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hoen ke 6 No, 184, 2'/, lembar Kemis 18 Augustus 1938 

" 0 serangan Djepang 
' Beberapa komentar atas hari lahirnja 

  

peperangan 

  

Tiongkok melahirkan persa- 

selatan. 

  

toecan Nasional loear batas 
  

Oesaha mendaratkan pasoekan gagal 

“Diri Hankow diberitakan oleh Reuter, bahwa perkelahian2 masih 
teroes terdjadi ditepi oetara dan tepi selatan daripada soengai Yangize, jai 
toe sedang orang Djepang mentjoba'meudaratkan pasoekannja sebelah oedik 

- (atas) Kiukiang boeat digerakkan menoedjoe Juichang, jang letaknja ditepi 

Kapal kapal perang Djepang didekat Kangkou, sebelah oedik Kiukiang 
berlajar teroes moedik sambil memembaki kepada tempat tempat kedoedoe 
kan orang Ticnghos jang mendjaga sebelah oetara Juichang, dekat Chihu 
(Danau Merah). 

    

     
   
   
   
    

   
    

   
   
   

   

    

  

     

    
   
    

    

     

  

   

   

   

  

     

   
    

    

    
    
   

    
   
    

    
   

     

  

    

    

     

    

   
    

    

    

  

   
   

   

. onghoa. 

Perlawanan Djepang terpoekoel ? 

ini terpoekoel moendoer, 

| Bandjir masih meradjalela 

. ngah badan-orang dalamnja. - 4 

rita keroesakan besar. 

Djepang tidak memoetoeskan 
cesahanja, 

Sekali lagi orang Djepang digewest 
 Shangse Selatan mentjoba menjebera 
ngi Soengai Koening dekat perbata 
san Shensi dan perbatasan Honan, de 
ngan maksoed membahajakan djala 
nan kereta api Lunghai bahagian sec 
tie barat. 

sutu dan Pinglu. 

Orang orang Djepang jang ada di 
Lingching melakoekan serangan ke 
pada Yungchis, seberang menjeberang 
dengan Shensi pada soengai Koening, 
sedang orang Djepang jang ada di 
Yuchen menghadapkan serangannja 
kepada Maotsutu dan Pinglu. sebe 
rang menjeberang dengan daerah 
Honan, 

Tempatnja berpoesat kapal kapal 
Inggeris 

Tempat perpoesatan kapal kapal 
Inggeris disebelah oedik Kiukiang 
hari ini moelai milir menoedjoe ke 
installatie installatie minjak Socony, 
3 mil sebelah hilir Kiukiang, demikian 
ksbar jang diterima dari kapal hms 
. Cockehafer", 

Kapal Amerika ,Monocscy", jang 
diharap kemarin pagi berlajar ke 
Shanghai, sekarang masih tetap sadja 
ditempat berlaboeh jang lama, sebelah 
hilir Kiukiang. 

Di Gasa Apa sama sekali tidak 
tahoe-peroebahan niat kapal , Monoca 

| cy" itoe. 

Tentang peringatan perang 
'setahoen. 

Dari Shangbai diberitakan oleh Cen 
tral News Agency, bahwa soerat k bar 

orth China Daily News” memoeat 
keterangan keterangan tentang kedja 

ian waktoe orang memperingati bah 
wa peperangan di Shanghai soedah 

p setahoen oesianja. 
8 

Sementara itoe, kabarnja orang2 Djepang setelah 
tan djembatan jangada didjalan raya antara Chienshan dan Taihu, pada 
tanggal 15 jbl, mengirimkan vrachtauto2 penoeh dengan serdadoe ke Tai 
hu, tetapi dengan amat sangat mereka dihoedjani peloeroe meriam oleh ba 
zisan artillerie Tionghea diboekit boekit, sehingga pihak Djepang mende- 

Djepang mer jerang Yungchie, Maot | 

Soochow, 

»Semoea pertjobaan Djepang oentoek mendaratkan pasoekan telah di 
bikin gagal oleh pehak Tionghoa", demikian oedjar makloemat militer Ti- 

Pada tepi oetara dari Soengai Yangtize pehak Djepang melakoekan per 
lawanan kepada kedoedoekan2 Tionghoa, tetapi dikabarkan, bahwa mereka 

x 

Berita-berita Tionghoa mengatakan. bahwa daerah jang ada ditepi oe- 
tara soengai Yangtze sebelah selatan Huangmei masih terendam air, sete- 
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memperbaiki djemba- 

Wuchang dan Hankow diserang dengan hebat 

Kemoengkinan jang dikira kira 
orang, bahwa ada bahaja dari pihak 
kaoem Tionghoa jang diseboetkan 
,terroristen” sama sekali tidak berala 
san kepada dasar jang tegoeh. 

Tetapi bahaja benar adanja disebab 
kan oleh kegiatan beberapa orang 
jang ada disebelah oetara soeak 

Didalam memberi komentaratas hari 
lahirnja perang di Shanghai, maka 
Shanghai Evening Post antara lain|: 
lain menoelis: , Didalam beberapa hal 
ig ketjil ketjil pehak Tionghoa banjak 
keliroe, tetapi orang Djepang dimana- 
mana sarba keliroe semata mata". 

Dimisalkan, kalau Pemerintah Tiong 
hoa hanja bisa bertahan diri 3 boelan 

|imaka pehak Djepang dalam tempo itoe 
haroes bergoelat teroes2an. Misal itoe 
tidak benar, sebab boekan hanja bisa 
bertahan demikian sadja Tiongkok be 
roebah koekoeh: seperti beloem pernah 
dialami. 

Menang, tetapi kalah 

Riwajat kelak jang bisa memboekti 
kan, bahwa orang-orang Djepang me 
nang dalam perkelahian bereboet lapa 
ngan, tetapi haroes ditambah, bahwa 
sescengzgoehnja mereka kalah perang. 

Hampir seloeroeh doenia sekarang 
sepaham dengan Tiongkok, bahwa 
orang Djepanglah jg mendesak pepe 
rangan di Tiongkok. Dan Tiongkok 
hanja mempertahankan diri dan mem 
bueat pembelaan, sebab -djika tidak 
demikian, maka Tiongkok haroes mel 
njatakan toendoek ta'loek semata mata 
kepada Djepang. 2 

. Persatoean Nasional besar 

Di Tiongkok, kini terlahirlah Persa 
toean Nasional jang loear biasa, jang 
mendapat bantoean dari daerah daerah 
pedaesoenan jg hebat itoe. 

Tiongkok sama sekali tidak mengan 
doeng niat ingin menang, tetapi ingin   bertahan selama jamanja, sebab hanja 
dengan djalan ini sadja Tiongkok bisa 

Komentar Shanghai Evening Post). 

Idiatas mengadakan rapat oentoek me 

membikin Djepang lemah, kehabisan 
kekoeatan. Ka 

' Dengan bertahan diri sampai seta 
hoen, berarti, bahwa Tiongkok bero- 
leh succes besar. 

Melihat gelagatnja, maka segala ha 
rapan baik ada pada pehak Tiongkok 

Wuchang dan Hankow diserang 
dari oedara. 

Menoeroet berita ONA dari Hankow, 
bahagian, tempat kediaman orang di 
kota . Wuchang dan dikota Hankow 
hari ini dihosdjani bom lagi oleh 18 
boeah pesawat terbang Djepang. 

Oleh sebab ini. maka ada 300 bbeab 
roemah roesak poekak ta' keroean. 

Oentoeng, bahwa baroe hari ini, ter 
djadinja serangan oedara itoe. Kalau 
misalnja dilakoekan beberapa hari jl, 
maka tidak boleh tidak, tentoe sangat 
banjak djiwa jang djatoeh mendjadi 
koerban, karena waktoe itoe pendoe- 
doek beloem menjingkir dari sitoe, 

Selama aksi serangan itoe, tidak koe 
rang dari 260 bom jang didjatoehkan 
Djepang. 3 £ 

    epada Canton 

dikabarkan poe 
- £ pan 

      

  

, Dahwa ajdasam Pp Tangan USUBIA 

pehak Djepang kemarin kepada Canton 
ada seboeah pesawat Djepang jg dapat 
ditembak hingga roeboeh. : 
Penoempang pencempangnja mati, 

sedang pesawatnja loeloeh lantak. 

  

  

  

NJONJA SITI SOENDARI 
SOEDIRMAN 

  

Diatas ini adalah gambaroja Njonja 
Siti Soendari Soedirman (dari Parin- 
dra), ja'ni boeat seloeroeh Indonesia 
ialah wanita pertama jang terpilih 
mendjadi anggota Gemeenteraad, jaitoe 
di Soerabaja, 5 

Pemeriksaan kemahalan keperloean 
hidoep 

Dari Vakvereenigingen 

Comite pendjagaan dari ketetapan 
harga oepah mengabarkan : 
Kemaren malam Comite terseboet 

roendingkan rapport tentang perselisi 
han antara Comite dan Centraal Kar 
toor voor Statistiek, (OKS). 

Rapport tsb. berisi soal soal dengan 
lengkap moelai Comite berselisiban 
dengan badan tsb. Kepada tt. Lonk- 
huyzen dan Mol jang banjak djasunja 

1 ung$chie, Maotsutu dan Pinsglu menderita 

  

nama 'Comite disampaikan terima 
kasih, 

Atas perminta'an Directeur Econo- 
mische Zaken maka commissie akan 
meneroegkan penjelidikan atau peme 
riksa'an kemahalan dari OS itoe da 
pat dipendekkan dengan membatasi 

banjaknja artikelen. Djoega dioesaha 
kan djangan sampai kebenarannja ang 
ka index dari beaja penghidoepan ter 
ganggoe adanja. Oantoek keperloean 
ini maka atas nama Comite akan doe 
doek djoega dalam badan itoe toean2 
Atik Soeardi dan Hermans. . 

Perkoempoelan2 jg sama keloear da 
ri Civo dimana djoega menghoeboeng 
kan diri ,Verbond van Middelbaar 
Technici“ telah mempermakloemkan 
bahwa perkoempoelan2 tsb akan tetap 
dan akan menghoeboengkan diri de 
agan Comite. Toean De Rozurio seba 
gai wakil dari Civo doedoek dalam 

(Centraal) Comite maka dalam federa 
tie itoe Comite poen akan mewakilinja. 

Selandjoetnja para penasehat dari 
Comite mengabarkan tentang aksi di 
Soekaboemi oentoek mendapat stand- 
plaaistoelage. Dari hitoengan jang doe 
loe maka ternjata bahwa perbedaan 
kemahalan dengan Betawi tidak begi 
toe besar. Sebagai dasar oentoek meng 
adakan aksi jang lebih berhasil perloe 
sekali diadakan penjelidikan harga jg 
tentoe: | 

Atas permintaan toean Bakker achir 
nja diperhatikan djoega bahwa penji 

ra jaran angka index goena tiap tiap tem |: 
'pat meloeloe oentoek keaduan tempat 
ditentoekan kermahalannja ,100. Oleh 
karena itoe dari angka angka index jg 
telah disiarkan tidak boleh dibanding 
kan dengan kemahalaa dilain tempat. 
Bahwa Betawi dan Soerabaja koe 
rang lebih mempoenjai indexcyfer jg 
sama tidak berarti, bahwa beaja peng 
hidoepan kirakira hampir sama (di 
Betawi lebih tinggi) tetapi hanja ber 
arti bahwa kenaikan moelai Augustus 
1936 ditempat tempat itoe sama dan 
sehingga perbedaan kemahalan tidak 
ada perobahan, 

— 0 — 

Kolonisten dari kaoem terpeladjar' 

Dari Teloekbetoeng dikabarkan ke- 
pada Aneta bahwa —seperti jang 
telab dikabarkan lebih doeloe— nanti 
tanggal 23 boelan ini akan berangkat 

orang terpeladjar ke Lampoeng. Mere- 
ka ini akan membawa djoega 100 
keloearga oentoek membawa rombo- 
ngan terseboet. Kolonisten itoe -dise- 
diakan tempat ladang ladang terletak 
ditepi sebelah kiri dari Soengai 
Sekampoeng, kl. 4 km. dari Pringse- 
woe, iboe kota sekarang dari koloni- 
satie Gedong Tataan. Djaoehnja Pring- 
sewoe dari kota Teloekbetoeng ada 45 
km. Pemimpin dari kolonisten itoe 
jalah toean Darsosentono, bekas adjunct 
landbouwconsulent dau sekarang telah 
beberapa hari ada didaerah tempat 
persediaan terseboet goena mengatoer 
boeat menerima para kolonisten. Orang 
orang asjik bekerdja goena memboeat 
tempat pendiaman rombongan itoe. 

Kapal KPM jang akan membawa 
mereka datang di Oosthaven pada ha 
ri pagi. Dari sini dengan berkendara 
an autobus akan teroes menoedjoe ke 
Podomoro fl.k. 54km dari Oosth ven) 
dan selandjoetnja Gengan. berdjalan 
kaki (2 km) ketempatnja jang telah 
disediakan. Dari Podomoro dengan 
menjeberang soengai Sekampoeng ma 
kai rakit dari bamboe (1 km). 

Di Tandjoengkarang oleh beberapa 
orang ternama telah dibentoek satoe 
comite goena memberi bantoean ke 
pada kacem kolonisten oemoemnja 
dan pemimpin tsb dalam choesoesnja, 
Dalam comite itos antaranja doedoek 
toean Soeparto adj-landbouwconsulent. 
Soedah tentoenja comite ini akan di 
samboet dengan gembira oleh rombo   terhadap Comite jalah toeroet mem 

bantoe lengkapoja rapport itoe atas   ngan kolonisten tsb. 
s9 cm 

20 bangsa Djawa terdiri dari orang 

Harga lossenummer 10 cent 

. Jang sebaik-baiknja bagi mata . 
toean, jang sebaik-baiknja bagi 

kantong toean. 

  

Lampoe jang hemat. 

  

  

Ringkas 
Incident jang membahajakan 

di Shanghai. 
Menoeroet berita Moskou-Radio 

dari Shanghai : didaerah Interna 
sional telah terdjadi incident jang 
sangat membahajakan. 

Sepasoekan serdadoe Djepang 
mentjoba menjerboe kedalam dae 
rah internasional itoe. 

Mereka dioesir dengan kekera 
san oleh pasoekan2 marine Ame 
rika. 

Niat pembahagian Palestina di 
ceroengkan. 

Zeesen mewartakan, bahwa ni 
atan-niatan jang moela-moela 
hendak membagi-bagi negeri Pa 
lestina, mendjadi keradjaan Ja- 
hoedi dan keradjaamn Arab, tidak 
diteroeskan, 

Sekarang sedang diranfjang ni 
at-niat lain, 

Soerat kabar ,Evening Stan 
dard“ menjatakan, bahwa menoe 
roet niatan2 itoe, ditepi laoet Pa 
lestina akan didirikan tanah Ja 
hoedi jang berdiri sendiri, sedang 
daerah selebihnja akan tetap men 
djadi daerah Mandaat Inggeris. 

Soerat kabar itoe bertanja: ,Ba 
gaimanakah pikiran orang Arab 
atas pembahagian jang demikian 
itoe ? : 

(Kalau benar begitoe, soedah 
tentoe pendapatan orang Arab, 
Inggeris tidak soeka membahagi 
kepada orang Arab, artinja orang 
Arab tidak diberi kekoeasaan se 
dikitpoen atas negeri Palestina, 
Red). 

Lord Halifax menemoei 
Chamberlain 

Reuter dari Londen mengabar 
kan, bahwa Lord Halifax telah 
mengoendjoengi Nevilie COham 
berlain di Downingstreet. Dalam 
pertemoean itoe dibitjarakan soal 
situasi internasional pada oemoem 
nja, jg moelai minggee jl, ada 
kelihatan baik sekali. Tetapi da 
lam antara itoe banjak djoega 
kalangan? jg masih koeatir ten 
tang adanja peladjaran2 perang 
di Djerman, jg dengan teliti di 
ikoetinja. 

Tetapi kemoedian dikabarkan, 
bahwa doeta Lord Runciman oen 
toek menjelesaikan hal kesoeli 
tan $di Praag itoe mendapat ke 
madjoean jang baik. 

. Penting 
  

  

      
Maoe hoedjan soentik di 

Bandoeng. 
Dari Bandoeng diberitakan oleh 

Aneta, bahwa moelsi tanggal 1 Sep 
tember depan ini diseloerueh Regent 
schap Bandoeng akan dilakoekan re 
vacinatie boeat pembasmian penjakit 
pest. 

Tiap tiap hari akan disoentik 15.000 
orang. 

Diharapkan soepaja pekerdjaan ini 
pada tanggal 4 Februari 1939 soedah   selesai, 

          

NE 
EN 
Wa

r 
3
 

ad
 

1 3 

   



Program 1 Gemeente 
  

Bagaimana kita haroes berdjocang? 

Oentoek memoedahkan pembitjara- 
an, kita akan mengambil stadsgemeente 
Betawi sebagai pokok-peroendingan. 
Ma'loem, ,Pemandangan“ diterbitkan 
dalam daerah stadsgemeente Betawi. 
Akan tetapi soenggoehpoen demikian, 
semosa oeraian kita sedikit banjak 
soedah barang tentoe mengenai stads- 
gemeente seloeroehnja, djadi boekan 
oentoek Betawi sahadja. 

Kita akan moelai! 
. Pertama perloe ditjatat, bahwa da- 
erah Stadsgemeente Betawi itoo mem- 

—-poenjai badan perwakilan, jang terdiri 
atas : 

17 Belanda 
5 Tionghoa 

11 Indonesia 
Burgemeester Belanda. 

Pengoeroes harian, College van Bur- 
gemeester en Wethouder, terdiri atas : 

2 Belanda 
1 Tionghoa 
1 Indonesia 

Burgemeester Belanda. 
Menilik soesoenan demikian itoe, 

maka teranglah kiranja, bahwa soeara 
Indonesia dalam minderheid, baik da- 

| lam raad maoepoen dalam College B. 
en W. Hal ini celah kita koepas, djadi 
tidak perloe kita oelangi kembali, 

Tjoekoep, djika kita disini berkata : 
kita tetap memprotes soesoenan pin- 
tjang demikian itoe ! 

» Apa daja oentoek memenoehi kewa 
djiban kita sebagai wakil Indonesia 
dalam stadegemeenteraad itoe? 
Pertama: diloear stadsgemeente 

raad haroes disoesoen seboeah kekoea 
tan lahir bathin, jang selaloe siap dan 
sedia oentoek berdiri dibelakang kita, 
dalam soeka dan doeka, dalam senang 
dan soesah. 
Kedoea: didalam stadsgemeente 

raad haroes diatoer tjara bekerdja de 
mikian roepa, sehingga kita dapat ber 
main tjatoer dipapan tjatoer gemeen 
te. Djadi, kita haroes bekerdja dengan 
atoeran dan boekan setjara bekerdja 
asal bekerdja alias serampangan. 

Berhoeboeng dengan pasal pertama, 
kita haroes bekerdja begini: | 

Antara masjarakat dan wakilnja ha 
roes didapsti perhoeboengan jang ke 
kal dan koeat sekali. 

Baik kiezer maoepoen boekan kiezer 
haross mempoenjai penghormatan dan 
penghargaan besar kepada wakil wakil 
kita dalam stadsgemeenteraad. Dan 
penghargaan serta penghormatan tadi 
haroes didasarkan kepada djasa wakil 
wakil itoe terhadap oemoem. 

Goena mewoedjoedkan tjita fjita ini, 
diboetoehi organisasi seperti berikoet: 

Daerah stadegemeente kita bagi da- 
lam 8 bagian, tjotjok dengan djoemlah 
nja stemdistricten, Oleh karena djoem- 
lah leden Indonesia 11, lebih baik djika 
daerah stadsgemeente Betawi itoe di- 
bagi dalam 10 bagian, misalnja: - 

Tandjoeng Prioek 
, Molenvliet 
. Goenoeng Sahari 
. Laan Trivelli 
. Koningsplein 
. Javaweg 
. Tjilatjapweg 

O
N
 

, Salemba 
. Mr Cornelis 1 
. MrCoraelis!l 

Perkara nama-nama boleh dirobah, 
asal dalam prinsip daerah stadsge- 
meente Betawi itoe dibagi dalam 10 
bagian. 

w
o
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Dalam tiap-tiap ressort haroes diada 
kan tempat jang tetap, dimana pen 

“doedoek disitoe dapat memadjoekan 
ini dan itoe jang bertalian dengan 
oerodsan gemeente. Djadi perloe diada 
kan kantor, baik menoempang pada 
seorang jarg memang soedi mengoe 
roesnja atau sengadja menjewa goena 
keperioean itoe. Goena keperloean ter 
seboet harses dipilih pengoeroes, 
terdiri atas mereka jang bertempat 
tinggal dalam ressort itoe, Jang memi 
lih pengoeroes tadi ialah kaoem kiezer 
dalam ressort itos atau semoea pen 
doedoek, asal mereka maoe dan sang 
goep mendjadi penjokong dari gerakan 

Kewadjiban kita! 

ressort itoe. Tiaptiap lid stadsgemeente 
raad automatis mendjadi adviseur dari 
seboeah ressort. 

