g
an
doea pesakitan' itoe moengkir keras
|djalankan itoe perboeatan dengan fikir

Minggoe itoe pertandi-|
heibat disekitarnja nganDjadijangharibesar
ini akan dipertoenkota itoe, tidak diakoei sebagai ,,pe-

perangan”,
meskipoen

Pada tanggal 29 Januari

tie Hoofdbureau
dapat
kabar dari
spion bahwa kira2 soedah 1 tahoen
lebih lamanja sampai sekarang ada

kepada Partindo dan P.N.I., soedah .
tjoekoep kerasnja, sehingga
sampai
sekalian pergerakan anak negeri soedah mendjadi lemah.

Njombling dan Ranan jang masing2 di iNoersaid meggoendjoekkan satoe soe
toedoeh soedah fikir lebih doeloe me- rat djoeal beli dari Gapoer diteeken

poen didalam itoe pertandi- |

tidak memberi figuur

di

Lantaran oeroesan
biasa
ja'ni siramboetpandjang,
Ini hari Landraad Meester-Cornelis
moelai periksa perkaranja pesakitan2

:

kemoedian lagi diroesaknja maloekan hingga samapai bisa dioendang
dari kota Shanghai dengan |di Milan.

rije dan

noehnja.

mereka, maka toean Pirdi meminta
diri oentoek poelang bersama-sama

“Lima tahoen dibelakang ini, djago2

— makan

itoe, Wali Negeri soedah berboeat
menoeroet atoeran wet dengan sepe-

Itoe speda didapatnja kembali seperti
begini :
|

disewaken.

Itoe pendjoealan terdjadi boeat g

|

Au

AR

3rang poetra Indonesia daripada bangsa

Jindonesia sendiri, teroetama itoe

— (ngan

mengharap soepaja semoea soldadoe2

ToeaniSd.,Oesman
radja Palembang:

golo dan motor dienstnja datang dengan
ling selamat kembali diroemahnja.

dari bangsa Indonesia dalam

"Ng sampai meninggalnja : lingkoengan

- Toebroekan Kapal.
priajian dan lingkoengin kelahiran
ri locar negeri.
Ng j IManten.
Singapore, 17
:
Febr, (AnetaDari fihak jg boleh dipertjaja, maka ' Kita tidak ada perkataan lain dari Reuter). Waktoe masoek ke pelaboehan Singapore, kapal-api ,, Carthage
soerat kabar Mata Hari mendapat
dari maskapaiP & O, jang mengangbar, bahwa berhoeboeng dengan di
koet Lord Inchcape, telah menoebroek
jal-ajalkannja penerbitan boekoe
te. Ph
satoe
perahoeangkoetan moeatan karet,
ngatan Pangeran Aria Achmad Dja

nm

itoe hampir menoebroek 2 boeah kapal
lain lagi.
.

EL

Politiek Japan.
Djika diserang,
moelai.

ang
nnja|.
alkan
T-aja
0 di ajal
Knee
kabar tentang
— Itoe
toean|

Tokio,

|. NEDERLAND

peringatan

ng
mema
itoe,disini
ingratKolff
telah|
“Pange.ran DjDoelaj
oe adinfirma
— benar
itoe|

“Soldadoe laoet dan

Ba
|. berdjandji
akan terbitkan boekoe

Minister2

15

baroe

ten

dan

Peperangan,

1.
2.

dalam pertengahan tahoen jang) Den Haag, 15 Feb. (Aneta) Pada djika fihak lain jang menjerang lebih
akan tetapi setelah toean Ter. tanggal 18 Februari, soldadoe laoet jg. doeloe.
mede direstear dari firma Kolff 'dipekerdjakan di daerah Saar itoe dan
Pa
keadaan internationaal diwak
firma itoe| jang soedah poelang kembali ke Ne- toe Betoel
'itoe, poelang kenegeri, makaboek
ini zda sangat genting dan meoe itoe
kira2
al

Haag,

djoeal 2,000 exemplaar,

:

soepaja bisa didapat pesanan| .
Begrooting loear
paling sedikit 2000 ex., atoeran pem|
|
atoer
atoer
i
d
di
telah
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Djilid ke I. Isinja: Dari hal Wakaf — Pemberian schenking) —

Titipan

(inbewaargeving —

Wa-

siaf (uiterste wils beschikking)—
Warisan verdeeling van
latenschap).

een

Justitie,
13

Batavia-Centrum

Politie

Harganja
Segala
kepada :

enz.

1 boekoe F 0,75

pesenan

minla-dial
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Uitgeverij: PANTI

|

“|

na: $

Sangat bergoena bagi Kao
Moeslimin dare Ambtenaren B, B

jang terkenal
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djangan
sadja

HOEKOEM

kembang

,MOEDA

oentoek overspannen

Akan

Batikhandel

Toko

Reparatie-Atelier.

Specialist

Kirim

f2,00 sampai f 2,50
B0 Ll
ID
CL
aa
f2,50
tegakkan
Ta
Apar Tatu
f2,25
f 2,50

roepa-roepa

kami,

dan besnaren van Rackets
f 350 sampai f 7.50.

Oeang

Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes

ketjoeali

sama minjak. Tjiamis,
dengan

.

»sI HE

| kita teroesah seboetkan lagi.
Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes,
Atoer pesenan. selamanja dengan REMBOURS:
' Monster

No.

EX

Boeat anak2 Sep BEM

AAA AAA KAA AA OO AA ALS Ab noni

Toro

dan besok malem

Anak2

RIVER”

- Dyana Wynyard, — Frank Lawton, — Mevr, Pat
Campbel, — Jane waytt, — Reginald Denny,

. Colin Clive, —
— jang laen-laen.

Sapto

film besar

bea

Kita

Telf.

Oewang! Oewang! begitoelah toedjoean semoea manoesia boeat:
dapet lebi banjak, lebi baek. Boeat maoe taoe begimana mendjadi millioenan saksiken film besar en menarik.

an)

“Ini GIA

4

eni

Cornelis

E

Tera

| CENTRALE BIOSCOPE #
Mr,
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Up

CINEMA PALACE

Poelau HAWAI

dan memoeasken

Tamarindelaan

1696

Trima roepa2 pekerdjaan boeat tosan2

Satoe drama di BORA-BORA
dan

Oude

Wit.

(Pertjintaan terlarang)

Muziek—Njanji

5 — 7 SORE

$

Anak2

Semoea jang main PENDOEDOEK

PAGI

BITJARA

Tanjalah orang jang soeda nonton ini film,
ini koetika baek datenglah dan saksiken
ini film,

sia-siaken

.

E R

BATAVIA

Atas periiintabarinta

2

2

4

no. 9

Memboeka praktijk

ag

jang sekarang

popuNa bermain dalam ini film. Dengan
jang tjantik-molek, dapat Mengenang
(.
Sekalian penonton.

7—8

Telf.

Dimana-mana tempat jang soedah mempertoendjoekkan ini film
tidak tjoekoep satoe minggoe sadja oleh karena ini film amat
disoekai betoel oleh publiek.
,

telah mendjadi
gerakan Ta

bitjara

dari ini Maatschappij.

satoe tahoen

dalam

Noord

Teletoon Wit. no. 625

rasa ada dinegeri sana.— Lihatlah pesta2 dari orang kanibalen
dan mereka poenja dansa jang memboedjoek.

Saksikanlah

Aris Dokter aentoek anak2

Koningsplein

GELAR

be-

toean

djoega

panas, tertarik seperti

mendjadi

Moelai bertempat

lagoe

menjanji

1,30 — 8.30 v.m.

van:

tentoe tidak akan bisa loepakan kalau soedah
mendengar soearanja.

orang

Gramophone

toean

na

menjanjikan

tjantik,

Dari

jang membikin

sangat merdoe

jang

muziek

,

mendahsjatkan,

, Soeatoe lelakon pertjintaan di poelau2 dari laoetan Selatan.
“dan

9

Nistjaja

penoeh dengan pemandangan2 jang menarik hati.
Lagoe2

Fl

amat

CREA

MC.

OEL

!
mengherankan,

Kn
DOLORES —
Satoe R.K.O. 'Radiofilm jang

|

Blues, Gracie Fileds, Lihat dan dengarlah ini bintang film jang

dan

pRTeRIO

FS

Spreekuur

ALLEY

dari ini toekang

kali

Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 Wis

Dalam film

OUR

pertama

jang

film

Satoe

Oogarts

ini

malam sadio

FIELDS

IN

SALLY

PARADISE"

tinggal

malam dan besok

GRACIF

brikoetnja

DENGAN:
5

Ya

Tjoema

saman A HL

.

side

s4,

KRAMAN:

wrna

OF

,BIRD

BULU

dak aa:

Ini malem

K

THEATER | (| Sy

s2

san

:

meal Sana Degan

aka

Naa

duta

amanat

NP

Paratoeran

negeri

democratisch.

betoel

ada|

Ll

Ma

Kaoem kerdja “banjak mempoenjai|
hak-hak. Ta” mengherankan bahwa!
tingkat kesociala
ri: kaoem biasa

Saptoe

seoemoemnja ada tinggi sekali. Dari
keadaan jang baik itoe paka 1
Zweden
pe AN

aa

(ki

malam
Lihatlah

dari

assen-

Minggoe

Pemoeda Pergoeroean

comfort.
bahwa

Disini haroes ta' diloepakan
banjak
orang mempoenjai

djoega,

bahwa

itoe pendjara

penoeh

telephoon.

Pantoen's
RaerA Silindoeng
Njanjian disertai ketjapi:
Panembromo.

Dibantoe
Waktoe

iteit di negeri Zweden.
'ketjilnja kedjahatan di tanah2

Hal

Oetara barangkali djoega ada terbawa
dari karakter pendoedoek. Orang2 Zwe
en seoemoemnja ada anteng“ (rusboekan orang pemarah. Kita bisa
takan bahwa merekaada passief.
oelai “dari boelan Augustus sampai
bini waktoe
penoelis soedah mendjadifgjah negeri Zweden dari tepi selatan

"-|sampai tepi Oetara, dari tepi Timoer
sampai

ke Barat,

tiap-tiap

AT

kesatoe sebab wet2 hal alcohol

ada

kentjang sekali, dan kedoea sebab

berkelahi.

Djarang-

sekali

orang

terdapatlah- 60,
3
1100, dah

djadi

gapan theoretisch

ada betoel

demikian 'poen Chauffeur itoe tidak
Ihepoet dapatkan loeka di ia poenja
moeka dan dadanja, bekas kehantam

de-

banjak

memboeang

tempo.

Ini

oleh

tempo

kota kota cilain lain negeri.
Bahwa pengetahoean cemoem

sekali

didoenia practisch

Ka

rakt

. Ocang

ta'|

bisa didjalankan-- -Djika- kaoem- “pe-im
ta' ditolong ta'lama kedja-

nganggoer

:

1.

-hatan tentoe dengan tjepat akan besar. P Otkoel' 1I

aa

"

Ia

kota Stockholm iat g besar itoel

Ipendoedoekada 500.

laparan. Kedjahatan An ingga.ne
ejani Lih
ada

:

| orang pe-/:

begito

— bisa taroeh: speta ang.
“lan raja. Didalam tempo. satoe|
aroe di

malam

precies

kahwa (Cafe)
di toetoep.

ha-

ini

oen

siang

dan

Orang kabarkan ada banjak
bahwa di Parijs jang moelai
ja sampai ini waktoe beloem

5 permai

ditoetoep.

eri Zweden djadi soeatoe negeri

.

TI | waktoe

| tentoe itoe- 13 akan masiti ada di

lan

,nacht leven“ (penghidoepan

malam) ta" terdapat. Dengan

begini maka

,omong

kosong”

ada

dan

hal
« .

Wakil Maloekoe dalam Vstkskaald
Oleh J. D. Sijaranamual,

(Penoetoep)
Siapakah jang lebih pada tempatnja
antara toean-toean J. Latuharhary dan

ada

—

2,R

maka

jang loeas!', bahwa tarief telephoonadarendah (dari Goteborg
ke Stockholm

tiga menit

jaitoe

hanja

450

km.

bahwa

pengelocaran

dari advertentie

ada besar, dan-last but not least-hahwa

Ginegeriada

hampir se

(bahagian besar djoega dari sport maka

'enia, teta

Kesehatan pendoedoek

Aa)
3

Jaga pertekt sekali.