Soepaja terang,, maka akan kita sa 
djikan gambaran demikian: 

Daerah stadsgemeente Betawi dibagi 
mendjadi 10 ressort. Dalam tiap tiap 
ressort dibentoek seboeah pengoeroes. 
Disitoe diadakan kantor goena mene 
rima pengadoean pendoedoek disitoe. 
Lid gemeenteraad automatis mendjadi 
adviseur dari pengoeroes ressort itoe. 
Djoemlah ressort 10, sedang djoemlah 
lid 11, djadi dari Li lid itoe adalah 
10 jang mendjadi adviseur dari 10 
ressorten tadi dan 1 mendjadi kepala 
dari gerakan seloeroehpja. Goena dja 
batan pemimpin seloeroehnja ini ha 
roes diangkat lid, jang merangkap 
mendjadi wethouder. Dan wet 
houder terseboet mendjadi kepala dari 
kantoor-sekretariaat jang se 
ngadja didirikan goena mengoempoel 
kan dan mengoeroes pengadoean pe 
ngadoean jang diterima dari kantor 
kantor ressort. Pegawai kantoor-sekre 
tariaat dari Wethouder itoe haroes 
terdiri atas tenaga jang sengadja di 
bajar oentoek keperloean itoe, djadi 
boekan pekerdjaan samben. 

x 

Dari mana kita mendapat oeang 
goena organisasi demikian itoe ? 

Tiap tiap lid haroes menjetor paling 
sedikitnja separoh dari osang doedoek 
'pja. Rata rata stadsgemeenteraad Be- 
tawi bersidang sekali seboelan, tidak 
terbitoeng sidang komisi ini dan itoe. 
Djadi tiap tiap boelan terkoempoel 
ocang sebesar 11x1/2x4.— (oeang 
doedoek f 4—) 5 f 22.— tiap tiap 
boelan. Wethouder haroes stort pada 
organisasi paling sedikitnja seboelan 
f 100.— Iseratoeseroepiah). Disini per 
loe diterangkan, bahwa toelage wet- 
houder boeat Betawi ialah f 230.— 
(doea ratoes tiga poeloeh roepiah) di 

djadi f275.— (doea ratoes toedjoe poe 
loeh lima roepiah)seboelan, Gadji bia 
sa tetap diterima, djadi oeang sebesar 
f 275.— itoe meloeloe toelage selakoe 
wethouder. 

Djadi, djika oesoel kita ini diteri- 
ma, organisasi jang kita rantjang ini 
akan mempoenjar perhasilaa tetap 
f. 22 dan f. 100.5 f. 122 tiap tiap 
boelan. 

Djoemlah f.122 — itoe teroetama 
oentoek membelandjai kantoor sexre- 
tariaat tadi. Kita rasa seorang jurist 

dalam doenia partikelir tentoe soedi 
mendjadi pengoeroes dari kantoor ter- 
seboet dengan pembajaran permoelaan 
£.75.— atau f.50.—, dibantoe oleh 
seorang djoeroetoelis dengan gadji 
f.20—f.30 dan seorang opas dengan 
gadii f.10—f 15 seboelan. Djadi toean 
wethouder sekedar mendjadi kepala 
dari kantor tadi, sedang pekerdjaan 
sehari-hari dioeroes oleh pegawai jang 
tetap, 

Djika oesoel kita ini diterima baik 
dan didjalankan dengan baik poela, 
maka organisasi menoeroet rantjangan 
kita ini mengandoeng perspectieven, 
harapan harapan jang besar sekali. 

Karena djika wakil wakil jang doe 
doek didalam stadegemeenteraad telah 

Imemboektikan amalpja kepada masja 
rakat, tentoe tiap tiap kiezer tidak 
akan segan oentoek menjoembang tiap 
tiap boelannja 5 sen seorang. Djoemiab 
kiezer semoeanja 3463, djika 2000 
sahadja jarg soedi membajar soedah 
2000 x 5 sen— f, 100.— ( seratoes 
roepiah y seboelan. Djaii perhasilan 
tetap dari organisasi boekan lagi 
f.122',— akan tetapi f, 222,— tiap 
tiap boelan, 

Dan djoemlah terseboet akan lebih 
besar, djika soembangan boekan 5 sen 
akan tetapi 10 sen tiap tiap kiezsr 
seboelannja dan djoemlah jang ikoet 
menjoembang lebih dari 2000 kiezer, 

Inilah soembangan kita oentoek di 
pikirkan oleh segala pentjinta bangsa 
dan tanah air, jang ingin bekerdja di 
dalam dan diloear ag aa, 

: M.T. 

  

  

baharoe, dimana tocan Baginda Marah 
Moesa doedoek sebagai voorzitter, t. 
Mossammah vice Voorz'tter, t. Dani 
Secretaris, t. Oesin 2de secretaris dan 
t. Dadang selakoe penningmeester, 

Disamping itoepoen disoesoen djoe 
ga elftal commissie, barisan captains, 
kas coramissie dan beberapa commis-   

V, v, “Tjempaka Poetih" 

Tadi malam diroemah sekolah Per- 
goeroean Isiam diadakan rapat ang 
gota dari voetbal vereeniging Tjem- 

"paka Poetib. 
Antara lain lain dibitjarakan pergan 

tian nama vereeniging itoe dari KPTP 
mendjadi v v. “Tjempaka Poetih", dan 
jang terpenting ialah soesoenan bestuur 

garissen. 
Poen kaoem toea2 (veteranen) di 

angkat mendjadi madjlis adviseurs. 
Perkara masoek atau tidaknja keda- 

lam Bond di Gang Paseban, itoe beloem 
boleh diambil kepoetoesan, sebeloem 
mengetahoei asas dan statuten bond 
terseboet. 

Hal itoe akan dimoesjawaratkan di 
belakang,   

  

Rapat PPIJ 

Tg 17 Agoestoes '38 
sebagai hari berdirinja 

Semalam Persatoean Pela- 
djar2 Instituut Journslis- 
tiek dan Pengetahoean Oemoem 
mengadakan rapat anggauta, bertem 
pat di Pergoeroean. Rakjat, Kramat 
114. 

Rapat dipimpin vleh toean $ oe- 
tarjo dan agenda jg pertama wwe 
ngesahkan Anggaran Dasar. 
Arak Azas toedjoean P PIJ ia- 

ah: 
a Mengekalkan rasa persaudarazn 

antara peladjar peladjar Instituut Jour 
nalistiek dan Pengetahsean Oemoem. 

b Menggiatkan anggauta anggauta 
nja oentoek menoentoet ilmoe Journa 
listiek dan Pengetahoean oemoem 

c Toeroet mendjoendjoeng tinggi 
tjita tjita Instituut. 

Sesoedah itoe dibitjarakan tentang 
pembagian pekerdjaan, rantjangan sij 
bool dan bantoean dari anggauta jang 
telah berpraktek dalam doenia persoe 
rat kabaran. 

Kemoedian diberi kesempatan kepa 
da anggauta anggauta oentoek mema 
djoekan pertanjaan pertanjaan dan oe 
soel oesoel, 

Tanggal 17 Agoestoes 1938 dianggap 
sebagai hari berdirinja. 

Soesoenan pengoeroes sebagai beri 
koet : , 

Ketoea: t. Soetarjo, Penoelis Ben- 
dahari: t. Tjokromanggolo, Pembantos 
pembantoe: t.t. Ssendoro, Soekrisno, 
Sapascedin dan Moehamad Sin. 

Sebeloem rapat ditoetoep sekalian 
anggauta berdiri tenang oentoek mem 
peringati meninggalnja t. W. R. Soe- 
pratman, pengarang lagoe Kebangsaan 
sindonesia Raja", 

ate 1 IN 
Tak ada parade angkatan laoet 

tahoen ini 

Berhoeboeng dengar. 
kesehatan Tg. Priok 

' Commandant der Zeemacht meng 
oemoemkan, bahwa poetoesan peme- 
rentah tahoen ini tak akan diadakan 
parade angkatan laoet pada tg 31 Aug. 
sebagai biasa di Betawi. Poen peme 

tak diadakan djoega. Hal hal ini ber 
hoeboeng dengan keadaan kesehatan 
Tg Priok jg masih banjak sakit mala 
ria, hingga kalau diadakan vantinja 
bisa koerang enak hasilnja. 

Bisa djooga anak anak kapal men 
dapat infeksi. Lagi poela disebabkan 
adanja banjak kapal jg ada dipelabee 
han Priok itoe soesah sekali oentoek 
mengadakan tindakan tindakan jang 
sempoerna. Lebih landjoet dikaberkan, 
bahwa pemeriksaan angkatan laoet 

rabaja, 
sei mara 

Minoem sublimaat 

Kemaren malam di Petodjo di se 
bocah roemah jang ditinggali eleh se 
orang njonja Blanda, M. Bretty, 
dalam roemah itoe telah riboet kare 
na oleh familie dan bediendenja dike 
taboei njonja itoe pangsan. Setelah di 
selidiki keojataan njonja itoe telah mi 
noem sublimaat jang roepauja dise- 
ngadia ingin poelang ke Achbirat. 

Malam itoe djoega politie diberi ta 
hoe dan diasoengnja njonja itos ke 
CBZ. (Rep.J 

Or 

J-O.P. tjabang Djakarta 

Akan mengadakan ra 
pat anggauta 

Dikabarkan kepida kita, bahwa 
Jugd Organisatie Pasoendan tjabang 
Djakarta kelak pada hari Minggoe 
jad, akan mengadakan rapat anggota 
loear biasa bertempat di gedoeng se 
kolah menengah Moehammadijah di 
Kramat dimoelai djam 9 pagi. 
Agenda jang akan dibitjarakan ja 

itoe. Pemboekaan, maksoed dan toe 
djoean JOP, pendidikan pemoeda, per 
tanjaan keliling dan perma'loeman 
bestuur, 

s — (9 5 t 

Anggaran belandja dalam termija 
kedoea 

Djawab pemerentah dalam VR. da 
lam termija kedoea oentoek memper 
soalkan anggaran belandja dilakoekan 
bari Rebo kemarin. 3 

, Toean de Bruyn Kops, kepala Dept. 
Keoeangan, mendjelaskan, bahwa dari 
djawabnja dalam termija pertama itoe 
tidak boleh diambil kesimpoelan, bah 
wa pemereutah mengatakan jang pa 

terlaloe berat menindasnja. Pemerentah 
ta" mengatakan demikian, poen djoega 
ta'dimaksoedkan demikian. ' 

Lagi ketoebroek auto 

Di Molenvliet kemarin terdjadi pos 
la korban ketoebroek auto. Ini kali 
jang djadi korban seorang Tionghoa, 
keada'annja itoe korban njata pajah 
karena tidak dapat didengar ketera 
ngannja, siapa nama dan di mana 
tinggalnja, (Rep),   djak pada vennootschappen itoesoedah: 

FAMILIE MARGONO 

besar gosna kemadjoean masjarakat 

nambah kesanggoepan dan kegiatan 

nomian kita. 

Amin ! 

Ketjilakaan ngeri 

Djiwanja melajang. 

Di Prapatan disatoe gedong sekolah 
kemaren terdjadi ketjelakaan jg soeng 
goeh ngeri. Dalam pekarangan sekolah 

itoe ala beberapa pohon jang perloe 
ditebang, satoe antaranja sedang diker 
djakan. Seorang toekang tebang nama 
Getong jg berada diatas pohon itoe, 
tiba2 pohon itoe sempal, ia terdjatoeh 
dan kajos itoe menimpa korban itoe 

tambah dengan f45.— boeat transport, f ikeaan angKatan laoet pada tg 6Sept |jo mati seketika. (Rep). 

—O — 

Rapat terboeka Parindra, 

Kelak pada hari Minggoe tanggal 

21 Aug 1938 moelai djam 9 pagi, 

Parindra sectie Tandjoeng Priok akan 

mengadakan rapat ramai dibangsal ke 
toprak ,Santoso Oetomo“ dilapangan 

Tandjoeng Priok. “5 

Ig akan diketengahkan ialah pelanti 

kan sectie 9 Tandjoeng Priok oleh ke 

tosa tjabang, asas din toedjoean Pa 

rindra oleh RM. Darjono, soal kebang 
moeda jang ingin menjerboekan dirilitoe tg 6 Sept, nanti diadakan di Soel cin oleh Tocan W. Saerang, nasib 

pemboeroehan oleh t Drs Soebroto 

dan soal Surya Wirawan eleh toean 
R, Soeryodipoetro, min 

Polikliniek Djatinegara 

Sedjak bari boelar 1 sampai 15 Aug. 
"38 djoemlah orang jang berobat di 
Polikliniek Djatinegara (Mr. Cornelis), 

adalah 44 anak sekolah, 208 boekan 

anak sekolah, dan 83 orang duwasa 

sedang rawatan patienten baroe ada 
163 orang. 

Ga 

Lelang di Betawi, 

Djoem'at 19 Aug, '38. 
Lelang Komisi di Petodjo 21—25 

oleh Feniks. 

Babtoe,20 Aug. '38. 
Lelang di Weeskdmer, Polonialaan 

47. 
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Angka berdangsa. 

Roepanja boekan orang sahadja ber 
dangea tetapi djoega angka, Dalam 
verslag pertjakapan sport-redacteur 
kita dengan t. Samboedjo antara lain 
lain didapati opraian seperti berikoet: 

Pada hari Kemis Martens-Samboedjo 
dengan achir 6—2, 6—2. 

Main lagi di Palembang, Liem Djoe 
Djiem-Samboedjo 6—l1. 
Oleh karena dalam reciificatie kema 

rin telah diseboetkan, bahwa Samboe 
djo beloem pernah dikalebkan, maka 
terang bahwa oeraian diatas itoe ha 
roses dibatja begini: 
Martens-Samboedjo 2—6, 2—6, 
Liem Djoe Djiem-Samboedjo 1—6, 
Dengan ini permainan dangsa ang 

ka itoe dihabisi ! 

Pedato tentang luchtbescherming 

» Bogat oemoem, 
Kelak pada bari Senin, 22 Aug 

1938 malam hari moelai djam 8.30 
diroeang atas daripada Maison Ver 
steeg, Noordwijk akan didakan chot 
bah oleh Kapten Generale Staf, tosan 
AJ, Th. Boeeter tentang , Bantoean 
pendoedoek kepada tertjiptanja soea 
toe perdjabatan pelindoengan dari ba 
haja oedara jang bagoes, 

Sesoedah pauzs hadirin merdeka me 
madjoekan pertanjaan2. 

Orang ramai boleh datang hadir, 

TR   
  

DJOJOHADIKOESOEMO 

PPLRRLANNU TAN 

Pagi ini djam 8 dengan kapal ,Dewpo“ telah tiba di Tandjoeng Priok 

familie R: Margono Djojohadikoesoemo dengan selamat, tidak koerang 

sesceatos apa. Tidak sedikit familie dan kenalan jang mendjempnetnja, 

Sebagaimana oemoem felah ma'loem, toean Margono itoe figuur ter 

kenal dalam kalangan gerakan sooperatie, Waktoe selama ada diloear negeri 

beliau telah pakai oentoek menambah dar mendalamkan pengetahoean be- 

lisu tentang soal coopsratie, Aatara lain lain beliau telah mengoendjoengi 

konferensi cooperatie di Glasgow, Inggeris, 

Poen di Nederland sendiri tidak sedikit penjelidikan jang telah diada 

kan oleh beliau. Kita pertjaja, bahwa ,oleh oleh“ beliau akan berharga 
kita. 

Kita dari ,Pemandangan“ menjampaikan oetjapan: selamat poelang 

kembali, Moga moga koendjoengan beliau ke negeri loear itoe akan me- 
beliau oentoek. memperbaiki per-eco- 

- 

SOEAL HEBERENDIENST 

Oesaha Pemerintah oentoek mengha- 
poeskannja 

Disediakan cerediet em- 
patratoesriboe 

Soedah terbit Memorie van Ant 
woord Pemerintah tentang perbaikan 
dan perma'loeman baharoe daripada 
peratoeran heerendienst (gawe radja) 
boeat Tanah: Seberang. 

Daripada Memorie itoe, antara lain 
lain kita dapatilah sebagai herikoet : 

Kemoengkinan oentoek melowozg 
kan erediet sebesar f 400.000 atas ang 
garan Belandja tahoen 1939 boeat ke 
perloean penghapoesan heerendienst 
soedah dipertimbangkan dengan ma 
sak-masak. 

Crediet tsb, oleh karena itoe, haroes 
lah dianggap sebagai oesaha jg soeng 
goeh2 terbit dari niat baik daripada 
Pemerentah, soepaja sekadar menoeroet 
kekoeatan sjarat2 jg ada pada Peme 
rintahjbisalah ditjapai pentjepatan peng 
hapoesan heerendienst instituut itee. 
Berhoeboeng dengan itoe, maka akan 

djelas djoegalah kiranja apakah gera 
ngan sebab2nja beberapa permintaan 
orang oentoek melebih besarkan djoem 
lah oeang itoe. tidak bisa dikaboelkan. 

Bahwa beberapa -. arang anggota, 
meskipoen merasa sjoekoer atas tinda 
kan Pemerintah jg lebih tjondong ke 
pada perkaboelan itoe, masih djoega 
beloem merasa semoepakat atasnja, hal 
itoe menjebabkan pemerintah merasa 
ketjewa. 

Pemerintah tidak menjangka jang 
demikian itoe, sebaliknja jang diharap 
kan ialah pengakoean, bahwa Pemerin- 
tah soedah bertindak sekian djaoeh jg 
haroes dianggap soedah verantwoord. 

Hadjat hadjatjangta' 
dapat dikaboelkan. 

Seperti soedah dinjatakan dengan 
djelas tentangan penghapoesan heeren 
dienst dalam tempoh 10 th, seperti di 
poedjikan oleh Dewan Ra'jat itoe, dan 
soepaja dengan segera dienst harian 
maximaal segera dirobah mendjadi se 
tengah hari, tidak bisa disetoedjoei oleh 
Pemerintah. 

Pertanjaan pertanjaan orang, bahwa 
katanja Pemerintah memadjoekan pem 
belaan dengan keberatan keberatan jg 
mengenai financieel, atas hadjat hadjat 
Dewan Ra'jat, ja'ni bahwa tidak tjoe 
koep diperhatikan badjat hadjat soe 
paja heerendieast heerendiest itoe di 
ganti dengan padjak dianggap tidak 
benar oleh Pemerintah. 

Soal jang mendjadi roendingan se 
karang ini demikian soelitnja, sehingga 
dianggap tidak moengkin diadakan 
dalam tempoh sebentaran. 

Pertanjaan pertanjaan atas hal ini 
jg dimoeat didalam afdeelingsverslag, 
bolehlah didjawab satoe persatoe seper 
ti berikoet: 

a. Ongkosongkos boeat pengoera 
ngan bari hari kerdja dengan 2 hari 
dikeresidenan2 Soemafera Barat, Tapa- 
noeli dan Oosterafd. Borneo, “ditaksir 
£250,000. Dikandoeng maksoed soe 
paja tarikan crediet sebesar f 40,000 

Viijo arbeid (pekerdjaan merdeka) di 
daerah daerah tsb, jang' mestinja diker 
djakan dengan djalan heerendienst, 
sedang selandjoetnja dalam meloloskan 
oeang dari post ini dikedjar djoega 

ken heerendienst dilain lain bagian   Tanah Seberang. 

dipergoenakan teroetama sekali boeat. 

sekoestkoeat moengkin, bagi meringan . 
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Gambar diatas meloekiskan djamoean jang diadakan semalam di restau 
raut ,Populair”, Molenvliet Oosst 97 goena menjamboet dan menghormat 
kedatangan kembali dari tt. Samboedjo, Liem Yoe Djiem dan Gobse. Dja 
,moean itoe diadakan atas oesaha Batavia Teanis Association, Bataviascne 
Kantoor Tennis Bond, dan Persatoean Tennis Indonesia Djakarta. Djoega 
wakil IDTB ikoet serta. Pertemoean berdjalan dengan 

  

lantjar dan pe 
noceh ke gembiraan. Dimoelai djam 8, selesai djam 10,25. 
  

KIBLAT DALAM ISLAM 

Tentang Kiblat dalam Islam ada 
satoe oesoel jang terpenting. Karena 
Kiblat dalam Islam mendjadi satoe 
antjer antjer dan satoe toedjoean jang 
tertentoe, lebih mendalam poela oen 
toek pendidikan bersatoe. 

Kiblat dalam sedjarah Islam bermoe 
la ke Baitoel Magdis, setelah Rasoel 
Allah caw menerima wahjoe perobahan 
Kiblat itoe, hingga kini tetap arah 
Kiblat ke Ka'bah Mekkah. 

Sebab itoe oentoek pendidikan me 
noedjoe satoe maksoed dan satoe toe 
djoean oentoek bersatoe arab, tiap2 
oemmat Islam mendjadi wadjib dalam 
hoekoem Sjar'i bersembabjang menoe 
djoe Kiblat, ta“ boleh geser sedikitpoen. 

Tegal demikian tiap tiap pembiki 
nan Mesdjid dan Soerau, dioetamakan 
lebih dahosloe antjer' antjer pembiki 
nan Kiblat tadi. 

Dengan keterangan jang sesingkat 
diatas ini sengadja disoentingkan da 
lam sk. oemoem ini, berhoeboeng de 
ngan pembikin mesdjid jang baroe di 
kerdjakan oleh oesaha sdr.sdr. kaoem 
Moeslimin dalam lingkoengan Persa 
toean Moeslimin di Djakarta.ini. Ka 
rena dalam pembikinan mesdjid jang 
dioesahakan berdirinja kini di Tanah 
Tinggi, telah moelai terbit hoedjah 
satoe antara lain tentang hadapnja 
mesdjid itoe, tidak mengenai Kiblat 
dalam arti jang sebenarnja. 

Satos hal jg agak koerang menjenang 
kan, kekekliroean arah Kislat ini ka 
tanja telah diketahoei oleh si pembikin 
mesdjid itoe, demikian diketahoei djoe 
ga oleh pimpinan comite pendirian 
mesdjid itoe, tapi tidak diobah malah 
diteroeskan, dengan sandaran djawab 
nja ,ta perloe diobah mesdjid itoe, 
asal jang bersembahjang arahnja ke 
Kiblat jang benar", 

Jang bersembabjang ke Kiblat jang 
benar memang tjotjok dalam adjaran 
Islam tentang hakiki, dimana hadap 
disitoe ada Allah: 

Tapi berhoeboeng dengan adjaran 
Sjar'i kedjadian ini ta? boleh diabai 
kan, karena pengalaman tidak asing 
poela jang menerbitkan kekatjauan da 
lan kalangan Moeslimin, 

Apa poela dalam kalangan cemmat! $ j 
kita sangat mementingkan Sjar'i, dji 
ka datang dimesdjid djami banjak pve 

la jang koerang tahoe tjara hadappja 
Kania hadapnja itoe mengikoeti arah 
hadap mesdjid. 

Dengan toelisan ini moedah2an da 
pat perhatian, istimewa pemimpin da 

. Ti pada badan Persatoean Moeslimin, 
sebeloem kasep hendaknja dapat di 
perbaiki. 

  

b. Pertanjaan apakah kiranja djoem 
lah f 400,000 itoe tidak bisa dibikin 
lebih tinggi,haroeslah didjawab,,tidak". 
Dan Pertanjaan apakah dilain lain ta 
hoer bisa djoega diboeka post seroepa 
itoe, maka Pemerintah beloemiah da 
pat memberikan kesanggoepan. Djoega 
bagi oeroesan ini pembikin hoekoem 
oeroesan begrooting tiaptiap tahoen 
jang haroes memoestoeskannja. 

c. Didalam lampiran memorie ini 
dimoeat pemandangan residentiegewijs 
atas akibat akibat keoeangan dan ber 
kaitan dengan mendjadikan setengah 
dari kepada hari kerdja Heerendienst 
dan jang berkaitan dengan pengha 
poesan segenapnja atas peratoeran 
heerendienst. 

Keterangan2 itoe disoesoen menoe 
& roet verslag-verslag heerendienst dari 

| tahoen 1937, jang keloear dari oeang 
.afkuop jang ditetapkan didalam ber 
bagai-bagai keresidenab. 

d. Sementara ini dimadjoskan djoe 
ga kepada Dewan Ra'jat ordonansi- 
rantjangan boeat mercebah ordonansi 
dalam Stbid 1923 No. 428, soepaja di 
pertimbangkan (vide bijl. Hand. Zit- 
ting 1938-1939, Ond 34 stukken 1-3) 

e. Oleh karena peratoeran heeren 
dienst didalam daerah-daerah zslfbes 
tuur mendjadi kekoeasaan zolfbestuur 
zelfbestuur sendiri, maka tidaklah per 
atoeran didalam Stbld: 1923 No 428 
itoe berlakoe djoega didalam daerah 
daerah zalfbestuur itoe. 

—— 3 

Tablig tablig besar pertemoean 
Moeslimin 

Pengosroes dari pada , Pertemosan 
Moeslimin“ moelai malam ini menga 
toer tabligh dibeberapa tempat dalam 
Betawi, jaitoe di Kroekost, pada pe 
tang Chamis |ini malam) moelai djam 
8 malam. di pertemoean Moeslimin, 
Defensielija van den Bosch, petang 
Djoem'at jbesoek malamy moelai djam 
8 malam, dan di Tandjoeng Prioek pe 
tang Ahad 21-22 Augustus moelai 
djam 8 malam dimasdjid Kodja. 

Jang akan bitjara ialah toean St. 
Mansoer, kongsol: Moehammadijah da 
erah Menangkabau, dan St. Mangkoeto 
madjelis consul Moehammadijah dae, 
rah terseboet, 

Pengoeroes mengharapkan kedata 
ngan kacoem Moeslimin dan Moeslimat 
osmoem, 

maa 9 

Djago Volksraad 

Dari Parindra Bogor. 
Dalam rapatnja jg baroelaloe, de 

mikian pembantoe kita, Parindra tja 
bang Bogor telah memilih djago2 jg 
akan dimadjoekan ke Volksraad oen 
toek bahagian West Java. , 

Jg terpilih tt M H Thamrin dav 
t R Mr Samsoeddin, Reservisten tt 
Mr Dr Soebroto Dr Marzoeki Mahdi 
dan Mr Joesoef Adinata. 
Nama2 ini akan disampaikan kepa 

da HB, Parindra Soerabaja agar di 
pilih lagi. 
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Iiongkok 
BERITA PENTING DJEPANG— 

TIONGKOK 
Politik ekonomi Djepang di Tiongkok 

Tokio, 17 Augt (Domei): 
Pada hari Rebo'Premier Konoye soe 

dah bertolak menoedjoe ke Istana Ra 
dja 'oantoek memberi rapport tentang 
azas azas jg telah ditetapkan, ketika di 
lakoekan persidangan Kabinet atas 5 
ministers-conferentie, 

Azas azas ini menjatakan tentang ke 
adaan militer Djepang, politik loear- 
negeri dan politik ekonomi Djepang 

(di Tiongkok. 
Lebib landjoet diwartzkan, bahwa 

ketika dilakoekan “Lima-ministers-con 
ferentie ini dibitjarakan djoega ten 
tang pertanjaan oentoek melantik 
Chineesch Organisme jang akan beker 
dja sebagai centrale wachinerie jang 
akan dibantoe oleh Djepang oentoek 
mendirikan Tiongkok baroe lagi. 

Leiders Hitler Jugend 
Tokio, 17 Aug. (Domei): 
Sebeloem orang moelai dengan mem 

bentoek programma opisil, maka seo 
rang ambassadeur Djerman di Tokio, 
ja'ni Ott, pada hari Rebo sore jbl soe   dah mengadakan perajaan. minoeman 

  

       
thee oentoek menghormat 21 leider2 
dari Hitler Jugend. 

Rolf .Sehulz2, seorang leider dari 
pada delegasi ini, menerangkan ten 
tang perhatiannja, dimana orang orang 
Djerman ini diterima dengan baik. 
oleh pihak Pemerintah Djepang dan 
djoega oleh pendoedoek Djepang. 

Lebih landjoet ia menerangkan djoe 
ga, bahwa Djerman dan Djepang itoe 
soedah bersatoe osntoek berdjoang 
akan melenjapkan holsjewisme dan 
soedah poela mendirikan perdamaian 
jang tetap. 

Tiongkok dan Roeslan 

Hongkong, 17 Augt. (Tokio— 
Radio): 

. Seorangambassadeur Sovjet-Roeslan 
jg baroe baros ini kembali dari Roes 
lan di Tiongkok, telah memadjoekan 
oesoeloja kepada maarschalk Chiang 
Kai Shex oentoek bekerdja bersama2. 

oesoel oesoel ini tadi, alah bahwa kini 
asih beloem bisa diberitakan dengan 

difinitief kepada Roeslan, sebeloemnja 
Kuo-Min-Tang mempeladjari atau me 
njelidiki dengan soenggoeh2 terhadap 
cesoel ini dan djoega sebeloemnja di 
keloearkan persetoedjoeannja. 
Berhoeboeng dengan permintaan? 

Ro el in,maka s kap maarscbalk Chiang 
Kai Shek terhadap kaoem komoenis Ti 
oaghoa diperbatikan dengan soeng 
goeh soenggoeh, 

Tentang bantoean jang telah diberi 
kan oleh Roeslan kepada Tiongkok, 
dapatlah diwartakan sebagai berikoet : 

Sedjak boelan Juli, 93 boesah pesa 
wat pesawat terbang Roeslan (jani 
pesawat pesawat pelempar bom, pesa 
wat pesawat pemboeroe dlls.) soedah 
dikirimkan ke Hankow. Sebahagian 
besar dari pesawat pesawat terbang 
ini soedah ada jang hantjoer, sebaha 
gian didalam pertempoeran dioedara 
dan sebahagian hantjoer oleh bom 
bom Djepang. 

Moreelnja djoeroe djoeroe terbang 
Roeslan di Tiongkok itoe tidak baik. 
Tentang hal isi maka maarschalk 
Chiang Kai Shek djoega berdoeka tjita 
tentang prestesi prestasi djoeroe djoe 
rce terbang Roeslan jini. 

“ra Chiang Kai Shek atas 

Serangan oedara Djepang 

Di Djalanan kereta-api 
Canton-Hankow. 

Tokio,47 Augt. (Domei): 
Pesawat pesawat terbang marine 

Djepang telah melakoekan serangan 
oja lagi di Yingchanyao di djalanan 
kereta-api Canton-Hankow, kira kira 
60 km sebelah Ostara dari Canton, 

Mereka ini membombardeeri djemba 
tan badja jang moela moela toedjoean 
mereka ini soedah diarahkan ke djem 
batan ini.dan menimboelkan keroesa 
kan hebat djoega. 

Dari Shanghai diwartakan dengan 
lebih landjoet, bahwa spoordienst anta 
ra Canton dan Hankow itos sedjak se 
minggoe lamanja ini soedah terrenti. 
sebagai akibat bombardemen Djepang 
atas djembatan badja di Yingcanyao 
Berhoeboeng dengan hal ini, maka 

persediaan2 perkakas2 perang jang 
akan dikirimkan dari Canton ke Han: 
kow tidak bertambah, sedangkan orang 
orang pelarian bangsa Tionghoa sama 
menoedjoe ke pesisir jg ada di tempat 
tempat disebelah Oetara dari Ying- 
chanyao itoe. 

ma Lt usu 

Dijerman 
Program angkatan laocet Djerman 

selesai 

Berlin Havas : Madjallah ,Die Wehr 
macht“ kepoenjaan staf tinggi oentvek 
kalangan angkatan laoet telah mengoe 
moemkan selesainja program angkatan 
laoet Djerraan, jang terdiri dari kapal 
kapal baroe Slagkruiser ,Gnei- 
senau“ besarnja 26000 ton telah di 
boeat pada tgl, 21 Mei: ,Scharnborst" 
26.000 ton dengan dipersendjatakan 
9 poetjoek meriam jang besarnja 280 
milimeter jang dengan segera akan 
rampoeng: 2 kruiser lagi jg besarnja 
35,000 ton dengan kanon 380 milime 
ter, 
Kruiser besar: 3 boeah dari 

10,000 ton dengan kanon sebesar 203 
milimeter, doea diantara ini telah di 
tempatkan diair. 
Kruiserketjil: 2 boeah dari 

10,000 ton dengan kanon 155 milime 
ter, dan 3 boeah lagi dari 7,000 ton. 
Torpedojagers:16 boeah dari 

1,625 ton dengan kanon sebesar 127 
milimeter soedah selesai poela: 6 boeah 
dari 1811 ton, 4 boeah dari antaranja 
akan diboeat dalam tahoen 1939, 
Kapalsilam: 24 boeah dari 

250 ton dan 13 boeah dari 500 ton, 
semoeanja soedah selesai dan dipakai 
dalam dienst, 18 boeak dari 600 ton. 
Torpedomoederschip: 30 

boeah soedah dipakai dalam dienst, 
sedang Il boeah masih dalam pem 
boeatan. 
Penjapoe perioek api, 24 

boeah penjapoe perioek api jang le 
bih baik lagi bentoeknja dan 10 boeah 
lagi jang agak ketjil.   Lain dari pada itoe poen telah di 

  

DIMINTA 
djabat pekerdjain : 
meisjes dikota Poerwokerto. 

poetoeskan akan memboeat kapal tem 
pat beladjar dan pendidikkan oentoek 
kapal silam, 

Marine-werf di Laoetan 
Timoerdiboeka. 

Neprune-marinewerf di Laoetan Ti 
mMoer jang oleh perdjandjian Versail 
les telah ditoetoep, tidak lama lagi 
akan diboeka kembali, dan hal ini di 
permoedahkan dengan adanja pro 
gram tadi. 

Nederland 
Kapal , Karimata“ soedah baik lagi: 

Aneta—ANP mengabarkan, bahwa 
kapal , Karimata“ telah diperbaiki dan 
rampoeng poela, Barangkali akan be- 
kerdja hari Kemis ini. 

Koendjoengan Sultan Deli dan Poetera 

Kepengasahan barlian. 
Aneta — ANP dari Amsterdam me 

ngabarkan, bahwa padoeka Sultan 
Deli dan poetera poeteranja telah me- 
ngoendjoengi pengasahan barlian de 
ngan amat lamanja pada hari Rebo jl. 

Perhiasan boeat 40 tahoen peme 
rintahan 

Aneta ANP mengawatkan dari Den 
Haag, bahwa persediaan persediaan 
oentoek perajaan 40 th, pemerentahan 
soedah banjak jang selesai. 

Bermatjam2 perhiasan telah ram- 
poeng. Osntoek semoea ini telah di 
keloearkan ongkos f 12,000. 

— 0 — Pena 
Kapal ,,Trom“ diberikan kepada 

marine, 

Aneta — ANP mengabarkan dari 
Amsterdam, bahwa flottielje-leider 
»Tromp” pada hari Rebo soedah dibe 
rikan oleh werf kepada marine dengan 
tak memakai oepatjara djoega. Soedah 
diadakan rondgang djoega, Nanti pada 
tg 18 Aug akan dipakai dengan opisil, 

Gpanjal 
Divisi pemberontak hantjoer leboer 

Barcelona—Reuter : 
Generale staf pemerintah repoeblik 

menerangken, bahwa divisi pembe 
rontak telah dihantjoerkan dipegoenoe 
ngan Pandol sebelah Selatan Gandesa 
sesoedah ada pertempoeran jg 4 hari 
lamanja, 

——Gj —— “ 

Seloeroeh Madrid gentar karena 
letoesan pericek api 

Madrid—Reuter: Fihak pemerintah 
telah menaroeh perioek api dibawah 
gedoeng universiteit kota, hingga me 
letoes, dan sampai menggetarkan kota 
tadi seloeroehnja. Orang . mendoega, 
bahwa kaoem pemberontak banjak jg 
mendjadi koerban, jg ketika itoe banjak 
jang hadir dalam gedoeng tadi. 

Se li Tu 
Kabinet krisis Spanjol selesai 

Dengan kemenangan 
fihak pemerintah. 

Reuter dari Barcelona mengabarkan. 
bahwa kabinet krisis pada hari Rebv 
pagi telah selesai dengan keloearnja 
Irujo, seorang nasionalis dari Baskia 
Is ini telah digantikan oleh Jose Moix 
anggauta Persatoean Partai 8ocialis di 
Catalonia. Keloearnja menteri Perboe 
roehan Arguader digantikan oleh To- 
mas Bilbao, seorang socialis, Tetapi 
pada oemoemnja peroebahan itoe ta' 
banjak. | 

Tjara penjelesaian krisis ini, sepan 
djang kegentingan politik, adalah da 
lam kemenangan fibak pemerentah 
repoeblik. 

dam mt 

Perbentengan di seloeroeh batas 
Tsj Slowakia 

Transocean dari Belgrado menga 
barkan bahwa koresponden soerat 
kabar ,Vreme“ di Praag telah mem 
beritakan tentang selesainja perben 
tangan jg koeat sepandjang seloeroeh 
batas Tsj Slowakia, 

Dalam benteng benteng itoe soedah 
ditempatkan Jasjkar2, Dalam pada 
itoe orang di Praag mendoega, bahwa 
mobilisasi akan bisa diselesaikan da 
lam beberapa djam sadja. 

Inggonris 
Soal pangkalan laoet dipoelau poelau 

Balearan 

Londen-Havss. 
Kalangan kalangan opisil memban 

tah dengan hebat, bahwa Mussolini 
telah memberi keterangankepada Perth, 
bahwa Itali tidak akan maoe melepas 
kan pangkalan laoet dipoelau poelau   Balearen, 

seorang poeteri jang berdiploma Mid- 
delbare 

Hoofd der Lagere Nijverheidsschool voor 

Gadji menoeroet perdjandjian. 
Wassalam 

BESTUUR ARDJOENO LAGERE NIJVERHEIDSSCHOOL 
DI POERWOKERTO 
  

Nijverheidsschool akan men- 
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DIMINTA 
Stuurman boeat locale-vaart oentoek 
dikerdjakan dengan segra. 
N.I. Kustvaart  Onderneming N.V.' 
Pasar Ikan — Batavia, bps, 
  

ee 5 
  

DITJAHARI 
Oleh H.I.S. Pasoendan Bui- 
tenzorg (erkend bij Besluit Dir. O, 
en E. ddo. 18 Juli 35 No. 18553/A). 

GOEROE-GOEROE 
bereinddiploma H.IK, 
Rekest dengan c'ijferslijst haroes 
disampaikan kepada Schoolbestuur 
H.I.S. Pasoendan p/a H I.S. Pasoendar 
Hospitaalweg 6 Buitenzorg. 
Salaris berdamai. 
Schoolbestuur H.I.S, Pasoendan, 
  

Djoega toean didalam sedikit wak- 
toe bisa disemboehkan dari pe- 
njakit wasir, djika sadja toean 
memakei ANUSOL. Ini obat beker- | 
djanja tjepat dan sempoerna, dari 
sebab itoe ia sampe! dipoedjikan 
oleh thabib-thabib. 

  

  

Meskipoen indah, kalau ta koeat, 
mendjadi pertjoema. Meskipoen 
koeat, kalau ta'indah, koerang me- 
nariknja. Jang sempoerna, indah 
dan koeat haroes ada semoeanja. 
Dalam mesin Portable kedoea 
sifat terkandoeng dalamnja. Moe- 
dah dibawa, indah bentoeknja, 
njata hoeroefnja. Moerah harga- 
nja, tiap orang bisa dapat 'me- 
milikinja. Moelai. enam poeloeh: : 
roepiah, demikian ketjil harganja. 