To sahadja dan di Azia ini Sncot
hanja dinegeri Hedjaz, negeri Ibnoe|' ' Didalam perdjalanan penoelis lebih
radja ini dari 22 negeri didoenia maka hanja
Saoed, walaupoenr dm ba

3 oentoek memberantasi kedjabatan “ada! 'satoe (kali mendjoempai negeri lainnja

kemerdekaan

“'Absoluut dan Relatief
adalebih moerah dari
s.s.k. dari bangsa
“Indonesia.
Marilah kita selidiki. Abonnement
s.S.k. Indonesia rata2 ada f 4.50 tiga
boelan. Seboelan djadi f 1.50.
Abonnement s.k. di Zweden jang

terdjadi dari 18 halaman oen
| kesehatan. pendoedoek seoe- rata-rata
lain sekali dari pada methode dinegeri2/ dimana
eure
oemnja ada 23 sekali. Negeri lain toek satoe minggoe hannja kira 50
i Skandinavie.,

atau seboelan

kira2 kr 1. sa

(kira2 70

hal criminaliteit | ja ialah negeri Z witserland.
Oentoek menjeli Ka
s Eng
di Stockholm. Ta kesehatan tiap2 orang ada
' seperloenja maka
ajadiavetoel (absoluut)
akn
Mengoendjoengipe ndjiar a djoega membikin tentram negeri pemhanja- setengahnja
moerah,
lebih
ada
aU
ada ma Ploem.
sLongholmen".:
Idari abonnement di Indonesia.
ha
dimana toean SVEN: AxI: jaitoe ea
Negeri Zweden Ka
nel
Djika diterangkan djoega bahwa
:

orang

haroes

akoei,

toean Mr. J: Latuharhary —lah

golongan

tentoerjaadaledi moerah lagi!), bahwa
economie negeri ada
sehat

hingga

semoeca

jang paling tjakap, jang paling geschikt, jang paling pantas, jang paling
pada
tempatnja,
bozat. mewakilkan

oentoek

kr. 2.20 atau 85 sen

dan ini boekannja preese gesprek jang

vind-bureau jaitoe kantor oen- sekali main sport dari pada doedoek
meroko atau
minoem
kopi.
toek menjimpan barang2 jang diketemoe sambil
Oleh
sebab
wet.
wet
sociaal
ini
dan
an orang. Ini SNN SNN
Rec:
dapt

bangsanja

didalam

badan

“wet2 sociaal jang mendjaga kesehatan ada begitoe hingga agent2 poelisi se
oa “mendjaga keadaan saga orang bari2aja hanja djalan2 sahadja. Orang2
tentram. Jada
jadi
da
at begit 0e, anteng dan ta? nakal hing|
'Iga poelisi2 ta" 'perloe bersendjata api|
Hpistol), Malah malah keb:njakan darif

—

-.

-

|

£

#
$

mereka ker.TpkaN tinggalkan kelewang | »
Inja' diroema ah dan hanja berdjalan dej

tongkat: sahadja.
Keriboetan
tiekta' Ana.

ta

h

ini

habis.

ai tentoe sahadja

hal

poli

ta" mengherankan

|

partai

Sociaal

Democraat

sekali

ada

koeat

pengaroeh

soeka didjadikan wakilnja keVolksraad,

toean
Lokollo ataukah Latuharhary
maka mereka mendjawab : ,, Natuurlijk
Mr. Latuharhary”,
: Dan djoega
perloe dikemoekakan
disini, bahwa selainnja orang2 jang
memboeboehi tanda tangannja diatas
lijst-lijst-Lokollo itoe, maka ada poela
satoe djoemlah
jang besar sekali,

althans

di

Soerabaja,

jang

tidak

maoe
sama
Sekali memberi tanda
tangannja. Sedang saja tahoe. bahwa
kebanjakan antaranja dengan ridla hati
akan

memboeboehi

diatas sesoeatoe
tuharhary.

tanda

tangannja

liist oentoek

Mr. La-

sx

Orang djanganlah mengira, bahwa
saja berfihak kepada Mr. Latuharhary,
dengan
berdasar atas perasaan per
soonlijke
sympathie atau antipathie.

Oemoem
bahwa

'tentoe soedah mengetahoei,

antara

pemoeka-pemoeka

Sare

alias

terbang

sesoeka-soekanja,

hadap pergerakan kebangsaan Indonesia seoemoemnja.
Dan barang siapa mengetahoei, apa
kah 'artinja soeatoe royement dari salah

satoe

perkoempoelan

bagi seorang pergerakan

djadi

Lokollo.

kebangsaan

sebagai Saja,

Sebab:

mereka

tahoe,

bahoea

Mr.

masih

soeatoe

djaoeh,

tambahan,

meskipoen

dari
Aa sempoerna,

atas

Latuharhary “adalah satoe figuur, jang| Penerangan jg. diberikan oleh roepa2

rintah

fihak

kepada

autoriteiten

jang diwa-

djibkan memberi advies2nja kepada
Gouverneur- Generaal Hindia Belanda,
dalam 'angkatan anggauta2 Volksraad
jang akan datang.
DansoepajaPemerintah me

ngangkatlahtoeanMr,

dan

tidak, sekali-kali memikirkan atau me

Hindia Belanda akan mengang | mendjalankan hak angkatannja,

Ikat: tocan Mr. J. Latuharhary sebagai

Ketjelakaan autobus: hebat.
Yna
Kemaren sore kira2 djam 3 liwat,

Isebab dimana-pendoedoek ada ketjoe telah terdjadi ketjelakaan Autobus jang |

““djoega dan banjak

ini feit, bahwa tatkala saja menanja
kepada orang2 jang saja kemoekakan
sebagai
1jontoh
kemaren
deeloe
boecat mengoekoer
,,harganja“
itoe
tanda2 tangan, siapakah mereka lebih

J,L a-

tuharhary
boeat mendoedoeki
koersi
jangke doeabisa didapat dengan djoemblah ratoe
wakildari
Maloe$ Isan, ja barangkali riboean, di antara Ooentoek
! : golongan bangsa Ambon (Figuren als koeitoe.
Saja berani memadjoekan penghara
Lokollo heeft men bij de vleet onder
pan
saja dan pengharapan sebahagian
de Ambonnezen).
|
Oleh karena itoe, maka mereka ada besar dari golongan bangsa saja itoe,
mengandoeng pengharapan jang seting oleh karena saja tahoe, bahwa sesoea
jang
bidjaksana,
gi-tingginja, moedah-moedahan Peme toe Pemerintah
.
1
' dalam
a

'koepan ta' bisa terdjadi hoeroe hara. agak hebat djoega, kedjadian mana
'
sn
entoe sadja saja ada kimia 506:| Dinegeri banjak sekali partij2. Tentoe precies di betoelan dekat halte Tjiomas
abis“ saja tanja, dan saja “de- Degan akan heran diika dengar bahwa (Preanger).
Menoeroet keterangan doedoeknja
t bahwa pendjara Lo holmen ada|d i Zweden ada partij Nasionaal Soci
sekali,
itoe
hal ada seperti berikoet:
ketjil
ada
partij
ini
Tetapi
Jalist.
Zweden
ar sendiri di seloeroeh
Memang soedah mendjadi kebiasaan
itoe” ,Betoel“, baliau dja- Djoega partai extrem kiri partai Com
$ olmen ada jang terbesarj munist ada nihil, Partai Conservatici bagi kacem Chaulfeur2 Autobus, djika
kendaraannja seperti setan
h akah ini peni Tang ui tjoe- ada besar sekali, walaupoen begitoe melarikan

noea.

andi

perwakilan jang tertinggi dalam negeri nistjaja mengarti djoega, bahwa bagi
'jadjahan ini,
saja ada tjoekoep alasan hoeat mengan
Siapakah diantara kedoea candidaten doeng sakit hati terhadap pemoeka2
toe akan. dipilih oleh Pemerintah? Sarekat-Ambon. Dan bagi saja tidak
Pertanjaan ini ta?” sempat saja men- ada alasan sama sekali boeat memihak
"jawab. Itoe terserahlah sadja kepada kepada. seorang pemoeka dari perkoem
Pemerintah.
poelan itoe. Malah lebih pada tempat
Tetapi saja, selaloe serang poetera nja, apabila saja berfihak kepada toean
Maloekoe jang bekerdja sebagai pub- Lokollo, jang perhoeboengannja delicist, merasa berkewadjiban memberi
ngan saja ada baik sekali.
penerangan kepada oemoem tentang
Akan tetapi perasaan keadilan saja,
apa jang saja tahoe ada hidoep
perasaan menanggoeng djawab terhadidalam kalboenja sebahagian besar dap bangsa saia, dan perasaan medari golongan bangsa saja, jalah gonanggoeng djawab terhadap setahoe
longan bangsa
Maloekoe (Ambon). hati atau geweten saja, memaksa
Saja tahoe, bahoea dengan berdasar saja memperdengarkan
soeara saja
atas .ceraian saja kemaren itoe, maka
sebagai diatas ini.
sebahagian besar dari. golongan bang
Dan saja berharap dengan setinggi?
sa saja tentde mengharap-harapkan
sngkatannja toean Mr, J. Latuharhary nja pengharapan saja, moedah2an toesebagai wakilnja, dan boekan toean lisan saja ini bolehlah djoega men-

“teur dari itoe pendjara Lada - begitoe. &
gerijg. tentramsekali. | pengasilan orang. mitsalnja orang ker: mereka boleh banggakan, (Mr. Latu' baik boedi oentoek menoendjoekkan' Ketentraman negeri ada begitoe hing| dja biasa seboelan sedikit2nja 160 harhaty is een figuur, waarop zij
-Yengan persconlijk, Maag AAN Aipendara ga orang bisa kata bahwa agent2 poe Kroon atau 70 roepiaha maka koran di trotsch kunnen zijo.
Sebab mereka itoe, bahwa seorang
lisi banjak jang ta" perloe (overbodig|. Zweden relatief lebih moerah lagi
“Ja” katat. direktoer. AXI, di Z6 IBetoel poelisi' ada perloe sekali oen-|dari' pada koran Indonesia oentoek wakil sebagai satoe Latuharhary seden ta' banjak pendjara. Hal 'minoer
soenggoehnja terdapat tjoema satoe.
|toek menjaga yerkeer (keramaian) dan ut
Indonesia,
aga oleh negeri'dengan ket k-dang2 Ja e djoega oentoek me-|"
doea sadja antara golongan bangsanja,
Tn figuren sebagai satoe Lokollo
ng
|ja itoe banjak lain2-nja | nangkap pendji jahat, tetapi ketentraman | -——T

Pa
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$
moerah sekali (negeri seobjectief-objectiefnja, artinja dengan | berjakin,
bahwa saja tidak bersalah
sama
sekali
tidak
memberat
sebelah.
industerie
papier
mempoenjai
apa2 terhadap Sarekat-Ambon atau ter

S

na ditanah Ke

biasa,

terlaloe

uu, djoeal obrol “didalam restaurant2 presse (pressevriheid jang
loeas, maka orang akan mendjadi
akan |: h Tata koerang sekali. Kebanjakan linsjaf apa sebabnja
| Sebesar-besarn 1 bang
dari orang2 Zweden lebih senang
diambil agent polisi dan dibawanja ke
soerat2 kabar di Zweden
kempatnja.

harga

—0—

kabar

kesenangan

dan

kat-Ambon dan saja soedah “pernah
—Publiek ada
ter
oentoek: 'F,A, Lokollo,. boeat mewakilkan.golo- rdjadi- soeatoe perselisihan-jang-hebat-————-——
ngan bangsa Ambon di Volksraad ? sekali.
menerima (ontvangbereit d).
Mengingat pada oeraian saja kemaDjika disini saja terangkan djoega
Saja soedah diroyeer dari perkoem
ada ren, fang telah saja kemoekakan dengan poelan Sarekat-Ambon, sedang saja
bahwa kertas diZweden

djadi ada sedikit” lain ini ada

Pariis, dimana cafe-cafe

teroesZan terboeka

besah takoet akan | ce

nganggoer ta"

| Zweden

13

| Dan oentoek mendjaga itoe kedjahatan| toemah2
“«'roes
. maka negeri tentoe akan lebih menge
1 — locarkan oeang dari pada oeang jang |“ ini ret- wet
pengang-, dari.
| dikasihkan kepada. an
1 di

Pn

jang mendapat ketjelakaan apa-apa.
Orang2 jang dapat loeka tadi segera
di kirim ke seboeah Poliklinik Desa
oentoek di verband, sedang Chauffeur
nja di kenakan procesverbal.

toek pekerdjaan soerat kabar dan journalistiek seoemoemnja “tentoe
ada
“erang sekali. publiek ada mempoenjai

djaran dan Pen
dari seloeroeh doenia. —

:

djoega Au-

tobus terseboet tidak sampai terbalik.
sementara lain2 penoempangnja ta” ada

angkali sedjoeknja. Upeen itoe jang ke-inginan (interesse) besar hal penga

er

— tapi didalam tempo jang terlaloe sem
Kpn

ada tempat jang soeboer sekali

stuurstang.