Afd. Kantoormachines : RAN 

Nv. cari SCHLIEPER manoei bu 

  

Kabar Penting:! 
Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe 

dari penjakit : Bawasir, batoek darah, 
Batoek kering, penjakit koelit, Radja 
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang 
soedah lama atau jang baroe, bisa baek 
dengan lekas. Datanglah pada 

PROF. 
S.S. MOH. ALI 
Matramanweg 39 atau panggil diroemah 

: (Mr.-Cornelis) (Java) 
Djam bitjara pk: 8 pagi sampai pk: 8 

malam. Telf. 536 Mr-C. 
  

  

LELANG WEESKAMER 

Pada hari SAPTOE 20 AUGUSTUS 
1938 poekoel 9.30 pagi dalam roemah 
di POLONIALAAN no, 47 di Meester- 
Cornelis, Weeskamer akan melelang- 
kan barang-barang seperti- berikoet: 

Beberapa zitje, lemari pakaian, le- 
mari katja, lemari boekoe dan lemari 

makan, medja gnakan dan kerosi, 
dressoir, rak bgskoe, medja toelis, 
Java-koelkast, bekieede stoelen, tempat 
tidoer, lampoe gantoeng, lampoe me- 
dja dan lampoe schemer, lemari thee, 
lemari obat-obat dan nachtkastje, 
vloerkleed, schilderij, vas, comfoor gas, 
eetservies, barang gelas, sendok dan 
garpoe perak, lontjeng rnedja, gordijn, 
bantal, bestralingsapparaat elektris d.L.I, 
Masoek boedel marhoem toean 

G.E. W. Heinze. 
Orang boleh lihat pada hari DJOEM- 

AT 19 Augustus 1938 dari poe- 
koel 4 sampai poekoel & 
Sore. 

861 Weeskamer.     
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CINEMA PALACE 
Ini malam penghabisan 

Film-productie METRO jang besar realistisch 

' THE LAST GANGSTER" 
(Pengadilan didoenia) 

dengan 

Edward G. Robinson 

Soeatoe riwajat jang menggemparkan didoenia pendjahat — se- 

boeah film jang loear-biasa dengan mempoenjai tjeritera tersen- 

diri jang menterkedjoetkan doenia. 

Seboeah film ini menjatakan, betapakah hebatnja dan gemparnja 

tjeritera terseboet, sehingga dinding2 tempat penghoekoeman 

dan hati2 orang bergemetarlah. Djika orang melihat film ini, 

soedah tentoe akan bernafas, karena kebagoesannja jang mele- 

bihi dari MENSCHEN HINTER GITTERN. 

Sepoeloeh tahoen didalam pendjara dan Joe Krozac, seorang 

moesoeh besar Amerika jang No. 1 berhasil memerdekakan 

dirinja sendiri oentoek memboenoeh seorang perempoean jang 

tertjantik jang telah bertjerai dengan anaknja, Ini film adalah 

seboeah film jang loear biasa sekali. 

ANAK2 TIDA BOLEH NONTON 

Moelai besok Malem 

.Sally-Irene and Mary- 

..... 
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Boeat hari Kemis 

18 Aug. 1938 dan 

malam berikoetnja 
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Sawah Besar Rat.-£. 

NEW UNIVERSAL mempersembahkan satoe film jang paling 

djempol dan banjak lagoe-lagoe jang paling merdoe. 

DEANNA DURBIN dan HERBERT MARSHALL 

dalam tjerita 

,MAD ABOUT MUSIC 
(Anak jang tersia-sia) 

     

    
Arthur Treacher, Deanna Durbin and Herbert Marshall in one of the 

hilarious' scenes'from! the Universal production “Mad About Music” 

  

  

            

   

    

   
   

   

  

    

  

   

   
     
   

    

GOEROE dabat taog, 
Si MOERID dapat 

sakit kepala laloe : 
di soeroe, minoem - 

        

      

    
       

   

. Poeder 

Pa Sakit Kepala 

Kera oo Tjap Matjan 
    liwat beberapa menit 

Si MOERID beladijar 
kombali dengan ingatan 
lebih djernih serta: lebih, 

madjoe peladjarannja.. 
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PEMBERI TAHOEAN 
Oleh exploitant autobus njonja ONG 

BOEN NIO, tinggal di Djatibaroe 
boender no. 1, Batavia-Centrum, telah 
diminta idzin oentoek mengoesahakan 
satoe autobus oemoem goena mem- 

bawa penoempang, pada traject TJIA- 
SEM - BETAWI (Glodok) p.p. 

Keberatan-keberatan tentang per- 
mohonan itoe bisa dimadjoekan pada 
College  Gedeputeerden  Provincie 
Djawa-Barat dalam tempo tiga poeloeh 
hari sesoedah pemberitahoean ini, 
orang boleh lihat soerat permohonan 
itoe dengan gratis di Provinciale 
Secretarie di BETAWI. 

Secretaris College terseboet, 

859 G.H. BAK.   
Lampions 
Slingers 22 m 
Slingers kertas ketjil 
ih 2 besar 

Pita soetra per meter | 
Dan djoega sedia bendera 

harga 5 cent per stuk dan 

Topi kertas 

  

1 O Ik 
Kramat 14 

Rama Oi 

p 

njonja dari boen 
Mady Royal diatas 
(briefkaart). 

Lihatlah gambar d 

kartoe Post 

soeka dan selalo 

sadja jang Toean 

IN.     
  

Nenen mann MENANTANG BENER ESA 

Persediaan goena pesta 40 tahoen pemerintahan- 

nja Ratoe keradjaan Belanda 

Toko Orion sediaken : 

Grepe papier per stuk 

Beli banjak dapat rabat bagoes. 

Pesenan dari loear kota dikirim rembours 

O0 ORIOR 
Batavia-C. 

  

selandjoetnja kita sediaken 2 - » 'a 

4 ”" ” 

10 ” ” » 

20 - : » f 
40 5 - 

I. Tempelkanlah 3 gambar kepala 

Il Dibawah 3 gambar kepala njonja 

jang soedah ditempelkan di atas 

itoe hendaklah Toean 

toelis apo' sebab-sebabnja Toean 

Mady Royal, didalam bahasa mana 

Kirimlah kartoe Post terseboet 

diatas itoe, diboeboehi dengan alamat 

(adres) jang terang dan pranko jang 

. PEMBERI 
Oleh exploitant autobus toean TJIA 

WIE TONG, tinggal di Molenvliet- 
Oost 80, Betawi, telah diminta idzin 
oentoek mengeesahakan soeatoe auto- 

busdienst (jang diseboet ,sneldienst") 
dengan empat autobus oemoem goena 

membawa penoempang pada traject|- 

      

    

  

Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 
Arts 

KWITANG 7 

Djam bitjara 5 — 7 sore 
Boeat panggil tel. 3995 WI. 

    

   

  

BETAWI (Pasar Senen) - BOGOR p.p. 
Keberatan-keberatan tentang per- 

mohonan itoe bisa dimadjoekan pada 
College  Gedeputeerden Provincie 
Djawa-Barat dalam tempo tiga poeloeh 

hari sesoedah pemberitahoean ini: 
orang boleh lihat soerat permohonan 

itoe dengan gratis di Provinciale 

Secretarie di BETAWI. 
Secretaris College terseboet, 

G. 860 H. BAK. 

NJE 

moelai 

merah, poetih, blaoe, moelai 

lain-lain keperloean pesta. 

Telf. 1981 WI, 

Obat kelandjer 

pendapatan baroe 
Mengombalikan 

kemoedahan didalam 24 djam 
OUentoek or 2 jang berpenjakit kehi- 

langan tenaga, kebingoengan, kekoerangan 
tenaga oentoek bekerdja, darah kotor, hilang 
ingetan dan orang" jang merasa dirinja toea 

sebeloem waktoenja, adalah mendjadi soeatoe 

kalegahan djika kenal dengan ini obat ke- 

landjer pendapatan baroe dari satoe thabib 

Amerikaan. 
Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan 

gampang dapat menjemboehkan toean poenja 

celandjer oentoek bekerdja poela dan mem- 

perbaik tenaga toean, membikin darah baroe 

dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan 

toean, dengan pendek, membikin toean di- 

dalam satoe minggoe merasa djadi moeda 

kombali. Ini pendapatan adalah sehagei 

obat roemah tangga, satoe tablet jang gam- 

pang dan enak rasanja ditelan, dan men- 

djadikan tida perloe poela kelandjer di 

operatie. Didalam 24 djam toean soedah 
lihat jang toean poenja badan mendjadi 
kocat dan banjak kenafsoean. Selainnja 
itoe, ini tablet tida berbahaja dan tentos 
didalam pakerdjahannja. 

Di negeri Amerika kebaikannja ini pen- 
dapatan jang mengagoemkan ada begitoe 
besar, hingga ini tablet? Vi-tabs dari Dr. 
Nixon sekarang telah terdjoeal diseloeroeh 
roemah? obat dengan memakei pertanggoen- 
gan. Sangat menjenangkan atau oeang 
kombali. 

Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr. 
Nixon tida mengombalikan poela atau 

membikin baroe toean poenja tenaga dan 

kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampel 

20 tahoen lebih moeda. toean akan mendapat 

kombali toean poenja oeang djika toean 

kirimkan kombali boengkoesan tablet Vi- 

tabs jang kosong. 
Satoe botol speciaal dengan terisi dubbel, 

48 Dr. Nixon's Vi-tabs, harganja moerah 

dan pertanggoengannja adalah boeat toecan 

soeatoe kepastian. 

Djika tida bisa dapat, toelis soerat 
kepada THE KNOX COMP. Batavia 
    

   

   

Kiriman jang bagoes dan djitoe sendiri, aken kita hadiahi dengan. 

1 persenan oeang dari 

77 persenan 

jang terseboet dibawah ini, 

saboen 

satoe Kartoe Post 

gkoesan 

ibawah ini! 

fasa! I dan II. 

e pakai saboen 

soekai. akan di djawab.       

  

Tiap-tiap hari Rebo 

Advertentie ,,Patjar” 
  

tjoekoep, sebelaem atau pada tang- 

gal 31 Augustus 1938 pada: 2 

MADY ROYAL 
POSTBOX 130 Batavia-C 

IV. Mengirimkan lebih dari 1 briefkaart 

dengan gambar" terseboet. diizinkan. 

asal sadja memenoehi sjarat-sjaratnja 

V. Poetoesan' jury soedah pasti dan 

tida dapat dibantah. Soerat-menjoe- 
rat tentangan perlombain ini tidak 

VI. Poetoesan akan disiarkan pada 

tanggal 15 September 1938 di ma- 

djallah atau soerat chabar ini. 

s..—.3 SJ ts5ts — ass Pe 

Sem uasus SESEss at SG Iba5 Ls S——sx 
TEA aBan nii inyhan, 
$$. s s.—— sit Ss——3 ——5 

: 

Sedjoemblah ANEM RATOES ROEPIAH 
Kita tahoe, bahwa toean-toean lebih menjoekai sahoen wangi 

MADY ROYAL, aken tetapi kita ingin djoega mengatahoei: apa 

ea 3 & 
&. AS Aa Ss 5s AT Aa sa wu 

SL BEI SL BEE Les S3 SS 
AE e SES ESA sar 5i3, 

ne Erat ES KEL aS LEE 5 SEKS 
aa 
“aa ( 

f£ 100.— 

f 50.— —f 100.— 

» £25.— -f 100.— 

"#t0— — f 100.— 

5.— sf 100.— 

» f 2.50 -f100.—   
f 600. — 

Barang siapa hendak ioeroef oendian ini hendaklah perhatikan apa 
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PINTJANG 
  

hak memilih, 

Pemilihan Stadsgemeenteraden soe- 
dah selesai. Disana-sini masih perloe 
diadakan herstemming. , 

Apa kabar, jang mengenai kaoem | 
Iboe? 5 

Bagien Belanda tidak ada seorang | 
perempoean jang terpilih, demikian 
djoega bagisn Tionghoa. Tentang ba: 
gian Indonesia kita dapat sadjikan be 
rita seperti berikoet: - 

    
Rd, Ajoe Sangkaningrat 

Di Sosrabaja telah terpilih njonja 
Soedirman (Parindra). Djadi beli 
au satoesatoenja tenaga perempoean 
jang pertama kali mendjadi lid stads 
gemeenteraad, : 

Di Bandoeng didapati doea tenaga 
peremposan jang ada harapan centoek 
terpilih jaitoe dibagian herstemming 
panti pada hari Rebo tg, 24 boelan 

  

Njonja Emma Poeradiredja 

Pertama R. Ajoe Sangkaning 
rat (1066) dan kedoea njonja Em- 
ma Poeradiredja (Pasoendan Is- 
teri) dengan 1062 soeara. 

Di Betawi njonja Datoek Toe: 
menggoeng mendapat 328 soeara, 
djadi tidak dapat ikset pada bagian 
herstemming. 

  

Njonja Datoe' Toemenggoeng 

Menilik hasil demikian itoe, maka 
- terang, bahwa hak dipilih (passief kies 

zecht) jang diberikan kepada kaoem 
perempoean berhoeboeng dengan stads 
gemeenieraad praktis tidak ada artinja, 
Karena maoe tidak maoe, soeara perem 

Hak dipilih dan| 

Apakah hak-haknja Isteri 

Indonesia ? 

Menoeroet hak hak adat di Indonesia 
seorang perempoean Indonesia masih 
tinggal berhak menindakkan sesoeatoe 
djoegasesoe dahnja berkawin, 
ia dibolehkan membikin contract, ia 
diperkenankan bertindak merdeka. 
Hak2 seroepa ini orang perem- 
poean Olanda jg berkawin 
tidak mempoenja. 

Boeat segala hal orang isteri Belanda 
baroes memperdapatkan doeloe idzin 
dari soeaminja. Lihatlah fatsal 108 Bur- 
gerlijk Wetboek: ,Seorang perempoean 
Belanda jg berkawin, walaupoen perka 
winan itoe terdjadi tidak dengan mem 
persatoekan miliknja, ataupoen berka 
win dilogsar hak milik, ta' dibolehkan 

mendapatkan sesoeatoe barang djikalau 
ia tidak d:pat pertolongan dalam acte 

Idari sosaminja, atau idzin dari soeami 
nja dengan toelisan”. 

Sebaliknja, seorang isteri Indonesia 
masih berhak menindakkan hal sesoea 
toe, tetapi kebanjakan ta' mengetahoei 
hak haknja sendiri, oleh sebab koerang 
pengetahoeannja, Kerena perkawinan 
itoe, barang milik si isteri tidak haroes 
dipersatoekan dengan milik soeaminja, 
ia masih berhak meraposenjai miliknja 
sendiri, dan barang barang jang dite 
rima olehnja. Begitoe djoega hak milik 
'soeaminja. Ternjata berlain sekali kea 
daan hal ini dari pada orang orang 

- IBslanda. 
Dalam perkawinan orang Belanda 

isieri sosami sesama, ketjoeali dalam 
perkawinan itoe mereka mengadakan 
perdjandjian jg soenggoeh tentang mi 
lik itoe. Libatiah oentoek hal ini fat 
sal 19 Burgeriijk Wetboek lid 1: moe 
lai dari waktoe perkawinan disjahkan 
maka atas oendang oendang barang2 
mendjadi milik soeami isteri sesama, 
ketjoeali, djikalau terbadap pada hal 
ini dalam perdjandjian perkawinan ta 
diadakan ketentoean jg lain, . 

Isteri bangsa Indonesia masih ber 
bak atas miliknja barang asal jang 
boleh digoenakan menoeroet kemaos 
annja sendiri: ia boleh mendjoeal, 
menggadaikan barang asal tidak de 
ngan idzin soeaminja, so2zami malahan 
ta” perloe mengetahoei perbogatan itoe. 
Meskipoen centoek orang Belanda, te 
lah diadakan perdjandjian 
perkawinan, tetapi isteri bangsa Bz- 
landaita” boleh mengoeroes miliknja 
sendiri, adapoen hak mengoeroes mi- 
lik itoe, diserahkan kepada soeaminja 
(fatsal 105 li d3 Burgerlijk Wetboek: 
»Soeami mengoeroes barang barang 
kepoenjaan isterinja, ketjoeali kalau 
ditetapkan ketentosan jang seba- 
likoja"), 

Teranglah sekarang, meskipoen se 
telah perkawinan (Belanda) barang 
barang itoe tidak mendjadi mi 
lik soeami isteri, tetapi masih soeami 
djoega jang mengoeroes, ketjoeali dji 
kalau soenggoeh ditetapkan dengan 
perdjandjian, bahwa barang barang 
itoe akan dioeroes oleb isteri. Dalam 
penghidoepan peremposan dan lelaki 
sebagai soeami isteri, tentoe dosa orang 
itoe memparoleh barang barang baroe, 
karena doca orang itoe ataupoen sa 

lah satoe dari doea orang itoe beker 

  

poean tidak dapat mempengaroehi 80e 
|soeman badan perwakilan tsb, Dari itoe 
soepaja maksoed baik dari pemerintah » 
tertj-pai, seharoesnja kepada kaoem 

kiesrecht). 
Djika tjooma hak dipilih diberikan 

nja, itoe artioja : atoeran pintjang ! 

8, R.T.   AA 

memberi, menjerahkan, menggadaikan 

maka barang barang mendjadi milik) 

'Iboe diberikan bak dipilih (passief 
kiesrecht) dan hak memilih (actief 

Kedoedoekan Perempoean Indonesia 
dalam hoekoem perkawinan 

  

Oleh: Mr, Maria UllfahSantoso 

IV 

dja , menoeroet hak adat barang 
barang baroe itoe mendjadi milik doa 
orang sesama itoe djoega. Di Djawa 
dan Madoera barang seroepa itoe dina 
makan gana-gini atau goena- 
kaja. 

Meskipoen dalam agama Islam orang 
tak mengenalkan milik doea orang2 
laki isteri sesama, tejapi barang2 
itbe dianggap sebagai milik 
2 Orang laki istri djvega, Disini se 
olah olah diadakan Sarikat anta 
rasoeami dan istri, Menoeroet 
keterangan tadiitoe, teranglah, bahwa 
kaoem istri Indonesia itoe mempoenjai 
hak bertindak jang lebih loeas dari 
pada kaoem Istri Belanda. Adakah 
hal ini boekan seboeah boekti, bahwa 
kedoedoekan Istri Indonesia itoe lebih 
koeat dari pada istri Belanda ? 

Tetapi dalam prakiijk tidak begitoe 
keadaannja teristimewa kalau kita me 
lihat oendang2 tentang memetjahkan 
perkawinan, njatalah, bahwa kedoedoe 
Kan istri Belanda itoe lebih baik, 

“Perkawinan Belanda 

Perkawinan bagi bangsa Belanda 
dapat dipetjabkan, karena alasan se- 
perti berikoet: 

1) karena berzinah 
2) karena salah seorang ditinggalkan 

: dengan sengadja, 
3) karena dihoekoem pendjara 5 ta 

koen lamanja atau hoekceman jg 
lebih berat, jang didjatochkan ss 

soedah berkawin, 
4) karena melakoekan sosami atau 

isterinja ataupoen menganizj1, se 
hingga hidoepnja dapat berbahaja 

“atau badannja mendapat loeka jg 
berbahaja, (artikel 209 Burgerlijk 
Wetboek). 

Seoempama perkawinan itoe dipe 
tjahkan atas salah, satoe dari alasan 
terseboet tadi, maka isteri berhak oen 
tek mendapat ongkos oen 
toek hidoep setersesnja, 

apabila perkawinan itoe dipetjahkan 
atas permintaan isterinja Fatsal 
225 Burgerlijk Wetboek ba 

gini boenjinja :“ Djikalau satoe perka 

winan itoe atas permintaan salah dari 
2 orang dipetjahkan, sedang jang me 
mintanja ta'memposenjai penghasilan 
jang tjoekoep bosat hidoep, maka 
Raad var Justitie dibolehkan mem 
beri pembajaran kepadanja oentoek 
bidoep jang diperoleh dari barang2 
pihak jang lain“. 

Selandjoetnja fatsal 226lid I 

Burgerliik Wetboek berisi: 

»Pembajaran terseboet itoe tergantoeng 
atas penghasilan dari jang diwadjib 

kan menjokong itoe, lagi psela bergan 

toeng atas banjaknja dan keadaan 

orang orang jang menoeroet kitab oen 

dang oendang ini baroes dipelibara 
oleh orang itoe djoega". Njatalah disi 

ni, bahwa seorang perempoean Belan 

da jang ditjeraikan itoeta' dibiar 

kan sadja, 
Bagaimanakah kedoedoekan orang 

Indonesia jang bersoeami ? c 

Di Indonesia perkawinan itoe disjah 

kan menoeroet agamalslam. 