Lain dari itoe oentoeng

(hal peremfiang tersimpan digoenakannja oentoek
sama » batjok- bekerdja lebih atau beladjar, disini

te

hari Kemis sore,

loeka2 dibetoelan djidat dan tangannja

banjak studen??: sama menKen
telephoon
sendiri.

ngar hal, ,licide tragediet

dan centoek madjoe didoenia. Ini ang

pada kemaren

di Stockholm.” “250,
teleph. jiitoe Chauffeur bus: itoe larikan kendaraannja dengan ogal-ogalan, berachir
Di Stockholm djadi 4 dapatlah pada telah -menoebroek “ satoe” pohon di
tiap-tiap 4 orang 1 telephoon. Tele- .betoelan pengkolan, hingga 2 orang
phoon ada begitoe Kep ulair hingga:
penoempangnja Indonesiers dapatkan

. melindoengi matjam2 golongan soko- loersch) maka dia ta' teroes marah2
ngan kepada | penganggoer ada mendja atau -mengamoek, mendjadi actief
|
lebih: mendjelekan jang ditolong faggressieil,
tetapi
mengeloearkan
ab soedah
g, bahwa orang jg Iboycot
atau passive tegen
mak"2 ta" ingin weerstand seperti Mahatma Gandi.
pena
PA
itolong
bekerdja Ini keadaan di Zweden aneh sekali, |
berdaja oepaja lagi Tn

.

penocmpang

ZONDER

minoemaf dengan
bcenga dsb.

di G. Kenari No.

PAR

akan- djiwanja

dari

, LIEF JAVA“

disediakan makanan. dan
"Tidak ada pendjoealan

Ta

ngingat

orang2 jang penganggoer ada ditolong poean) “dimana.orang
setjoekoepnja.
batjokan” atau ditikamnja dengan pi- terlelaklah satoe factor apa sebabnja
oemoem
(algemeene
| Dari anggapan kaoem liberaal,ja sau oleh sebab tjemboerogan. Djika pengetahosan
itoe kaoem jang ta' ingin bahwa negeri orang Zweden ada tjemboeroe (ja- ontwikkeling) ada lebih logas daripada

—

pertoendjoekan

|jing sekian banjak ia tanggoeng. Begitoelah tidak ' oebahnja apa jang ter

ina
nangis Peebab: Pa : Satoe kali penoelis beloem pernah — Tentoe sahadja dari sebab banjak
“hal ta'terdapat dinegeri Zwe- melihat orang2 jang bertjektjokan atau| "ja telephoon maka orang ta“ perloe

den

beberapa

Kaertjis

1000 orang maka.

di Londen
di Berlijn

pauze

dengan

lain-lain kota diseloeroeh Europa maka
kota Stockholm bisa. dinamakan kota
telephoon,
Dikota Londen tei dapatlah 400.000

(tetapi mempoenjai banjak cel2 jgkosong telephoon, di Berlijn
370.000 dan di
yana, diminati bisa mengira hal ketjil Stockholm 110.000, tetapi
oentoek

ir

dengan

muziekverg

lain-lainnja

Djika dibanding

ng€enger (dengan

mereka.
sk

tidak

akan memilih orang sembarangan,
teta
Di seboleh-bolehnja ia akan memilih
»de beste zonen van het land”.
Dan oleh karena saja tahoe, bahwa

Kiranja Pemerintah Hindia. Belanda (soeatoe Pemerintah jang bidjaksana ti
maoe mengindahkan djoega perasaan dak akan memilih mereka jang tjoema
ini. Pemerintah sebetoelnjatidak oesah bisa bilang “Ja, toean!“ dan “Baik toe
menaroeh
perhatian
terlaloe
besar|lan!“ sadja, menschen dus die op alles
terhadap tanda-tanda tangan jang d il “Ja en Amen“ zeggen, tetapi juist okoempoelkan oleh Lokollo-comite itoe. rang2, jang kalau perloe, berani meSaja berjakin bahwa 99 pCt. dari i Inoendjoek kekelirocan Pemerintah.
orang2 jang “memboeboehi tanda ta
Mengingat pada ini semoeanja, ma
ngannja diatas sesoeatoe lijst- Latuhar ka saja boekan sadja berharap, tetapi
hary. Hal mana bisa diboektikanoleh saja pestjaja, bahwa Pemerintah akan

@

calkan. Ye
jang terbesar sendiri
-litoe terlihat. setgai »gedoeng“ (roeImah ketjil) sagja. Djika saja terangkan

kebangsaan

Pantomine
Tab leau

f 150.— (seratoes lima poe-

encyclopaedi. jang mahal jang

15

pesinden)

loeh roepiah). Mempoenjai radio jang
berharga 300 kro
(100 roepiah),
mempoenjai bibliotheek jang tjoekoep,
collectie

8.

dari Sjorga"

| Wajang lakon Soemantri

jang saban hari bekerdja di

terdiri dari 25 band, dan

No.

Perge eroean

,Daoen setangkai

djalan raja ada mempoenjai roemah
jang
,djempol"
U » mentereng“
seperti roemah
orang
bangsa
Indonesia jang sedik tnja mempoenjai|

KE Kata

G. Kenari

Rak jat goena

ta ada.

bajaran

16. Februari djam

Pertoendjoekan di

PROGRAMMA : 1 ONEEL

onderscheid)hampir

Koeli

rape

Da knbak aiea MEN Ti

nja.

Pe

Cena ALA apapantnge Pemememegngepaaanan:
FU

-

.

Kesengsaraan

dan kemelaratan

di daerah

| Dalam pemandangan
dari angka
Lebih dari 3000 keSelainnja itoe saja berjakin, bahwa angka residentie tahoenan tentang
loearga
ditolong
. dengan angkatannja toean Mr. Latuhar- landrente, tenjata bahwa meski B.B.
oleh B.B.
hary, maka Pemerintah Hindia Belan- soedah berdaja sebisanja, pembajaran
Menjamboeng kita poenja kabar kada akan menanam sanoebarinja seba- tidak bisa berdjalan baik.
wat, lebih djaoeh kita batja dalam Loc.
'Di tahoen 1933 sama sekali telah sebagai berikoet: .
hagian besar dari pendoedoek kepoe
lauan Maloekoe soeatoe perasaan sjoe distort f 1.132.938,— dan di tahoen
Kroja adalah district jang paling
'koer dan terima kasih, jang tidak gam 1934 tjoema f 918,839,— jaitoe djadi toea dari regentschap Tjilatjap dan
nja Ini berarti satoe kemoendoeran terdiri dari onder-districten
pang dilenjapkan, «ea,
Kroja,
Sa
dari f 214.099,— atau 19 pCt.
Maos, Adipala, Binangoen dan NoesaPemimpin oemoem Nirom.
'Boeat antero residentie djoemblah- woengoe.:
nja pemasoekan dan paneboesan dari
Kapan menoeroet Velkstelling dari
Kemaren dikabar Kota soedah dibe roemah2 gade masing2 soedah toeroen tahoen
1930 djoemblahnja pendoedoek

ritakan bahwa toean

J.P.J.W. Kusiers| dengan 13 pCt. Djoemblah totaal dari

Controleur P.T.T. te.klas soedah di- dari Penggadean dalam ini tahoen ada
angkat sebagai pemimpin oemoem da f 256,000— lebih besar dari pada pe-

ri Nirom,

Pn

Mena

n

Berhoeboeng dengan keangkatan itoe

neboesan.

Debiet

garam

dalam .kwaartal ke-

maka toean terseboet djoega meletak empat soedah toeroen
kan lain2 djabatan jang dipegangnja
antara lain djabatan Voorzitter N TO.

gentschappen

di semoea redibandingkan de-

bila

ngan tahoen

1933.

Sedari

hoen '34 adalah jg. paling menjedihkan.

bermoela Binnenlandsch Bestuur soe-

Sebagai penggantinja toean Dresjamt
dalam boelan Juli 1934 diangkat resi-

ganggoean dari

Kroja.

bra

dah rapportkan

charton.

keada'an

ifoe bilangan2 telah

di sitoe dan

dikoendjoengkan

nja ia poenja pekerdjaan2 lakoekan
resident dari Tjilatjap dan lain2 perhimatan, pada itoe kegagalan panen,
ambtenaar bestuur dengan teranter o- tidak adanja makanan, penjakit2 dan
leh adviseurs jang tersangkoet dari sebagainja poela. Tapi dengan kalm
berbagai-bagai bilangan, Dengan pan- dan penoeh kegiatan toean Van Huls
djang lebar telah diremboeki dengan telah bisa perbaiki keadaan,
tent

tjara

bagaimana

moesti diberikan

per

tolongan2 Resident Adriaans telah moe |
lai,

di

boelan

October

1932, berikan

bouws

Batavia.

ada satoe penoeroenan.

Digemeente. Batavia penghasilan da(Samboengan kemaren)
lam tahoen 1933 soedah mendjadi toeDjoega rubberplanters Indonesiers roenan dengan f 26500.— (13 pCt.).
| telah bisa rasakan harga2 karet jang Dalam tahoen 1933 penoeroenan itoe
lebih baik. Aanplantingen, jg. soedah dibandingkan dengan 1932 ada bersekaian banjak tahoen tidak pernah djoemblah f 6600.— atau8 p€t.
Boecat gemeente Mr. Cornelis itoe
ditteap, sekarang dikerdjakan poela,
penghasilan2
ada f 2700 lebih sedikit
— sementara djoega djoemblahnja installatie ada bertambah. Pada perawatan dari pada ditahoen 1933 (20pCt.). Di
kebon2 ditaroeh lagi banjak perhatian. 'tahoen 1933 penoeroenan dibandingBisa djadinja dilakoekan pendjoealan kan dengan tahoen jang doeloean ada
licenties soetiah membikin ada pernia- f 1100.— atau 19 pCt. Penoeroenan pa
ga'an jang ramai dari vergunning2, djak tontonan dalam kedoea gemeente
hingga orang2 jang mempoenjai kebon

dialamkan

sepandjang

tahoen.

Peroesahaan jang berarti tidak dila-

koekan,

Maka

soedah

tentoe

sadja

kaoem boeroeh tidak bisa dapat banjak
penghasilan. Sawah2
boeat sebagian
besar ada bergantoeng dengan toeroen

ia berdaja

oentoek

rija hoedjan dan

pekerdjaan

irrigatie

berhoeboeng dengan keadaan soekar
dari financien negeri, sama sekali be-

loem bisa dimoelai.

Kegagalan so.edah dia
lamkan
sedari
tahoen
1931,

Di tahoen 1931 soedah moelai Didi

alamkan kegagalan

panen

padih.

Keadaan

kesengsaraan dan kemiski-

nan di daerah Kroja ini soenggoeh
bibit padi bocat mana soedah disedia soedah hebat sekali,

kan sedjoemblah oeang dari kira-kira
Sampai hari Sabtoe jang lalde soedah
f 1000.— Ini toedjoean toedjoean jg.
mesti
diberikan pertoeloengan pada
baik dari B.B. tjoema boeat sebagian
tidak
koerang
dari 3000 keloearga jang
telah
berhasil,
karena
disini poen
terdjadi

banjak

kegagalan.

Boentoetnja dari pengadaan landrente
dengan

20pCt

dinaikkan dengan

dan

sesoedahnja

itoe

35pCt!

Di tahoen '33 itoe pekerdja'an telah
dilandjoetkan, boleh dibilang dengan
tjara jang tidak berlainan dan penggantinja

resident

Adriaans,

residant

ter-

beschikking dari gouverneur jang sekarang, toean Dersjant poen ada taroeh
antero perhatiannja pada itoe keadaan

terdiri

dari kira-kira 12,000 orang.

Ini keadaan economisch jang menjedihkan
dibilangan
Kroja, sebagaian
besar disebabkan moesnahnja sekalian
hasil pertanian didalam tempo 3 tahoen
bertoeroet-toeroet,
8
,
Persediaan beras ada sampai fjoekoep, akan tetapi pendoedoek tidak
mempoenjai oeang oentoek membeli
itoe.
1
—0

—

Angka2 residentie oendjoeki boeat
'paling ketjil djadi bisa djoega tarik
th. 1934 satoe totaal dari f 184600—,
penghasilan dari sitoe.
:

telah memberi productie jang tjoekoep
memoeaskan.
h
3
Karena adanja reserves makanan

- sedikit, dianggap boekan sadja perloe
dilakoekan pendjagahan dari barang2

bilangan2

jang

dapat

bertambah, teroetama
(19 pCt).
Batavia
gemeente

poekoelan paling heibat, tapi selainnja kedjahatan

Ken

itoe

daja2 boecat memberi

perawatan

Seneng

11 dan 5 pCt.
Penoeroenan besar dari harga2 da
ging membikin terdjadi pemakaian le
bih banjak..
5
NG
Djoemblahnja pentjoerian2 dalam ini
verslag-kwartaal di gemeente Mr. Cornelis dan di Krawang soedah mendjadi
lebih sedikit, di lain2 tempat ternjata

ema"

barang jang terseboet paling belakang

di

desa di Batavia dan Mr. Cor-

sebagai kelapa, nelis mengoedjoeki penoerocenan dari

. sereh, bocah-boeahan dan kapoek doea

makanan

Pasar2

g3.

mapan SE

Dari cultures lain

4

menes

makanan, sama Sekali tidak dapat ke-|P

ben i

Tapi itoe keadaan2 jang baik tjoema boeat tahoen 1933 dari 214200 dan ke
'berwatas dibeberapa bilangan sadja, moendoeran dari f 29600.— (14 pCt.)
jalah teroetama di Krawang Selatan, . Pasar2 regentschap penghasilannja
Districten jang loeas, jang teroetama telah toeroen, boeat Batavia 15 pCt,
mengandal
pada pertanian
barang Ha Cornelis 13 pCt. dan Krawang 13
oentoenggan Soeatoe apa.

di

dari bedrijiskapitaal boeat padi cultuur | Djoemblahnja perkara jang dirapport
kan boeateantero residentie ada 10658,
-poen tidak ada.
ada mengoendjoekan satoe kemadjoean

verslagkwartaal telah diboeka lagi am-

“pat

bila dibandingkan dengan tahoen 1933.
soedah
Djoemblahnja perampokan
mendjadi

toeroen.