Perkawinan ialah sesoeatoe contract 
antara lelaki dan wali dati perem 
poean, 
  

  

  

SOERAKARTA 

Penganten agoeng 

Pada malam Senen tgl 14-15 Aug 

ini Prins BKPH. Mlojokoesoemo 800 

dara moeda dari Sri Soenan telah me 

ngawinkan R A. Soenarsi dengan 

RM. Ng, Srimanoso Poerwosoewito   
  

  

(Perhimpoenan 

MINTALAH P 

  

»DE INDISCHE SPAARVEREENIGING” (D.I. S.) 

Keterangan lebih djelas pada: 

ALGEMEENE CENTRALE BANK N.V. 
Kantoor Batavia-C., Noordwijk no. 8, locaal no.5, Tel. WI. 2308. 

DITJARI AGENT JANG ACTIEF!!! 

Tjelengan Hindia) 

ROSPECTUS!! 
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TAP DEWA 
BATAVIA C.'   

AN Tone 
“PALING BERSIH 
PALING -ALOES - 

  
Harga Biik f0.80, f0.30 en f 0. 

Bisa dapet beli di koeliling tempat. 

Kr Cake): 

10. Sedia kleur DADOE, POETI 
Monster gratis 

  

Setelah diadakan nikah“ dan ,te 
moe“ Ialoe diadakan receptie” Djim 9 
sore laloe dibikin bosbaran, 

Vergadering Indonesia Moeda 

Pada hari Minggoe pagi 14 Aug, ini 
perhimposenan ,,Indonesia Moeda” tjb. 
Solo telah mengadakan leden vergade 
ring, bertempat di pergoercean ,,Ta- 
man Siswo” di Pasarpon, jang dikoen 
djoengi hampir semoea anggautanja. 

Sesoedah vergadering djam 9 pagi 
diboeka oleh nona Soemarjati sebagai 
voorzitster lalos membitjarakan bebe 
rapa hil, diantaranja djoega pilihan 
bestuur baroe, jang sekarang terdiri 
voorzitter W.B.L, Tobing, vice-voo1z, 

R Sarjono. secr. Margono,Moenadir dan 

Oemarsaid, penningmeesteressen nona 
Hartinah dan nona Soeparmi, comm. 
Roeslan, Sakir, Sarojo dan Dewat, Pe 
mimpin bagiau poeteri terplih nona 
Koegrin dan nona Fatimah, 

Fancy-fair boest tb.c, 

Dalam vergadering dari semoea per 

himpoenan kaoem poeteri di Solo pa 
da hari Senen sore 15 Augustus ber 
tempat diroemahnja njonja Sastrosas 

mito di Pasarkembang telah ditetap 
kan, bahwa besoek malam-Minggoe 

dan malam Senen. tgi. 8 dan 9 Oct.   akan mengadakan fancy fair atau pasar 

malam ketjil, bertempat disocieteit 

Mangkoenagaran, jang keoentoengan 

nja bersih akan didermakan kepada 
kasnja perhimpoenan pembantras pe 

njakit t.b.c, di Solo. 
Tan 

Tooneelstuk , Fatimah“ menggempar 

kan orang Arab di Soerabaja. 

Sebab-sebabnja jang 
oetama. 

Pada hari Saptoe jang Isloe dan 

djoega kemaren, Aneta telah kaberkan, 

bahwa sebab jang membikin 3 per 

koempoelan Arab di Soerabaja madjoe 

kan protest kepada PID berhoeboeng 

dengan pertoendjoekan toneelstuk ,Fa 
timah" sehingga dilarangoja, jalah sa 

toe scene dari kekedjaman satoe lin 

tah darat bangsa Arab, tetapi sebetoel 

betoelnja, boekan dari lantaran itoe 

ecene sadja, akan tetapi ada 6 scene 

jang semata mata merghinakan dera 

djat bangsa Arab oemoemnja, malahan   
assistent wedono di Wonosari (Klaten), lada bsberapa dari iioe scene beloem 

tahoe kedjadian, dan ada dilosar garis, 
jaitoe jang berhoeboeng dengan peng 
hinaan kepada sekolah sekolah Arab 
dan goeroe goeroenja" 

Itoe 6 scene jang dianggap oleh 
crang Arab ada menghinakan dan me 
roegikan deradjat mereka, jaitoe begi 
ni: Pertama di pagina 11, 29 dan 39 
dari kitab ,Fatimah", terdapat peng- 
hinaan dengan matjam matjam djenge 
kan kepada sekolah Arab oemoempja 
dan goeroe goeroenja, Kedoea, dipagi 
na 11, 26 dan 3| terdapat penghinaan 
dan djengekan kepada pengoeroes 8e 
kolah sekolah Arab Ketiga, dipagina 
23, 28 dan 40, pemimpin pemimpin 
bangsa Arab dinjatakan sebagai peni 
poe dan tjoerang dalam pergsoelannja. 
Ke-ampat, di pagina 14, orang Arab di 
njatakan sebagai bangsa jang bueas 
jang mempermainkan hak hak orang 
perempoean, dan tidak memelihara be 
toel anak anakaja. Kalima, di pagina 
34, 36 di njatakan peri lakoe saudagar 
Arab dengan hinakan dan djengekan, 
Keanam, di pagina 4l, 42  memba 
wa pemandangan dan perkataan- 
perkataan, jang mana orang bisa fa- 
ham, bahwa orang Arab sadjalah jang 
mendjadi lintah darat. Semoea scene 
ini telah diseboet djoega dalam prc- 
gramma PAI boeat itoe tooneel. 

Dari lantaran adanja ini scene ece- 
ng jg menghinakan, orang Arab Soe 
rabaja beserta 3 perkoempoelannja 
Arrabitah. Al Irsjad dan Al Chairijah 
memprotest, dan sesogdah PID perik 
sa pengadoean itoe, maka pada pagi 
hari Kemis tg 11 Aug'88 tooneelstuk 
»Fatimah" dilarang dipertoendjoekkan 

Lebih djaoeh dari Soerabaja, kita di 
kabarkan dengan 100 pCt kabar kabar 
nja betoel dan telah terdjadi, begini: 
Soepaja confl'et ini tidak mendjadi 
pandjang dan teroes, telah diadakan 
permoefakatan lagi antara wakil wakil 

perhimposnan Arab diroomah t Ros 
baja bin Talib pada sore bari Kemis 
tell Aug 388 Kemoedian diangkat 
satoe comite dari itoe wakil2 perbim 
poenan jg terdiri dari 5 orang, jaitos 
tt, Ar M Alaydroes, Hamid Algadrie, 
Moehammad bin Abdullah Albaar, 
Oemar Hoebis dan Saied bin Heme-   dan, 
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rilah tegak mereka didalam 
jang erartian p-litiek menger 

Orm nasional dan tega 
mereka poela didalam 

     
    

  

   
   
   
   
   
   
   

     

    

Kao bangsa India itoe 
mang ada mempoenjai sifat ketja- 

an jang soedah seperti toeroet me 
eti kelahirannja, dan didalaro 

epannja mengabdi kepada 
t- mereka soedah terdidik 

sntoek mendjalankan kewadji- 
sehingga mengorbankan diri- 

     toe sa'at jang moengkin akan 
| Karena berabad-abad mereka itce 

tinja kepada agamanja, ma 

  

   

   
   

        

   

    

   

dalam artian cultureel tentang 
daian karang-mengarang sjair, 

janjian dan menari mempoenjai pera 
jg dalam,tentang ketjantikan alan      

         
    

     

  

   
    

   
   

  

toelen poela. : 

  

Aa Naa Penataan mega nan nan 

dari tic 

  

: 

g |takostnja boeat bergerak dengan se- 

     

  

entoek bersedia sedia didalim 

lah jang dapat memadjoekan 

n alam, 
pandai berbitjara, jg semoeanja me 
ngandoeng keheloesan, malahan mem 

| poenjai tjara jg lebih haloes poela da 
|lam pekerdjaan pemeliharaan badan 
nja, jg semoeanja itoe tidak boleh di 

at pada bangsa2 modern lainnja di 
, hatta jg soedah menerima pen 
n sekolahan 100pCt poen, tetapi 

lak mempoenjai dasar jg toelen 
ear daripada soeatoe tamadoen jg|han dan mave ta' maoe hanjalah me 

     

  

ernja 

TT Toelisan Margaret Cousins 
pa 3 

    

  

   
— Kemoedian seabad lamanja dibawah 
pimpinan dan koengkoengan Inggeris 

osn, pertjampoeran koengkoengan dan 
Petisah mereka pengosasa ini tiada 
lah banjak mendatangkan, pertolongan 

merdeka merdekanja. 

  

      
   

    
   

  

   

baginja. 
" An batan Geredja Kristen (Zending) 
disana poen toeroet poela bekerdja 

e | memberi pertolongan, sehingga anak2 
perempoean India ditarik keloear dari 
pada tempat pingitannja, agar dapat 
lah mereka itoe dioentoekkan perloe 

r|bagaikan saudara2 kavem wanita sen 
(diri laloe dididik bosat bekerdja seba 
|gai goeroe goeroe, perawat perawat da 
lam roemah roemah sakit dli.nja per 
oesahaan Sociaal Bagaimana djoega 
kepeolitiekannja Pemerintah Inggeris 
dalam soal pendidikan (education) me 
reka bangsa Inggeris itoe tidak meng 
adakan perbedaan antara anak? laki 
dan anak anak perempoean, tetapi ter 
njata djoega, bahwa osang pengeloearan 
'jg dioentoekkan anak anak laki tadi 
adalah berlipat ganda 6 kali besarnja, 
terbanding dengan budget jg dikeloear 
kan oentoek kepentingan anak arak 
perempoean. 
Dihitoeng sama sekali goes, pendidi 

kan jang tadi itoe tjoema mempenoebi 
kepentingan 7 procent bagaikan negeri 
jang besar ini, negeri jang ada mem 
poenjai kesopanan foea dan pengeta 
hoean | 
Segenap sifat sifat jang haloes dengan 

keinginannja sama sekali dari pada 
kaoem Wanita senantiasa masih seperti 
terdjerat dan tertjengkeram oleh aliran 
ketakoetan jang meradjalela itoe jang 
tidak berdasar sama sekali, ditambah 
poela oleh keadaan kesehatan mereka 
mereka, jang djelek itoe, oleh kebodo 

4 
4 

| 

reka tinggal melalaikan itoe semoeanja,      
   

  

   

        

kita mengingati akan penga 
3) Boeddha'an jang lebih koe- 
rang seriboe tahoen lamanja maka ini 
lah mendatangkan kemadjosan dls. 

a, tetapi diwaktoe pemantjaran 
sampai disitoe, memang penga- 

| roe @boedha'an itoe sedang mera 
na. Pertempoeran dan pergoelatan di 
antara keagama'an, adat adat dan ba 

'hasa, ditambahkan poela kepada ke 
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    ksa semoeanja 
toe kepada kaoem Wanita bang 

Hindoe, bosat hidoep terasingkan 
kir) terpaksa pela menoeroeti 

angan bosat bsrsoeamikan diri 
waktoe masih kanak kanak poeia 
mbikin mereka mendjadi loear biasa 

tiran akan meradjalelanja kasta 

hingga mengakoei sadja mendjadi 
oemmat jang rendahan menoeroeti 
Iminderwaardigheidscom- 
ple x nja (inferiority complex). 
| Tetapi sementara anak anak perem 
poean beroentsenglah, bisa memparo 
leh didikan sekolahan jang menengah 
Iselandjostnja golongan Kaosm Wani 
Ita jang ketjil itoe memasoeki seboeah 
Midrassah Tinggi (Uviversity). 

Maka dari golongan inilab keloear 
'poela gegradueerden jang pertama ka 
Ii, mendjadi pembangoen bagaikan 
Kaoem Wanita. Kepada mereka mere 

2 |ka itoelah jang patost dikirimkan poe 
djiannja. Tetapi kedjadiau ini adalah: 
diwaktoe antara tahoen 1880—1890, 

Dan didalam wakioe 10 tahoen itoe 
posela maka lahirlah Arya Samaj 
dan BrahmoSamaj (Emancipatie 
dan Vrijheidsbeweging) pendirian? 
"mana bermoola memboeat socatoe pen 
dasaran (base) bosat dianggap sesama 
dan setinggi deradjatnja bagai kaoem 

India bangoen | 
Ba AN Ba Ne 

perempesan didalam perdjoeangannja, 
. Satoe doea daripada kaoem Wanita 
jang kelocar pendidikan diatas tadi, 

dan sopan, per 
nah mendjadjah poela kaoem kaoem 
keloearga berbagai bagai jang meng 
hargai gerak kemadjoean itoe, demi 
kian poela Baginda Postri keradjaan 
Mysore, Baginda Poetri Maharani 
dari keradja'an Baroda, dan djoega al- 
marhoem Baginda Poetri Begum Sul- 
'tane Bopal, tidak berhentinja mengan- 
'djoerkan orang-orang toea didalam 
negerinja masing-masing, soepaja anak 
anak perempoean disitoe semosanja 
itoe dikirimkanlah ke sekolah dengan 
ramai. Oleh karena ini, maka hasilnja 
jalah bahwa di India pada sekarang 
ini soedah ada 6 bosah sekolah besar 
jang mengadjar Vak, osntoek kaocem 
wanita/ sadja dan ada pada 3 boeah 
sekolah Dokter, poela boeat kaoem 
itoe, ketjoeali itoepoen didalam segala 
pendirian onderwijs biasa, adalah ter 
dapat moerid-moerid kaoem wanita. 

Adapoela seboeah Uaiversiteit (jang 
satoe satoenja) jg diventoekkan kaoem 
Wanita sadja, jaitoe jang terletak di 
Poena, didalam pendirian mana o- 
rang menggoenakan bahasa daerah se 
bagai voertaal. 

Oleh karena segala tenaga jg soedah 
dipertoendjoekkan dan dari tjonto2 jg 
baik baik jg diperlihatkan oleh kaoem 
kaoem Wanita jang terkemoeka2, dan 
dahoeloenja menerima peladjaran da- 
lam sexolah2 tinggi dan pendirian? 
tinggi ini, maka sekaranglah soedah 
orang dapat mendasarkan soeatoe pen 
dirian jg ditoeroeti oleh beberapa go- 
longan loear disemoea daerah di India, 
jg mengoetamakan agar tiap2 kaoem 
Wanita itoe mempoenjai perasaan be 
rani menanggoeng. 

Beberapa bavjak poela adanja per 
koempoelan2 Sociaal jang soedah ter 
dirikan oentoek berbagai bagai kepen 
tingan kepada Djanda dan Kacem 
Wanita jang miskin, oentoek mem 
beri pendidikan kepada Kaoem Wa 
nita jeng dewasa dengan pertoeloe 
pgan cur2us2 jang diadakan diwaktos 
sore. Mengumat amati soepaja sekolah 
sekolah openbaar dan particulier itoe 
sekolah perempoesan| semoeanja tidak 
ekoerangan goeroe, 

Dan achirnja, sekarang soedah 
poela terdirikan oleh mereka itoe be 
berapa club oentoek mereka sendiri, 
dan inilah berarti club club jang psr 
tama. (Dari erang orang jang meng 
goenakan pikirannja atau intellectuee 
len, Dj.) La : 

Salah soecatoe keanehan dalam hal 
ini, jaitoe, bahwa didalam 10 tahoen 
permoela'an daripada abad ini, (1900 
1910), semoea pekerdjaan dan tjita 
tjita serta maksoed maksoednja perem 
poean perempoean itoe ternjata diker 
djakan dengan individueel dan locai 

tempat masing masing) djadi tiadalah 
perkoempoelan jang satoe bersangkoet 
paoetan dengan jang lain, ketjoeali 
bahwa sliran dan hawa pikiran mere 
ka semoeanja itoe, jang boleh diang 
gap ,satae pikiran". 

  

      
     
   

    

     
    
     
     

    

     
     
    
         
     

    

  

    
    
   
     
   

   
   
   
    

     
    
   
    

      

     

   

    

    

   
    
   

  

Na 

| Comite telah mosfakat ukan moen 

ab siarkan sirkoelir dengan nama 5 
Dg terseboet, dengan pakai tanggai 
Augustus 1938, sesoedah PID me 
angnja lebih dceloe sampai disini 

Il tooneelstuk dapat di bereskan, 
Lebih landjoet, kita dikabarkan dari 

Soerabaja, bahwa toean Alatas lid 
Ikeraad jang katanja di cendang 

e Soerabaja telah sampai pagi ha 
i Djoemahat, sesoedah soal ini 
i bereskan oleh PID dan cowite per 

damaian. Dikabarkan hahwa tosan 
“Alatas lantas minta jang tooneel 
moesti df teroeskan dengan 
  

chirnja poetoesan jang soedah, tetap 
djoega. 5 7 

“Djadi, apa jg telah dikabarkau oleh 
Aneta kemarin jg mengatakan: , Bah 

'a perdjalanan t. Alatas telah dapatkan 
asil begitoe djaoeh, jang dengan ia 

poenja penjampoeran telah didapatkan 
satoe compromis“ ada berlainan dengan 
jg t. Alatas ada dajakan boeat bereskan 
itoe confiet, g 

000. 'Perhadap sikap jg zctief dari PID 
|. di Soerabaja, harces kita wemcedji 

an selandjoectnje, besar pengharapan 
kita jang PID disini dan Inlandeche 
Zrken lekas lekas mengambil tindakan 
oentoek memeriksa boekoe teb, dan 
soepaja soal keriboetan ini tidak ter 
djadi iagi di laiulain tempat, sebaik 
baiknja boekoe itae dibaslag. YA) 

Binits Roemeh Piatos Moeslimtin" 
Perobahan pencempang. 

Achir boelan Juli 1938 adalah dusa 
Orang anak pupil jang lari, roeparja 
mereka itoe telah biasa mendapat di- 
| Gikan bidoep merdeka, jaitoe borge- 

augan minta? dimene2, djidi se 

dosrkan tooneelstuk terseboet, dan te 

goenakan ia poenja pengaroeh, tetapi |: 

RPM, mereka itoe laloe merasa dirinja 
tak dapat hidoep dengan merdeka, 

ke CBZ boesi dichitankan serta soedah 
dimoelai bersekolah. 

Walakin keadaan RPM memang 
masih dalam soesah dan masih meng 
harap sokongan dari segenap fehak 
serta segenap oemmat, skan tetapi 

|berdasar atas kemanoesiaan, moesta 
hillah akan dapat menolak, apabila 
ada anak jang betoel.betoel mesti men 
dapat pertolongan, dan dalam permoe 
laan boelan Augustus '38 penoempang 
RPM adalah tambah doea orang anak 
cemoer 9 tahoen dan 4 boelan, 

Derma menoempang ver- 
gadering Sportvereeniging MOS 
menderma f 2.50, PPB ijabang Bata 
via-Centrum I f 250, dan ,Persatoe 
lan M nangkabau'" f 2,50. 
Derma beroepaoseang. Nj 

tagih Batavia-O. f 1, NN f 2.50, 
NN f 150, nj JR Welterboek:Muller, 
Tanahabang, f 5, RA Koesoemo-Oeto 
yo, fl, nj Z Kiagoes Hoesein, Beng 
koelen, f 2, t A Karim, Madjene f 0.25 
dan £. Haeba Dg Sitoedjoe, Boeloe 
koemba, f 025. E 
Derma selain oeang. Sete- 

ngah karceng oebi dari Ma” Md Joe- 
noes, Sawahbesar, 1 cmlli bestelgoed 
berisi djeroek keprok dan tengteng 
katjang dari familie Ds. Sartono, La- 
wang, 1 karoeng oebi dari familie A 

  
|Aldjoeni, Sawahbesar, 1 gantang beras | 
Idan 3 pond daging sampi dari toean 
Soenarijo, eigenaar restaurant , Mata- 
rara. 

Oeroesan soerau dan pon- 
dok RP M. Diterima dari t Achmad, 
Balikpspan f 1.—, dan dari perk. , Men 
teng Saie“ f 2,50. 

Keadaan soerau serta roemah pon       ah politie menjerahkannja kepada dok tinggsl lantai jg beloem selesai, 

pada hal di RPM soedab akan dikirim j 

masih perloe mendapat derima oenioek 
mejandjoetkan itoe pekerdjaan. 
Tetamoe. Pada ig 10 Aug 38 

Pref Dr Pendia,' djoega datang ma 
ngoendjoengi KR PM hingga setengah 
djam lamanja, beliau banjak bertanja 
kan semoea keadaanuja, 

' MODE 
  

  

Badjoe kebaja. 
Badjoe ini diperboeat dari pada ka 

in soetera jang tidak berkembang. Le 
ogannja menggoentingnja sebsgai Rag- 
lanmouw, ialah lengan jang menggoen 
tingnja sampai dipoerggceng, Dioe- 
djoengnja diberi perhiasan renda va 
encienne jang lebar dan renda itoe       

dan sementara lain kaoem poeteri jg| 
terhitoeng berboedi 

(sendiri sendiri dan menoeroet tempat. 1 S8 
tiada bergesa gesa menjoesoer pantai 

PERDJALANAN KE BOVEN 
DIGOEL 
  

Njonja Lasmikin J. Nasu- 
tion menoelis deri Amboiua ke 
pada “Antara” tentang perdjalanan 
ikaoem pergerakan jang diasingkan ks 
Digoel seperti berikost: 

Sebagaimana telah lebih doeloe disi 
arkan oleh “Antara”, maka pada pa- 
gi pagi hari, hari Kemis 21 Juli, kita 
(Jahja Nasution dan isteri, Soebeno 
dan isteri, Oemar dan istri, Abdul Ha 
mid, Doel, Namin, Maoen, Soedarmin 
dan Abdul Salam), dengan kereta Han 
daagse berangkat dari station Gambir 
jang diantarkan oleh keloearga saha- 
bat dengan kenalan jang boekan se 
dikit djocmlahnja, dan pada hari itoe 
djoega koerang lebih poekoel 7 ma- 
lam kita sampsi di Soerabaja. 

Segsla orang boeangan kemebali ber 
istirahat kehotel prodeo sedang ketiga 
isteri jang mengikoeikan sosaminja 
itoe diberarkan tinggal diloear (diroe 
mah familie njonja Lasmikin |. Nasu 
tion), kesempatan mana dipakai oleh 

| mereka oentoek membeli sedikit2 ke 
perloean pelajaran dan perkakas per 
sediaan roemah tangga dinegeri Pa 
poea tempat tinggal jang baros itos. 

Selcesin pendoedoek Bi van- Digoel 
jang baroe dipindahkan dari Djakarta, 
ditambah oleh doea orang dari Soera 
baja, jaitoe: seorang nama Ibrahim 
alias Doerahim asal dari Siloeng 
kang Sumatra Barat, beroemoer tiga 
poeloeh satoe tahoen, setelah poeas 
membelandjakan oemoer moedanji 
sebelas tahoen dalam boei, maka seka 
rang haroes poelaia mendjadi pendos 
doek Boven Digoel, kedoea: Ach mad 
Sjoeaib berasal dari Batoe Sangkar 
jang baroe sadja datang dari Boven 
Digoel akan dipoelangkan kenegerinja. 
tiba tiba setelah sampai di Soerabaja 
dan telah berdjalan djalan sehari di 
dalam kota, hanja menanti waktoenja 
berangkat ke Sumatra politie membe 
ri tahoe bahwa: 
resident Ambon msminta dia soepaja 
dikirim kembali ke Boven Digoel (roe 
panja beloem masanja saudara ini kem 
bali ke Sumatra Barat) Kechilafan jg 
terdjadi dengan pengiriman ssudera 
ini, jang dengan besar hati akan men 
djoempai familienja di Minangkabau, 
mendengar nasibnja jang haroes poe- 
jang kembali ketanah Papoca dimana 
ia telah berdiam koerang lebih toe- 
djoeh tahoen, menjebabkan kemasjgoe 
lan hati, jang bergelombang bergelora 
didalam dadanja, akan tetapi apa bo 
leb bosat! Dengan Gouvernementsstoo 
mer ,Fomalhout“, ke empat belas 
orang Boven Digoel ini bertolak dari 
Oedjoeng Soerabaja pada kira kira poe 
koel sgatoe lepas tengah hari, hari 
Saptoe 23 Juli, jang djoega diantarkan 
oleh sanak familie di Soerabaja. 

Pendoedoek jang beloem 
bertamaddoen 

Kapsi poetih jang ketjil ini dengan 

menoedjoe poelau poelau Bali, Lom- 
bok, Fiores, Soembawa dill,, kemoedi 
an baroelah pada hari jang kelima 
berlaboeh dipoelau Alor dekat Timor 

San ap Ona Ai oa ba PA aa Dea naa Maa 

  

  

ane Menipe paman Semak, 

  

Koepang. Peudoedoek Alor jg masih 
djaoeh dari pada tawdoen itoe, da 
tang mendjosal ikan kering, kelapa 
moeda dll, kekapsI. Aneh! Sampai pa 
da masa sekaraug kini: beloem djoe 
ga semposrna mereka mengerti me 
ugetahosi harganja mata oeang oleh 
|karena pada masa kita membeli ba 
rang barang jang dibawa oleh mereka 
itoe, mereka hanja soeka menerima 
oeang sen atau gobangan jg barce ba 
roe, osang tembaga jg telah berkarat 
ataupoen oeang perak ketjil ketjil tia 
da begitoe digemari oleh mereka. 

Mereka itoe hanja memakai sehelsi 
kain dibadan, lelaki beramboet pan- 
djang, bersoegi tembakau jang besar- 
besar, sedang bahasa Indonesia hanja 
d:ketahoei ole mereka sepatah doea 
sadja. Setelah kapal bermalam sema 
lam di Alor, maka ketsokan harinja 
pagi pagi pelajaran diteroeskan arah 
mangoetara, sehingga pada hari Djoem 
'at tanggal 29 Juli poekoel enam pa 
gi, kita telah sampai kepelaboehan 
Boeton (seboeah poelau 'dioedjoeng 
Soelawssi sebelah bawah), 

Atas izin dan diantar oleh militair 
pengantar kita, semoeanja dibolehkan 
pergi mandi mandi dan membeli beli 
kedarat, Setelah berhenti satoa sete 
ngah kari di Boston, maka pada tang 
gal 31 Juli lepas tengah bari, kapal 
bertolak-poela meracengi Laoet Banda 
dan keesokan harinja, poekoel enam 
sampai ke Wangi- Wangi. 

Disini kapal hanja berhenti doea 
djam, laloe G.S. , Fomalhout berto 
lak poela menoedjoe Ambon dipoe 
koel ombak dengan gelombang jang 
diiringi oleh hoedjan, sehingga ham 
pir semoea penoempang meentah ma 
bok laoet. 

Kapal poetih ini roepanja selain da 
ri membawa passagiere, djoega sambil 
melakoekan pendjagaan atau pemerik 
saan, menjebabkan pelajarannja per 
lahan lahan berkeliling keliling,sehing 
ga kita jang mencedjoe tanah penga 
singan, djoega merasa sebagai toeroet 
bertamasja melihat lihat laoetan dan 
poelau poelau jang tjantik disebelah 
Timoer deri Maloekoe jang kena 
maan itoe. Sajang hoedjan dan ombak 
jang datang selaloe mengganggoe ke 
senangan penocempang, menjababkan 
perhatian penoempang sebagian besar 
memikirkan pening kepalanja. 

Dengan bal jang demikian, maka 
pelajaran Soerabaja sampai ke Ambon 
memakantempo sebelas hari Jamanja. 
Menoerost tjeritera militairen pengan 
tar kita, di Ambon akan berhenti doe 
loe I0 hari, kemoedian baroe akan me 
neroeskan perdjalanan ke Boven-Di 
goel. Sangat bersjoekoer kepada Toe- 
han Jeng Mahakoeasa bahwa kita se 
moea didalam perdjalanan tidak seo- 
rangpoen jang terganggoe kesehatan 
Dja, moga moga sanak familis jang di 
tinggalkan poen akan terlebih lagi hen 
daknja. Wassalam dari tengab perdja 
lanan, 

Amboina, 9 Augustus. 

Lasmikin J, Nasution. 

  

dilipat ketjil ketjil, sehingga meroepa 
kan seboah boenga. Dibahagian dada 
diberi perhiasan renda atau kain or 
gandi jang dilipat ketjil ketjil dan me 
roepakan sebagai kipas. Di tengah te 
ngah kipas itoe diberi boenga soetera 
jang warnanja sesoeai dengan warna 

V (V vorming hal suitanijding ), 

S8. Mohamad, 

  

   
    dan satoe boedjang. 

(harga harga Betawi)     Hala 

Makakan : 
Karangmenaniji daging. 

Sajoer podomoro taoge. 
Pepesau peda, 
Asinan mentimoen. 
Boeah. 

Keperloean keperlosan. 

Doea ekor peda 2i/p gen 
Taoge pandjang oentoek sajoer 1'/, 
Taoge pendek oentoek oerab 1'/2 

3 

Daging Nu 
Babad Ty 
Ikan teri kering ag 
Mentimoen Dae Hi 
Kelapa Meng 
Boemboe boemboe Isinnja 6 $ 
Boeah Kapan   Djoemblah 40 sen, 

badjoenja. Badjoe ini menggoentingnja 
tidak memakai geer, dan dibahagian 
leher menggoentingnja sebagai hoeroef 

Persediaan sederhana 
centoek empat orang 

Oerab babad tipis dan taoge pendek. 

Karengmenantji daging 

Dagingnja diiris iris sebagai mem 
bosatnja dendeng, kemosdian dihari 
boemboe lada, pala dan garam dan 
tjoeka sedikit, kemoedian dibiarkan 
sadja, labih koerang setengah djam 
lamanja, Ambillah minjak kelapa doea 
sendok makan dan gcrenglak daging i- 
toe tadi dengan minjak ini, dengan di 
beri satoe sendok ketjsp dan bawang 
merah jg soedah diiris haloss satoe 
sendok makan, Kalau soedah setengah 
masak, laloe diberi air semangkoek 
teh dan diberi pozla sepotong ketjil 
djahe jang soedah dipoekoel dan sepo 
tong kajoe manis (kaneel), Sesoedahnja 
laloe digodog teroes sampsi masak, 
dan eirnja habis. 

Oerab babad tipis 

Babadnja digodog doeloe sampai 
me€ndjadi loenak, sesoedahnja lalos di 
iris iris ketjil ketjil, Taogenja digodog 
sampai setengah masak. Kelapanja 

sibkan, kemoedian diparoed, Boeatlah 
boemboe sebagai berikoet: sesaing 
bawang poetih, doea bosah tjabai me 
rah diboeang isinja, tiga boeah tjabai 

  

MODE KITA 
Koendjoengilah  peroesahain 

bangsa sendiri oentoek memesan 
kabaja jang indah2 pakaian anak2, 
Ne pNa a penganten compleet 

Peladjaran memotong roepa2 
pakaian, nut. -I- fr. handw. dan 
Corsages dalam bahasa Belanda 
atau bah. Indonesia. Bajaran se- 
adil-adilnja dengan diploma 
atautidak. Kernolongweg 13 Bt-C, 

  

   

    

     
  

jang seharga satoe setengah sen diber 
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“LAGI SOAL HAK PILIHAN. 

p Aa 
|. Moepakatnja Nji Bedjat begini. 

| Boecat apa dapet passief kiesrecbtj 

  

            

  

2 Si Bedjat memang dari doeloe ndak | 

meepskat banget utas hak njang dil 
beriken sama orang prerpoean dalam 
erkara pemilihan. 

- (tjsemah bolib -dipilih) tetapi ndak 

bisa memilih, ndak mempoenjai acticf 
kiesrecht. Pn 

Passicf sama actief itoe bisa diang 

gep seperti telor, Kalu' tjoemah ada 
Poetihnja, tapi ndak ada koeningnja, 

jab, ndak bisa djadi ajam. 

| Passief zonder aetief, hasiloja banjak 

atawa sedikitnja stem terserah sama 

kaoem laki laki, sedang kaoemnja toeng 

gal djenis ndak tace apa apa. 

Dari itoe, kalo” nji Bedjat mah, biar 

orang soedah mahamoerah memberi 

kita passief kiesrecbt, lebih baik ngoe 

tjap terima kasi sadja ah, lebih baik 

ndak dapat, kalo' zonder actief, : 

'Nji Begjat brani tanggoeng, kalo" 

kaoemnja dikasih doea2nja hak, tem 

toe, aksi pemilihan bisa lebih rame, 

lebih hebat, lebih serem lagi. 

Apa lagi sekarang oemoemuja kaoem 

ibos soedah moslai bergerak, mikir 

nasib prempocan terlantar, mikir na 

sib prempoean njang kepaksa terdjs 

roemoes dalam lembah kedjabatan, 

mikir nasib anak2oja dan sakteroesnja, 

Djadi kelo' cemoemnja kaoem iboe 

soedah insjaf kasitoe, apa sebab... 

belon djoega dianggap tjakap boeat 

memilih wakil? Raar, bin aneh, alias) 

adjaib. 

Daarom, boeat lain kali, moelain se 

karang moesti giat. Lid2 Volksraad 
dari sekarang moesti noentoet te- 

roecececeoes sadja, Gagal sekali biar, 

djangan mandek, gagal doea kali, djoe 
ga djangan mendeg, wa'loem oesaha 

manoesia itoe mandegnja kalo” soedah 
dibelik koeboer. 

NJI BEDJAT 

rawit, sepolong ketjil tjikoer (kentjoer). 
| sehelai daoen djeroek poeroet, goela 

sedikit dan garam serasanja. Boemboe 

boemboe ini semosanja ditoemboek 

baloes, sesoedahnja lalse kelapanja di 

tjampoerkan dan dioelasi sampai tjam 

poer betoel. Kelaps ini laloe diboeng! 

koes dalam daoen pisang dan d'tanak 

sampai masak. Kalau soedah masak 

laloe diijampoerkan dengan babad dan 
taoge itce tadi, 

Pepesan peda 

Pedanja dibersihkan, sesoedahnja Ia 
loe dibelah doea dan diambil doerinja. 

Ambillah belimbiaog boeloeh dan iris 

“lah belimbing itoe jang haloes, kemoe 

dian direndam dengan air garam lebih 

kosrang setengah djam lamanja. Bbe 

atlah boemboe sebagai berikoet : 

Lims boeah kemiri, tiga boeah tjabai 

merah jang soedah diboeang isinjs, 
bawang merah lima boeah, sesaing ba 
wang poetih. belatjan sedikit, goela 
dan garam serasanja. Boemboe2 ini se 
moeanja ditoemboek haloes, sesosdah 

nja laloe belimbinguja tahadi diremas 

dan diboeang airnja, kemoedian ditjam 

| poerkan dengan boembae Itoe. Kalau 

“soedah tjampoer laloe diberi santan 
kental doea sendok “teh dan pedanja 

. ditjampoerkan, Kemoedian dipepes dan 
diteanak sampsi masak, Kalau soedah 
masak laloe dipanggang sebentar. 

Podomoro taoge, 

Taogenja dibersihkan, sesoedahnja 
laloe diberi boemboe sebagai berikoet: 
sepotong ketjil koentji, sepotong lang 
koeas, ketoembar, djintan, sepoeloeh 

boetir lada, bawang merab, bawang 
psetih, kemiri, belatjan, daoen djeroek 
poercet, goela dan - garaw serasanja. 
Boemboe boemboe ini ditoemboek ha 
loee, sesoedabnja laloe dimasoekkan 

dalam taoge itoe tadi dengan diberi 
santan kental setjoekoepnja (kosahnja 
agak banjak) dan tarinja haroes di 
tjampoerkan poela, Kemoedian digodog 

| sampai masak semoeanja. 

Asinean mentimsen, 

Memboeatnja sebagai asinan biasa 
dan harees diberi tjabai merah jang 
soedah diiris haloes dan goela sedikit 

S. Mo hamad, 

   

ISiapa jang salah...? 

SEGA 

Oleh : Laoeng Manjogot 

| - Motto: ,Iman jg tegoeh mendjadi 
sinar dalam penghidoepan“. 

Ibjika maloe pada mata manoesis, 
Bertopengkan kesopanan dhahir se- 

$ nantiasa, 
Oentoek menoetoepi segala rahsia, 
Tetapi... O Toehan lebih berkoeasa. 

. ,Mar...! Kau tahoe orang toeakoe 
tjoekoep sajang padakoe, apa sadja ke 
inginankoe ditoeroetinja. Barboekti koe 
minta kemerdekaan bagikoe oentoek 
bergaoel setjara modern poen romo 
dan iboe tidak keberatan, meskipoen 
romo dan iboe mendapat edjekan dari 
kanan dan kiri teroetama orang2 kolot, 
ini Jpn an tidak perdoelikan”, 

PAR Sena gl 
»Ja . . . apa ?“ Soemarsih meman- 

dang pada Marjono dengan roepa koe 
rang senang, 

»Ja teroeskanlah tjeritaramoe koe- 
dengar!" 

»Kau anggap toestel radio jang ber 
hadapan dengan dirimoe Mar ?“ 

»O ja salah, moestinja selakan nona 
berpidato koedengarkan !“ mendjawab 
|Marjono dengan djenaka. Soemarsih 
merengoet bersedia bangkit dari tem 
pat doedoeknja, tetapi dengan tjepat 
tangan Marjono memegang tangannja 
gadis ini. 

Sebagai actienja Ramon Novarro di 
lajar poetih begitoelah Marjono terss 
njoem merajoe-rajoe memboedjoek Sos 
marsih agar djangan teroes meneroes 
meradjoek, 

»Ab, begitoe sadja kau soedah ma- 
rah. Kau tahos apa akibatnja orang 
ig pemarah ?“ : 

Soemarsih toendoek, tidak mendja- 
web. 

»Kau nanti lekas toea Soem... . “ 
»Akoe bentji padamoe.“ 

' “Tetapi didhahir sadja boekan ?” 
menjamboengi Marjono, dan tanganoja 
segera ia gantoengkan kabahoenja 
Sosmarsih. 
“Roepanja Marjono telah oeloeng ten 

tang mendjebak hatinja gadis gadis, 
ternjata Soemarsib seketika hilang 
amarahnja, bahkan ia biarkan sadja 
dirinja diperlakoekan demikian oleh 
Marjono, Agaknja ia pikir toch pe- 
moeda ini kelak akan mendjadi soea 
mipja. 

»Mar.: ! Kau memang tidak me 
mentingkan hal jang penting, kau ang 
gap apa perkataankoe sebagai do- 
ngeng", 

s Tidak, zkos berdjandji demi bang 
Bedjat akan memperhatikan apa jang 
dititahkan oleh tosankoe poeteri, eh 
salah moestinja oleh Soem, . koe jang 
manis. Tjobalah tjoba Soem, kau ter 
senjoem |“ 

Maoe ta' maoce Soemarsih terpaksa 
tertawa, dimana saat itoe tangan jang 
haloes mentjoebit dagoenja Marjono, 

»Adoeh . , , itoe kan sakit ja? le 
paskan !” 

,Ini oepahnja orang jang nakal, nah 
bilang bahwa kau tidak akan nakal 
lagi nanti baroe koelepaskan !” 

Ja, .. ja... tidak lagi lagi” 
Kemoedian setelah mereka poeas 

berseloroh dsn berolok olok, Soemar- 
sih berkata : ,Mar. .. kini boekan rah 
sia lagi bahwa kita dimata osmoem 
soedah bertoenangan, tetapi . , , teta- 
pi. . .sebenarnja... “Soemarsih toen 
doek dizchir perkataannja ini. 