—0—

peroesahaan
dan satoe ditoetoep.

Di
boentoetnja taoen di sini ada ter- |Anggapan hakim
dapat 154 peroesahaan -sementara di
boentoetnja

tahoen

1933

Meubelmakerijen

157.

di Mr, Cornelis|

toedoeng2 bamboe di crisis,

'Pembikinan

—

satoe

pegawai

banjak.

atas pekerdjaan

kassier.
Sama
dengan
kaoem
.
boeroeh Europa
Seperti diketahoei, pemerentah telah

keadaannja mendjadi lebih djelek.
Tentang peroesahaan pasir kapoer
.. di Tangerang dan Serpong keadaannja adakan
moendoer

7 pCt,

dengan

penaikan

Industrie batikdi boentoetnja tahoen jaitoe satoe

3
— karena lebaran.
Di i Batavia dalam

perlingdoengan

Europa

di

mana

dalam

ini

boeat
tempo

ditetapkan madjikan

Tangerang dan Kebajoeran, djoega ke seperti bisa dengan pemberian tahoe
isatoe boelan di moeka, hanja itoe
adaannja banjak moendoer.
,
.

Karena

tinggi,

saing

adanja

harga2 vracht jang pemberian tahoe haroes dikasih tahoe

kita disini tidak mampoe

dengan

ber- 'toeroet

Iamanja

Mexico boeat pasar di lebih dari

bekerdja,

ampat

tapi

boelan

tidak

di moeka

Amerika.
2 'latoeran djoega berdjalan boeat lain
Baik ia poenja export, maoepoen bangsa (Tionghoa dan Indonesia) kaharganja itoe topi2 bamboe telah toe lau mereka poenja pekerdjaan itoe

roen

banjak, Export 2,310.400 stuks boleh

di th. 1933 telah djadi toeroen sampai

2,270,800

stuk

dalam

th. 1934,

di samakan dengan pekerdjaan

nja orang Europa. Sekarang ada satoe
kedjadian

dikabarkan

oleh

S.T.P.|

sementara harganja toeroen dari f jang penting boeat di tjatat. Beloem
lama satoe importeur Belanda soedah
167400, mendjadi f 144800.—
Keadaan toekang2 soesoe di Bata- berentikan ia poenja kassier No, 1
via tjoekoep

memoeaskan.

-

dan No. 2 jang soedah bekerdja pada
itoe firma lebih dari 10 tahoen, tjoe-

Dalam kalangan penangkapan ikan
laoet penghasilan teroes merosot ke ma dengan pemberian tahoe satoe|
261
bawah, Omzet totaal dari lelangan2 boelan di moeka,
Boleh djadi ini firma Belanda ada
di Batavia ada berdjoemblah f 148
450,— terhadap pada f 118074.— anggap jang pekerdjaan kassier ada|
pekerdjaan rendah, jang tidak bisa
“di tahoen 1933.
Peta
'dalam hasil boemi, disamakan dengan pekerdjaannja bangteroetama perdagangan padi dalam ini sa Europa,
dengan
tahoen memberi lebih banjak peng-| Itoe doea6 kassier tidak poeas
P
:
anggapannja mereka poenja madjikan:
hasilan.
1
Di districten Pamanoekan
dan ketika |dan soedah minta poetoesannja pe'esidentie-rechter
pekerdja'an bisa dianggap ada paling ngadilan. Ternjata
perloe, pendoekoeknja Pegaden, di soedah betoelkan fihaknja itoe kassier
mana perbaikan dari dapat penghasi- dan anggap jang itoe pemberian tahoe
“Ian dari ocang oepahan f 60.000.— ada tidak sah, karena koerang pandjang
lebih sedikit dari pada di tahoen jang tiga boelan.
Dengan adanja ini poetoesan sekadahoeloe.
5 ae
Oemoemnja dari gegevens jang di- rang ternjata pekerdjaan kassier oleh

ke TEMANG
Ah
SOEOAA
| AMP.

jang diberikan pada pendoedoek pekerdjaannja pegawai Europa,
Berboeboeng dengan ini Handelswang Selatan malah oepahan .dinaik. vereeniging Soerabaja sekarang ada

:

2

LI

Boekoe

dari

A

Kasoesahan? dengan knop radio zaman koeno
oentoek mengambil soeara dari dalam aether, .
cempama djoega soedah lenjap. Soeara pes :-,
ngiriman Phohi jang hanja terdengar seperti j
berbisik djoega soedah lenjap... Philips 334a |
jang baroe merampas Indis dengan tjepat |
sekali!

Satoe' toestel jang

menjegah- penggodahan

1

soeara dengan sangat koeat- satoe per-. |
kakas PHOHI toelen.— , jang Hilversum taroeh
di Indie,

perkakas
jang

masih

jang

tida « meninggalkan'

bisa terdengar didalam

dapatkan!

Pandjangnja ombak tertjapei 415-600 Meter. Fading-compensatie. Saringan sosara jang bisa
di tjaboet. Lampoe? Gouden. ,Miniwatt”, Transformator boat 12 roepo" netspanningen,.

Djagalah toean
. Ini premie

tjonto pakaian Njonja F 0,45 F 0,90

Semoea fjoekoep
Boekoe fjonto menjoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,60 F I,—
1 boekoe
0,95
F
erti
dimeng
lekas
Inggris
aan
diterangkan dengan gambar, Papa
£

kono lenjap, selainnja

aether! Satoe ,superheterodyne” jang
sesoeatoe orang inginkan dan tida seorang

TAMBAH PENGATAHOEAN

pakaian anak2 F 0,45 F 0.75.

Boekoe' fjonto

djahan zaman
toekang. aer.