»Itoe soedah koemakloemi Soem , .?“ 
»Djangan terlambat Mar, sebab akoe 

sebagai mendapat firasat jg mengcha 
| watirkan" ia menoetoep moekanja, 

»Jang kau artikan apa Soem ? 
»Kita telah melanggar garis jang di 

artikan bertoenangan”, 
Marjono laloe menoendoekkan moe 

ka, agaknja memikirkan betapa kelak 
djadinja ini lelakon, jg tadinja ia ta' 
sangka akan berakibat begitoe, 

Poen Soemarsih terdiam, barangkali 
pikirannja melajang membajangkan 
bagaimana djadinja djika hari perka 
winannja dengan Marjono masih toen 
da tertoenda sadja, berhoeboengdengan 
roendingan kedoea fibak orang toea 
masing masing masih djandji berdjan 
dji. Hanja Toehan jang mengetahosi 
ketjemasan hatinja Soewarsih masa 
itoe, 

Sekarang disitoe senjap, banja de 
tiknja doea djantoeng manoesia jang 

agaknja sedang merantjang apa jang 

akan dilakoekan kelak oentoek menje 
lesaikan soal jang begitoe soelit. Dari 
djaoeh sanjoep sanjoep terdengar ken 
tongan berboenji menandakan waktoe 
coedah poekoel sebelas malam. 

Poeteri boelan dengan wadjahnja jg   
  

berseri-seri menerangi doenia, seolah 
olah membisikkan pitoeah ditelinga 

)xs, |Soemarsih dan Marjono jg sedang ter 
W Pdjebak didjariagnja Amor. 

Ob! manoesia jg bersifat rapoeh 
jidan lemah soedah tentoe mcoedan di 

pengaroehi oleh iblis. Dari itoe hati 
(hatilah kau melajari laoet penghidoe 
pan, apa jg doenia sopan berboeat|. 
djanganlah lekas kau tiroe sebeloem 
kau taboe apa artinja iman“. 

Soemarsih dan Marjono memandang 
sekeliling keboen boenga itoe soenji.. 
.... soenji sekali, banja njanjiannja 
djangkerik dan binatang2 ketjil jg me 
ramaikan disitoe menambahi kesoenji 
an alam jg sewadjarnja, 

Mereka ta' tahoe djika dibelakangnja 
ada satoe bajangan bergerak raerang 
kak diantara pohon pohon boenga 
melati, Siapa terindap indap sebagai 
lakvenja koetjing mengintai tikoes. 
Dari sinarpja boelan tampsk bajangan 
tadi boekan setan atau djin melainkan 
seorang moeda jang beroman tjakap. 
Hanja satoe tjatjat jaitoe moekanja 
bopeng, koelitnja jang hitam manis 
dan badannja jang tegap menoendjoek 
kan bahwa ia ada satoe sportman. 

Sesa'at kemoedian pemoeda tadi me 
lompat kelosar pagar dan lenjap. 

Besoknja Soemarsih menerima soerat 
dari Soedargo, siapa jang doeloe pernah 
menjatakan rasa hatinja pada gadis 
ini, 

Ssudari Soemarsih 

Sedjak dari hari pengoemoeman 
pertoenanganmoe dengan Marjuno 
akoe tak berhak lagi atau koerang 
pantas merabahasakan dirimoe dengan 
perkataan ,dinda atau Soem sadja". 

Dus lebih sesoeai akoe menggoena 
kan perkataan saudari, Meskipoen 
akoe tahoe bahwa kau tidak mengin 
dahkan bagaimana besaroja penghar 
gaankoe terhadap kau saudari, tetapi 
pertjajalah saudari..... bahwa akoe 
tetap mentjintai kau dengan setoeloes 
oja, jg artinja tjintakoe boekan tjinta 
egoistisch, Lebih djelas biarlah akos 
menderita siksaan kalboe asal sadja 
ini siksaan bergoena oentoek kebroen 
toenganmoe. 

Satoe penghiboer bagikoe, djika kau 
hidoep berbahagia ditaman penghidoe 
pan, itoe soedah tjoekosp oentoek pe 
pawar hatikoe jang telah kosong. 

Tjoema satoe permintaan sebagai 
saudara sedjak dari masih sama-sama 
doedoek dibangkoe sekolah, soedi apa 
lah kau meloeloeskan keinginankoe 
jaitoe lekaslah hari pernikahanmoe 
dengan Marjono dilangsoengkan, lagi 
sekali Jekaslah ...! ——.. 
Nah sampai ketemoe saulari, akoe 

berengkat mengadoe nasib diperan 
tauan. 

Soedargo 

»Aeh sibopeng patah hati” berkata 
Soemarsih sambil menjerahkan soerat 
itoe pada Marjono. 

sIa maoe pergi maranian atau me 
ngoembara naik kelangit perdoeli apa? 
Bersangkoetan apa ia dengan kau 
Soem ?“ kata Marjono setelah habis 
membatja soerat itoe. 

»Tidak lebih sebagai saudara dalam 
arti teman sedjak dari anak anak", 
Antara gadis dan pemoeda? Kalau 

akos mengatakan itoe namanja laki 
laki tak tahoe maloe. 

Parsenja Soemarsih berobah merah: 
»Tidak bersangkoetan apa apa dengan 
akoe, tetapi sebagai kawan atau teman 
apa salah berkirim soerat begini ?“ 

»Ja tidak salah, tjoema moestahil 
djika kau ta' memberi tempo pengha- 
rapannja, mengapa ia perloe kirim cha 
bar padamoe?“ Marjono memandang 
moekanja Soemarsih, sebagai djoega 
sinar mata itoe membatja apa apa jg 
tersimpan dihatinja gadis ini. 

» Kau menoedoeh . . . ?“ Soemarsih 
mengangkat moekanja, sebagai seorang 
pesakitan membela dirinja dimoeka ps 
ngadilan, 

»Akoe boekan menoedoeh, hanja 
bertanja bersangkoetan apa?“ 

sKalau kau beloam poeas dengan 
djawabenkoe tadi, tarik kembali per- 
kataanmoe ! Diatas ini doenia hanja 
kaulah laki-laki jg koedjoendjoeng dan 
koehargakan, jg artinja akoe sedia me 
njerahkan badan dan vjawa terhadap 
Iseorang jg koetjintai, jaitoe dirimoe. 

Bagitoelah besarnja kasihkos pada 
moe, berboekti . , . berboekti . . ." 
Soemarsih menoetoep moekanja. Ia me 
nangis tersedoe sedoe, sambil tangan 
nja meramas ramas sapoetangannja 
Marjono jg memang sedari tadi ia telah 
pegang. Sebaliknja Marjono jg hatinja 
merasa tjoeriga ta? sampai hati djoega 
melihat toenangannja dalam keadaan 

kataan jg sebagai madoe. Kemoedian 

sebagai terpaksa mereka “bisa damai 
kembali, meskipoen beberapa hari se 
soedah kedjadian diatas main diam 
diaman sadja,— 

Oh tjemboeree ., . djadi ratjoen da 
lam pergaoelan, tetapi mendjadi varia 
tie dalam tamannja Amor. — 

Betahoen berselang. 
Diroemahoja Bok Marto didesa   Kemloko jang letaknja dilereng goe 

begitoe,tjepat ia boedjoek dengan per) 

bikin ia poetih sebagei moetiara. 

Ae tel 
AMIN rental Ne UNL ee Me oil 

(IN 'Bahosa obat gosok gigi moesti membersihkan gigi, itoelah boekan ada jang 

NA terpenting, — satoe obat gosok gigi baik, teroetama moesti mengasih 

35 pertanggoengan tida meroesakkan moeka gigi. 

Odol-tandpasta jang termasihoer dikoeliling doenia mengasih toean ini 

kepastian. Odol-tandpasta mendjaga moekanja toean poenja gigi dan mem- 

TANDPASTA 

Ambillah pertjobain sitoevkali dengan ini obat gosok gigi. 

  

  

noeng Welirang kita dapati seorang 
perempoean jang dalam keadaan sakit 
pajah, siapa boekan lain inilah Soe- 
marsih jang doeloe semasa masih ga 

dikota Semarang, 
»Soe,.. Soe,.. meskipoen orang 

lain ta' tahoe dimana akoe bersem 
Dawn tetapi kau tahos djoega tempat 
ca 

soenji", 
»Hatikoe jang menoendjoekkan di 

mana kau mengilang saudari". 
| »Ksu datang ini oentoek bertamoe 
jang penghabisan Soe. ..“ 

»Saudari! ta? koesangka begitoe ke 
djamnja doenia ini“ Soedargo doedoek 
disisi pembaringannja Soemarsih. 

»Kau djangan menjesali doenia Soe ! 
Doenia tidak berdosa hanja kita ma 
noesia jang kedjam”, 
»Akos jang berdosa Saudari, karena ., 

djika waktoe itoe koekatakan padamoe 
teroes terang tentoe . . tentoe ta' sam- 
pai terdjadi ini lelakon”. 

«Jang kau maksoed?” 
»Itoe malam ketika ksu dikeboen 

boenga belakang roemahmos, akce 308 
dah makloem bahwa kau boekan lagi 
toenangan si djahanam  Marjono, te- 
tapi kau telah mendjadi isterinja di 
loear mata oemoem'". 

Soemarsih meneloengkoep menoe- 
toepi moekanja dengan sedih, 

»Soe! Djangan kau oelangkan iagi 
itoe perkataan, sebab... sebab menam 
bahi menghoekoem atau menjiksa hati 
koe jg telah hantjoer bertambah lse 
loeh berantakan. Kini akoe telah tahoe 
siapa jg sebenarnja menjintai dirikoe 
dengan soetji, tetapi semosa itoe soedah 
roentoeh sebagai djoega impian tak 
goena koesesalkan lagi". 

Soemarsih mengela nafaanja sambil 

jg ia derita tambah berat. 
,Oh Soe... , Marjono beloem men 

djadi soeamikoe dimata osmoem, tet: 
pi akoe tetap wentjintainja dengan se 
penoeh hatikoe dan akoe sedia ber 
korbar asal sadja pengorbanan mana 
bergoena oentoek bahagia dirinja Mar 
jonos 

»Kalsu Marjono berkelakocan jang 
mendjemoekan pada pergaoelan hidoep 
bagaimana ?“ 

menjianjiakan dirikoe dan memaloe 
kan nama familiekoe, Nat Soe, baik 
lah kau berkata soal lain jg tidak me 
njangkoet namanja orang jg koetjin 
tai |“ 

Soedargo ta' dapat menahan.air 
matanja menghadapi keadaan S6 
marsih jg begitoe memiloekan hati, 
apa poela ia memandang anaknja 
Sosmarsih jg masih tidosr lelap seba 
gai djoega anak itoe ta' tshoe betapa 
penanggoengan iboenja jg mendapat 
sikeaan begitoe hebat. 

. COUPEURS CURSUS'. 

mempoenjai lapangan bagoes ! 

dis djadi boeah toetoernja pemoeda2 

menoempang diini desa jangi 

merintih menandakan kalau penjakit | pagyana 

»Oh..Soe|" berkata lagi Soemarsih 
dengan soeara jang terpoetoes poatoea 
skalau kau sosnggoeh mengakoe ber 
saudara delam arti menghargakan per 
gaoelan kita sedjak masih kanak2, 

mintaankoe |!“ 
»Bilanglah.., bilang saudari, akoe 

bersedia menoeroeti", 
»Jaitoe, peliharalah anakkoe ini, sa 

jangilah ia sebagai djoega kau menja 
jangi dirikoe, dan haraplah kau toe 
toep rahasia ini. Djika anakkoe besar 
kelak djanganlah kau beri tahse sia 
pa ajahnja, dan djangan sampai ia ta 
hoe bagaimana riwajat hidoepkoe jg 
bernoda ini. 

Rawatlah ia sebagai anakmoe sen- 
diri! Oh.,, Toehan jang maha adil! 

Sesaat kemoedian diroemah itoe 808 
nji hanja rintihan dan keloehannja 
Soemarsib jang agaknja sebagai berto 
bat pada Toehan oentsek meninggal 
kan dosnia ini jang penoeh dengan se 
gala lelakon, 

Soemarsih menostoep mata oentoek 
selama lamanja, 

Masa itoe hanja terdengar tangisan 
nja Bok Marto (bekas baboenja Soe 
marsih) dan Soedargo mengoetjoerkan 
air mata menghadapi majat orang jg 
ia tjintai. Setelah Soedargo sabar kem 
bali ia berkata: 

.Ja, ja, siapa jg salah kalau begini ? 

iboe jg bergoena centoek masjarakat 
kita, tetapi...tetapi kini 'telah lenjap da 
rj atas ini boemi, hanja tersebab ia koe 
rang tegoeh imannja oentoek mengha. 
dapi penggodanja pergaoelan mereka 
antara pemceda dan gadis,“ 

(Dilarang koetip) 

DITJARI 
Satoe orang bangsa Islam paling 

toca oemoer 30 th. Haroes mengerti 
bahasa Inggeris, Belanda, Djerman, 
sama bahasa Melajoe dan Latijn. 

Soerat-soerat lamaran sama Adm. 
Pemandangan No. 606/K. 

  

  

  

,Akos tetap tjinta, meskipoen is | Ny 

  

DITJARI 
Seorang goeroe jang beristeri, oentoek 
H.LS, Moehammadijah Soekamandi, 
lebih oetama djika isterinja itoe dapat 
memberi peladjaran bersama-sama dan 
soedah banjak pengalaman. 
Soerat lamaran hendaklah dialamatkan 
kepada Pengoeroes Moehammadijah 
bahagian Pengadjaran Soekamandi. 

    
Ini cursus ada dibawah pimpinan soeatoe leeraar jang berdiploma 

Londen dan Parys dengan lama berpraktyk di Indonesia. 

Pekerdjaan memotong dan mendjait (coupeursvak) senantiasa 

Ada harepan ditempatkan di Gowvernementsdienst sebagai Techn. 

Opzichter dan Techn. Ambtenaar. 

vEerste Bataviasche Vakschool voor Coupeurs" 

Dibawah pimpinan dari directie ,Mercurius College" 
Secretariaat Matramanweg 45 Mr. Cornelis. 

Annex Internaat boeat Peladjar2 djoega dari lain2 sekolah 

Ang ON KO raman Henaaman     

- 

Tocan2, sabeloemnja mengambil tindakan 2 ki 
Mintalah lebih dahoeloe keterangan hal kita poenja vakonderwijs, 

Minta dengan gratis kita poenja propectus dari kita poenja speciale 

  

      
moeka jang aloes ada ber- 
gantoeng dengen kaseha- 
tan koelit. 

njesel pakailah selaloe 

N. V.H. Mij. Kian Gwan 

Ketjantikan dan paras 

Soepaja nona tida me- 

»BEDAK VIRGIN“ 
Sole— Agents 

Antero Indonesia 

Hoofd » depot 

Chun Lim & Co 

  

'haraplah kan soeka meleeloeekan per 

Ions lillahi wainna ilaihi radjioen : 

Soemarsih moestinja mendjadi seorang 
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0. 8— s0re Lagoe Djawa |. ...nji Tembang jang terke) 

580 , Legoe Gamb. Kromong| nal dari Tjiandjoer 
'B— ,  Lagoe Melajoe | 645 , Mondharmonica Band, 
8,80 ,,  Pembatjaan sk. Kapan dipimpin oleh t. Tan Ex 
”7— malam Lagoe Krontjong dan Hoo, dari perkpoempoe 
£ SL ayabaspa LA KE os lan Shiong Tih Huiafi. 

7,30 Lagoe Soenda | Baindoeng 
aa “ Pembatjaan @ver'an del 7.40 ,  Bsrita berita soerat cha 

: 1 keterangaa | bar dan chabar dagang 
9,— an &—: Belloni dengan orkestnja 

1 8.06 Radio Hoorspsl, dipim 
9.15 pin cleh perkoempoelan 

2 Shiong Tih Hui, sfl. 

N— B Toneel Bandoeng, me 
aa Djoem'a ngambil tjeritera , Kong 

. I— pagi Lagoe Soenda Bing Kek Tjioe Djee 
” 7130 ,  Lagoe Ambon 9,— » Dihoeboengkan dengan 
”8— ,  Lagoe Tionghoa penjiaran SRI. di Solo. 

“Berhenti oentoek Wajang Koelit 
Pembitjaraan soerat2 dari Poerworaras mengambil 
piring hitam tjeritera , Giling Wesi« 
Lagoe Hawaiian darij 1— ,  Toetoep 
poelau Djawa 

r Lagoe Melajoe Seberang | 
Lsgoe Krontjong dan 

. Stamboel 
Berhenti 
Didalam Taman anak, 
dengar Nona Soemarijab 
Lsgos Melajoe 
Lagos Soenda 
Pembatjaan ek. 

 Waktoe goena anak annk 
dari OCRO. oleh Oom 
Hoet 
Yembitjaraan Kitab In 
djil oleh CORO. Pembi 
tjara : Pendeta 1. Siagian 
tentang: Perijaja jang 
sia sia (Jerwija 7 :1-15) 
Krontjong orkest ,Sinar 
Boelan“, dipimpin oleh 
tocan Mabra'z  « 

IlLl— , Berhenti 
Ta | Sabtos20 Aug. 

T,— pagi Orkest Belloni 
“130. ,  Lagoe Soenda 
'8— , Lagoe Gamb Kromong 
"IMD. 3 a Berbanisi . » 
12.— siang Lagoe Arab 
1230. , -  Lagoe Djawa 

hn 
“130 , 

5— s0re 

5 TM 3 

Stamboel 
Lagoe Melajoe 
Berhenti 
Lagoe Soenda 

 Lagoe Arab modern 
Lagoe Melajoe Seberang 

| Pembatjaan ek. | 
-malam Lagoe Djawa 

&» Radio Tooneeloleh ,Hiap 
“Kioen Hie“ dipimpin 
oleh toean Tan Kang): 
Soei mengambil tjeritera 
“Oh, saja poenja nama”, 
Berhenti 

| PENJIARAN NIROMTIMOER 
Djawe Barat 

3 Bandoeng II 193, Batavia IL 190 
0 RLP 27, PMH 45, PMN, 29 

Djoem' at19 Aug. 
”.—5,— sore Didalam taman tante 

Sri 
545 , 
6,30 , 
65 
7,18 malam Lagoe Krontjong 

Lagoe Hindoestan 

.TAO Perkabaran : 
8,— Lagoe Cabaret Melajoe 
8,20 Perkawinan di tanah 

Soenda, — pembitjaraan 

soeganda 
Orkest Melajoe, Penghi 
boer Hati", terpimpin 

oleh toean St. Boestami 
dengan njanjian Siti 
Priwati dan Sjaugi 
Krontjongorkest  ,Lief 
Souvenier", — dipimpin 
oleh tosan Soewardi de 

9,— 

ngan dinjanjikan oleh | 
Miss Ida '. 
Toetoep 
2MN 29m 

malam Krontjongorkest. #Lief 

dinjanjikan 
Ida | 

“2— Tovatoep 
Sabtoe20 Aug. 

PMH (45 M), Batavia II (190 M). 
Bandosng II (103 M,) : 
Il— ,  Ketjapi orkest , Poesaka" 

oleh Miss 

dipimpin oleh Toean R.| 
Emoeng  Poeriwinata, 
sosara Nji Wasli 
Melandjoetkan 
Poesaka 
Lagoe Gamb Kromong 

Pin Pe orkest 

    

lohor Lagoe Krontjong danj 

Lagoe gamelan Djawa | 

Lagoe Gamb. Kromong | 

oleh toean A. Prawira: 

Souvenir“ dengan pimpi | 
nan toean Soewardi dan | 

      

dinjanjikan oleh Mies 
Tjaktjak, Tjoedau Sinoh, 

Toetoep 

45 M, Batavia II 190 M, 
loeng II M. 

- sore Siudio orkest, dipimpin 

  

  

  

njikaa oleh Miss Nstty, 
dalam lagoe 'krontjong 
modera dan extra : 
Ditambah dengan lagoe 
lagos baharoe 
“Soeara Nji Resna penja 

PROGRAMMA V.O,K.L 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Djoem'at19 Aug. 
12,— siang Memperdengarkan choet 

bah dan Sembahjang 

&. Djoem'ah dari Mesdjid 
Besar 

hk. Toetoep. 
5.— sore  Lagoe krontjong 
5.36 «  Lagoe Soenda 
86,— Legoe Djawa 
G0“ Berhenti 
I.— malam Berita sk. (Indonesia) 
Ta. Lagee Melajoe 
AO Pemandangan loear ne 

geri 
8,— Lagoe Krontjong 
8,15 , Pidato tentang Agama 

Islam oleh Kandjeng Boe 
pati Bandoeng 

SAb Lagoe Soenda 
9.15 ', Lagoe Hawaiian 
945 , Lagoe Djawa 

10,— . Toetoep 
Sabtoe, 20 Aug 

5.— sore - Lagoe Djawa - 
5.30 , . Lagoe Soenda 
6.— , Lagoe anekawarna 
630 , Berhenti 
7.— malam Berita ek. (Indonesia) 
7,25 ' Lagoe Melajoe 
7,45 , Berita sk. (Soenda) 
8— Lagoe Soenda - 

230: Tjelempoeng orkes ter 
6 pimpin oleh tosan Asmi 

“ta dan ternjanji oleh 
Nji Endjoeh 

ae Toetoep 

Aa S 
Golflengte 86,96 

Djoemahat 19 Aug, 
12,— siang Samboengan dengan Mes 

djid Besar 
— Toetoep : 
5.— sore Plaat plaat Ig matjam2 

6.— , Cbabar chabar 

630 Hawaiian -orkest de Fa 
“ milis Band 

8.— malam Berita pers , 
Helah kebatirpan oleh t. Bia 
R. Darmotjahjono 

9,— , - Klenengan dari pendopo 
padoeka K RM H Wir- 
jodiningrat : 

l— Teetoep 
Saptoe 20 Aug... 