“ soeara

han

tidak ada toeroen lebih banjak: di Kra-

Di Indi: ada banjak sekali" lain-lain paker

. Satoe

. berikan oleh onderneming2 bisa ditarik pengadilan ada dipandang sebagai
anggapan, bahwa djoemblahnja oepa- satoe pekerdjaan jang sama dengan

3

d

geniegronden

Sebagai toendjangan diberikan djoega

soedah

P

RI

Keadaan “economie' di residentie

soedah mendjadi bertambah dengan disebelahnja
pekerdjaan
menjawah
Kira2 f 400, atau 13 pCt. Selainnja mereka bisa tanam singkong, djagoeng
itoe di mana mana kita dapat lihat dan lain-lain.

&
adi

Sebagai daja pembasmian dari p
nganggoeran,

pada pen- kan segala matjam fonds2 dan djoe
ada
196.680 orang, sekarang
itoe doedoek boeat dikerdjakan, jang letak ia bekerdja boeat ,, Weerstandfonds“
djoemblah soedah boleh ditetapkan nja di Babakan di sebelah Selatan hingga regentschap Tjilatjap ada mem
ada 200.000 dan sesoeatoe orang dari Kroja. Sebagai penjewah pe- poenjai kira2 30.000 roepiah dan bisa
bisa mengarti bahwa bertambahnja njewah dari ini tanah tanah ke- berdaja djoega akan tahan poekoelan2
pendoedoek membikin mereka masing banjakan dioendjeeki mereka jang di jang hebat. Djoega laloe dimasoekibe
masing mesti hidoep dengan lebih seboet sebagai ,,paupers“ siapa bisa ras gouvernement, hingga sekarang ada
himat boleh dibilang beroentoeng sewa itoe tanah tanah dengan harga persediaan beras lebih dari tjoekoep,
djoega, jang pendoedoek kampoeng sewaan sangat rendah jalah tjoema
w
400

President Rostbond, dan anggauta Ge- - Tjoema diregentschap Krawang pen
desa ada mempoenjai perkarangan f 0,50 per bouw boeat satoe tahoennja.
organiseerd Commissie van Overleg, dapatan tahoenan dari padjak tontonan dan
perkarangan jang lebar djoega, hingga
OP

dent Van Huls dan dengan lantas ia
moesti berikan perhatiannja, di sebelah

oleh gouverneur dari Midden Java, resident dari Banjoemas, regent dan assis

kap

ada memin

ta semoea pekerdjaan.

s4

rechten bangsa Indonesia.

karena pertanian priboemi

Siah

kali sedjak berdirinja

raad tejseboet, seorang Meester in de

firma-firma Belanda.

Ia bangoenkan
di mana semoea
moesti memberi soembangan,
Adipala dan Noesawoengoe, sementara desa.
lebih dari 1000 pohon telah mendapat boeat bisa ringankan kesengsarahan, Ta

Dina aaayana

.bocat pertama

pada

tahoen 1932 itoe kegagalan berdjalan jang mengantjam.
teroes di onderdistricten Binagoen, »Weerstandsfonds,“

#

perloe boeat adakan enguete
antara itoe kassiersjang lagi bekerdja

za Ine

berbagai anggap

ea Bai Da

pada

Ng EM

pekerdjaan

djoe Ibagai dienst negeri dalam kwartaal
2 ni keoentoengan, bahwa lantas a- ke ampat ada tidak besar, tapi oemoem
kan doedoek djoega didalam Volksraad, inja boleh di bilang tjoekoep, oleh

bapa

Ketika

mana akan membawa

Angkatan

SaPn

Mr. J. Latuharhary. |

toean

SE

Ban

kah

3

Ki

engakat

poenja perkakas

radio dengan Philips poenja Antenne keamanan.

boeat pendjaga toean poenja radio berharga hanja F. 4.50

al
Pasar

OKO

Senen

159

D

ki

M
Batavia

AS
SEN

SIN | Gepeoe, Beloempernah

dalam riwajat

.mati

dalam

oecmoer

53

Ibisa dilakoekan, lantaran perhoeboe-

dan

orang2

jang

datang

tahoen

dan

lada kedjadian penindasan jang lebih pemeriksaan maitnja menjatakan oerat
— Iheibat
dari pemerintahan bolsjewistisch| 'otaknja pangpet sebab zat kapoer.
itoe, Itoe penindasan setjara kedjam
Watas2nja Rusland
didjaga rapat|
tjoema

d.|

n ada soesah, hingga kaoem tani oendjoekakn, apa jang pantas dilihati
ak bisa oendjoek keragemannja, Penoendjoek: penoendjoek djalannja
Kedjelekan kedjelekannja pemerintahan
s3 1: Tsaar itoe waktoe telah dibikin ber- kebanjakan agent-agent dari Gepoe.)|

politie dihoekoem mati. Kaoem

€, tetapi boekan oeroesan

van, kaoem intellect dan kaoem

oe waktoe masih moeda

pgahan boleh dibilang dimoesna-

semoea ini tidak apa,

kan

dak mosatjoel ada gantinja si |«
ong, tetapi

Kedjahatan oleh pemoeda

a se mei|beg

.m

seanteronja.
Kesopanan mendja
“kaloet dan ra'jat djadi pemalas,

ma sekali tentoe tidak bis
aimana pinternja NI Nakaa
ada orang jang maoe

toe

loeas,

hingga

li 'koeatir.

mendjadi

pembesar2

Keada'an

oeang
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(negeri bisa dengan baik didjalankannja, sebab dari fihak inipoen kalau
memang mereka mempoenjai perhatian

membatalkan

dengan

sekali

Perdjandjian2 itoe ialah soepaja se
moea negeri jang mendatangi dalam

pembesar atau kepala

|djoega dalam soal ini, tidak koerang
ge-|koerang pertolongannja oentoek men
majtjapai maksoed jang besar dan moelia

sebagai satoe boekti bahwa si barang
itoe soedah dikembalikan lepas sama
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atau pemadatan itoe, sedang perhoean

berikannja.
Apakah
dikembalikannja
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mempoetoeskan segala perhoeboengan
dengan mempetjahkan soerat contract
huurkoop, atau hanja oentoek membi

beberapa negeri jang merasa mesti mem

beri pertolongan

kan anti-opium ini, disebabkan tidak sama terhadap pada toedjoean itoe,
mendengar adanja propaganda
atau
Maka sehabisnja perang besar,kata
karena tidak bisanja membatja toelisan toean de Groot, pada tahoen 1920 ba
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3 neve dan 1931 di Bangkok,
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