10,— pagi Peladjaran boksa Bedaja 
—. dan Srimpi dari Keraton 

2,— lohor Toetoep 

ngan The Noveliij Ha 
waiian band 
Plaat plaat 1g Hawaiian 
Chabar chabar dalam ba 

0. hasa Belanda 
T,— malam Tent. peladjaran Khong 

Kouw oleh t Auw Ing 
Kiong 

630 
6.45 » 

» 

| 745 » - Berita pers ' 
8,— Radio-toneel Wajang koe 

: lit tjeritera Giling wesi 
dengan kidalang R. Lr, 

2 9 Djogopradonggo bertem 
pat dipendapa padoeka 

: KRMH Wirjodiningrat. 
1,— ».  Toetoep 

PROGRAMMA S.R.V. 
Zender YDL 2 Golflengte 62 m. 

Djoemahat19 Aug. 

12,— siang Disamboeeg dengan SRI 
86 M ke Mesdjid Besar 
Soerakarta 
Toetoep   ka ” 

    

. Lagoe Gamelan Djawa: 

oleh Gloendseng, dinja| 

3.50 sore — GamelanKg Kjahi Moeng 
gang Patalon dari Seting 
gil Keraton 

430: Hawaiian muziek soko | 

5,30 sore ' Berita sk bah Barat 
BAD Lagoe Djawa ? 
6— Hal ,, De Verborgen zij le 

der dingen“ oleh tosan 
R Koesoemodibardjo 

(630 Lagoe Bali 
"7.— malam Berita sk. bah. Indonesia 
BB 5 Membalas soerat sosrat 
Da ia Hal Kesehatan cemoem 

oleh t Dr RS Tjokroat 
modjo 

830: Muz'ek Hawaiian soko 
ngan dari .,Ming Hwa 

(3 Hawaiian Band” 
GE. 3 Larasmadio ,,Mosda Ra 

| wita” 
12— , Toetoep 

Saptoe, 20 Aug. 
10.— pagi “ Klenengan dari Keraton 

Soerekarta, hadiah dari 
Sri Baginda J mm lagi 
Bidjaksana Z V H Kang 
djeng Soesoehoenan X di 
Soerakarta 

530 sore Berita sk bahasa Barat 
SAS Dolanan anak anak 
6,— Kinderuurtje dipimpin 

-ole Tante Siet dan Oom 
Soet 

7.30 malam Bsrita sk. bh Indonesia 
TAN ig Klenengan mana soeka 

(Ganding2 menoeroet psr 
mintaan leden) 

1— Toetoep 

Soerabaja 

Djokja II 

RENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 
1 31, Soerabaja II 95, 

Soerabaja Archipels. Zender 68 
128: Semarang II jil: 
8olo II 120. 

Djoem'at 19 Aug, 

Soerabaja II, Golfiengte 68 m 

6.30 pagi 

Gn 
12.— siang 

Ito. , 

dan 129 m 

Mengadji Ooer'an oleh 
anak-anak Abdulbari dan 
Abdulkadir Baradja 
Berhenti 
Disamboengan dengan 
Mesdjid Besar di Ampel 
Soerabaja, dan memper 
dengarkan Choetbah dan 
Sembahjang Djoem'at 
Berhenti 

Soerabaja 1! 68 m dan 129 m, Sema 
rang 1! 1 

. perdengarkan 

11 m, Djokja Il 128 m, 
Solo il 120m. 
Lagoe lagoe Soenda dinja 
njikan oleh Nji R. H. 
Djoelaeha dan Nji Iti 
Narem 
Lagoe Tionghoa modern 
Gending gending Djawa 

- Tengah dari piring hitam 
Ketoprak dari Perh. , Roe 
koen Wargo“ dengas Ga 
melan L M Pradonggo 
dari Semarang 
Berita s kabar dan kabar 
“dagang 
Mendjawab soerat soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Tionghoa 
Pembatjaan tentang ,as 
trologie“ (ilmoe kebinta- 
ngan) oleh toean Moerti 
Notodihardjo 
Lagoe lagoe Hindoestan 
Radio Hoorspel dimain 
kan didalam Siudio Ni 
rom oleh perkoempoelan 
Sandiwara , Asmara" me 
ngambil tjeritera , Penga 
laman hidoep" 
Wajang Orang , Tjokro" 
Krontjong Orkest ,De 
Nachtegaal“, dipimpin 
t. Harry Lapat didalam 
Studio Nirom, dan mem 

matjam- 
matjam lagoe Krontjong 

- dan Stamboel jang ori- 

5.— sore 

5 20-3 

6,— » 

6.40, 

7.— malam 

IIS 

I 2 
13 

30 u 

8.-— »” 

8,45 

9,— » 

12. — » 

- 8a 
6.30 pagi 

3 
M— 

E20 13 

12.— siang 

19 2D 

l,— ” 

1201 
& 

140, 

2, — ” 

5.— sore   
    

gineei dan modern 
Toetoep 
ptoe 20 Aug. 
Roeparoepa lagoe Ha- 
waiian dari piringan 
hitam 
Toetoep 
Lagoe lagoe Gandroeng 
Banjoewangi 
Memperdengarkan djem 
polan Wajang Orang dari 
Solo, mengambil tjerita: 
»Sembodro Laroeng" 
Causerie tentang hal oe 
roesan roomah tangga 
oleh njonja Tj. Handoko 
Hal masak mesakan 
Roepa roepa lagoe Tiong 
hoa, Cinema dan modern 
Memperdengarkan rosa 
ra dari Miss Jacoba Regar 
Gending gending Djawa 

| Tengah dari piringan 
hitam 
Memperdengarkan Bobo 
doran Wajang Golek di 
mainkan oleh dalang 
Parta Soewanda 
Tostoep 
Njanjian dan dougengan 
anak anak dari cemoer 
3 sampai 9 tahoen, dipim 
pin oleh Bve Djar. Mem 
perdengarkan Kinder Or 
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kest dari 
Soerabaja 
Memperdengarkan Keto 
prak , Vocal“ dari piri 
ngan hitam 
Roepa roepa lagoe kron 
tjong dan stamboel dari 
piringan hitam 

Nirom II -— 

Berita berita sk dan ka- 
bar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport rapport 
Lagoe, Tiongaoa modern 
Wajang Kroetjil Djawa 
Timoer dimainkan dida 
lam Siudio Nirom oleh 
dalang Goeno Mardjanie 
mengambil tjerita: , Lan 
djoetnja Mardi mendjadi 
Radja 
Toetoep 

7,— malam 

Alb 

Ii 20 
1803 

12,—— 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipel:. 99 dari 11.00 tm 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden —Java: Soerabaia 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe: 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 

Djokja 181, Solo 188, Tjepse 186 

Kemis 18 Aug. 

5.— sore  Pembsekaan 
503” Balletmuziek 
6.— , ARENDSNEST 
a30 Lagoe lagoe Peranijis dan 

Inggeris 

9.— malam Perkabaran pers 
125 Pemandangan tentang 

programma 
Td an Orkest 
GO “in Pem loear negeri oleh t. 

J, H. Ritman, hoofdred. 
dari s, k. , Bataviaasch- 
Nieuwst lad« 

Selo Albert Sandler Trio 
8,30 , Vocaal Itali terkenal 
,— Concert 
9:58, Berita koers 
10.01 , Legoe dansa oleh Joe 

Loss dan Bandnja 
1039, Peter Kreuder selecties 
l.— Toetoep 

Djoem'at,19 Aug. 

6,30 pagi - Gymnastiek 
6.40 -5 Lague gramofvon 
TO: Idem 
8— Toetoep 
1—--5 Pemboeksan 
1IO3 5, Penjiaran tentang mi- 

noem minoeman 
1140 Lagoe Serieus 

12,— siang Cinema Orgel soli 
Te Oh Soeara sopraan dari Erna 

Sick 
Lot ig Matinee concert 
KB Idem 

asi en Kepoetoesan Lui!ter 
Ong Mengoelangi perkabaran 
23014 Tostoep 
5.— sore  Pemboekaan 
bodi Thee Concert 
530 , Orkest 
6,— Peladjaran njarjian boe- 

at anak anak 
640 Beberapa soli 

7.— melam Perkabaran 
Ted “3 Pemand. programma 
TDR Omroep Orkest 
150 “3 Penjiaran tentang Agama 
810... Enam Lagoe Tango 
8.30 , Concert 
TAb Penjiaran dari Alfredo 

Campoli 
G3S Borita ksers 
TOOL 73 Cabaret Cocktail 

10.30 Lagoe dansa oleh Bsnny 
Goodmann dan Bandnja 

l1— Toetcep 

Sabtoe, 20 Aug 

6,30 pagi Gymnastiek 
649 Lagoe gramofoon 
Ob idem 
8.— Berhenti 
A.— Pemboekaan 
11087 y Orkest 

00000000000000000040040401511210400000040000000000000000, 

IR AA IDO - SIEIRW WC Ik 
' 0 — AKEYHER—— 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 

PRAPATAN-MENTENG no: 20 (sebelah trambaan, di 
moeka sigaren magazijn ADELAAR) 

FILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 

Dipimpin oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 
N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia. 

Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 2. : 

. Harap semoea langganan makloem adanja. 

@00000002020000000000000151122000000000004040000000000 
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TO Solisten programima 

12,— siang Matinee Concert 
Ta Hammond Orgel 
Tel Perkabaran 
Spa Foorman's Concert 
2 — Jack Hylton's Band 
AL 3 Mengoelangi perkabaran 
2,30. , Tsetoep 

5,— gore  Pemboekaan 
Ob ala Lagoe.lagoe dari Rsbert 

Stoliz 
SO Orkest 
GUS Symphonie 

7.—: malam Perkabaran 
TO. 5 Pemand. programma 
RI Lagoe ,Mana Soeka" 
BO in Simos's Zigeuaers Ka 

semble Alibert 

I— Lagoe2 oleh Henri Albert 
OetbA Programma anekawarna 
1030 5 Saxophoon soli 
1045 Lagoe dansa oleh Fvor- 

man's Band 
12— Toetoep 

B. R. V. 

Batayia I 157,29 m. Batavia II 61, 
66 m. 4 Baitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Kemis, !8 Aug. 

5.— sore  Fransche chansons 
To Orkest 

ea Accordeon 
630- , Lagoe gramofoon 
6.45 , Berita pers 

7.— malam Marek Weber Orkest 
RI 3 Causerie 
Bb 4 Lagoe gramofoon 
8— Phobi Rel3y 
810 , Lagoe jang gembira 
Slot Fianovoordracht 
Seto Cinema Orgelsoli 
930“. Harlem Wing 
tot Programma Anekawarna 
1099 23 Sag' beim Abs:ehied Isise 

»Servus" 
tL— Toetoep 

Djsem'at, 19 Aug, 

7,— pagi Muziek gramofoon 
Po 3 Berita Pers 

12,— siang '2 djam bagi orang jang 
sakit dan orang jang soe 
dah toca 

280 ta Toetogp 

5.— sore  Orkest 
Oo Rapps vingers 
8,— BRV Radiccursus 
6.30, Lagos gramofoon 
0 Berita Pers 

I,— malam Piano Concert 
PB Programnia Serieus 
8— Phohi Relay 
8.10 ', . Marek Weber dan Orkest 

—..nja 
S0 Opera 
11— , Toetoep 

Sabtoe, 20 Aug. 

7,— pagi Lagoe gramofoon 
SO Bsrita pers 
TA0 Programma anekawarna 
Ian Toetoep 

5,— sore  Lagoe marech 
530 Njanjian dari Maurice 

Chevalier 
500 Lagoe Hawaiian 
6.30 Lagoe Orkest : 
6,45 Berita pers 

7,— malam Dihoeb. dengan segenap 
zander zander 

Anni Alxander Brailowsky 
8,— Phohi Relay 
S2UT Njanjian Louis Davids 
8.30 Lagoe cabaret Belanda 
10,— Programma dansa diich- 

tiarkan oleh beberapa 
Orkest2 

10.45 , @uintette 
IA ,Van Ivoren Toetsen“ 

En Cinema Orgelsoli 
12,— Toetoep 
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—. Oleh karena pintoe pekarangan di 
toetoep sedjam lebih daho-l»e dari pa 

    

  

    

   

   
     

oedah diterangkan dengan oemoem 
sadja, bahwa jang mendjadi sebab la 
manja bekerdja ditambah, ialah oleh 
karena pekerdjaan dengan mendadak 
bertambah banjak, sehingga menam 

  

“bah banjak personeel tidak dapat di 
leakoekan sama tjepat dengau banjak 
ja pekerdjaan bertambab, sebab tidak 
ada pegawai jang soelah mendapat 

ladjaran setjoekoepuja. Peogakosan 
. ani djanganlah mendjadi alasan orang 
“menjamaratrkan sadja semoeanja De 
mikian misalnja, bekerdja sampai 12 
djam dalam sehari, soeatoe hal jang | 

terdjadi sebagai hal jang loear biasa. 
0. Boeckan jang loear biasa, jang ter 
 djadi sekali sekali ifoe, jang haroes di 

- pandang, boeat menimbang bagaima 
na kesdaan jang sebenarnja, Bagaima 
pa keadaan jang sebenarnja dapatlah 
dilihat dari soerat edaran kepala pe-| 
djabstan (“ienstleiding) pegadaian itoe 
pada tg. 29 Oct. '36. Menoeroet soe- 
rat itoe maka moelai | Dec. '36 diada 
kan atoeran sebsgai berikoet : 

a, Roemah gadai terboeka bagi o- 
rapg banjak pada hari kerdja moelai 
poekoel 7 pagi sampai poekoel ? te, 

b, Poekoel 2 itoe maka pintoe pe 
karangan roemah gadai laloe ditoetoep 
dan tidak seorang djoega lagi orang 
boleh masoek. : 

c. Sekalian orang ja: g soedah ma 
soek itoe, mesti dilajani (diladeni) se 
moeanja sampai selesai, 

Djadi lamanja bekerija osgtosk pe 
gawai pegadaian ada ditetapkan de 
ngan oekoeran janz tento”, jaitoe sela 
ma roemah gadai itoe terboeka bagi 
orang banjak. Dan orang banjak jang 
soedah masoek kedalam pekarangan 
roemah galsi sebeloem waktoe menoe 
toepnja, perloe dan mesti dilajani. |. 
Itoe memung soedah jang him ditoe 
roet cleh peroesahaan jang mesti me 
lejini orang bavjak, baik peroesabaan 
itoe kepoenjaan orang partikoelir ms 
oepsen kepoenjaan Goebernemen 

ini lebih penting lagi. Pegadaian itoe 
maksoednja akan memberi kesempatan 

tjil. Djadi disinilah lebih perloe didja | 
ga soepaja orang itos, sesoedah menan 
ti beberapa lamanja, dj ingan disoeroeh 
poolang sadja sebeloem dipenoehi ha: 
djatnja. 

Dahoeloe loket pegadaian itoe ter 
boska sampai poekoel 3 sore. Atoeran 
jang diterangkan diatas ini adalah 
akan mengganti atoeran lama itoe de| 
ngan mengingat kehendak orang ba 
njak jang memang soedah pada tem 
patnja sekali. 

da a'oeran menoetoep loket jang lama) 
itoe, maka adalah kesempatan boest 
melajani orang jany soedah ada didaj 
lam pekarangan itoe. Dan lagi, pada 
waktoe orang tidak banjak datang 

. menggadai atzu meneboes, bolehlah 
o roemah gadai itoe ditoetoep lebih le 

kas, Bahkan sekarang, meskipoen pada 
cemoemnja orang sekarang djaoeh le 
bih banjak datang menggadai dan 
meneboes, serirg djoega roemah gadai 
itoe ditoetoep lewat sedikit poekoel 
doea, karena semoea orang so:dah 
dapat ditolong. ta 
Memang ada waktoe jg ramai misal 

nja oentoek orang menggadai teroeta 
ma sebabis poeasa dan diwaktoe petjek 
lik( waktoe moesim lapar), djadi wak 
toe orang sangat berhadjatkan pindja 
map,dan tentang orang meneboes pada 
awal boelan,berhoeboeng dengan habis 
temporjadan dekat dilelang.Pada wak 

— toe itoelah memang perloe sekali tena 
ga jang loear biasa dikehendaki dari 
pegawai: pada waktee itoelah ada ka 
lanja pegawai itoe terpakea bekerdja 
loear biasa lamavja, seperti jang dika 
takan oleh tocan Wiwobo, tetapi boe 
kanlah sebagai sesreatoe hal jg galib, 
melainkan haljang loear biasa djoea 

Dalam pada itos djanganlah poela 
diloepakan, babwa diwaktoe jang se 
matjam itoe poelalah atoeran menoe 
toep roemah gadai itoe, seper.i jaig 
didjslankan skarang itoe, jang men 

   
   

. #joekoepi kepentingan orang banjak, 

  

— Dipetik dari keterangan Pemerintah didalam Dewoen Ra'jat 

Memorie yan Antwoori | 
|wai itos tidak boleh ditentoekan me 

saja merasa keberatan sekali oetjapan 
Jg demikian itoe. 

ra sg meujelasaikan 120 gadaiand lan 

  

Dan soedah sem-stinja banjak pega 

noerott kedjadian kedjadian jang loear 
biasa, Pada tiaptiap pedjabatan dan 
pada tiap tiap peroesahaan ada kalasja 
pegawai itoe mesti bekerija loear bia 
ga berat—baik datanguja waktoe itoe 
tetap tisptiap tahoen, baikpoen tidak 

Dalam tahosu jang laloe ini diloear 
waktoe jang loear biasa itos memang 
ada djoega terpaksa pegawai pegadai-n 
itoe bekerdja lvear basa berat — dar 
jang tinggi sampai kepada jang ren 
dah, baik baugsa Erogab, maoepoen 
bangsa Boemipo t-ra Hal itoes elah 
diakosi did:lam Mmorie yan Aist 
wooid, dau sekali lagi dikatakan di 
sni —sebabnja ialah karena tjepat 
bertambah banjak orang menggadai 
dan neneboes, jang tidak dapat didae 
ga lebih dahoeloe, 

Naiknja banjak gadaian itoe adalah : 
dari 30 djoeta did:law taloen 1936 
mendjadi 36'/, djosta didalam taho:n 
1937. Sebalikoja cjsemlah pegawai 
bertambah dari 3-400 orang pada 
echir tahoen 1936 mendja i 4-:00 
orang pada schir tahcen 1937, 

, Dalam pada itoe hendaklah diingat 
 poela, bahwa waktoe menerima orang 
baroe itce, orang itoe beloem tjoekoep 
kepandajannja oentoek mengerdjakan 

ta bahwa didalam tahoen j1. psekoel 
rata rosemah gadai ditoetoep entara 
poekoel 3 dan 430 sore, ketjoeali da 
lam bbelan December sampai boelan 
Februari , didajam 3 bbelan ini wak 
toe menoetoep roemah gadai itoe poe | 
koel rata antara poekoel 5 dan &sore 
Soedah tentoe 3adia waktoe menoetcep 
itoe Daujak sekali bergantoeng pada |oebangan kajne ,Noenoekan” soedab 
tjaranja orang mengatoer pekerdjaau |lama sekali mendapat kesoekaran oleb 

karena tertimboeloja penjakit malaria 
Dari pihak kepala djabatan selaloe di (jang menghinggapi orang orang jaog 
perbatikan sorpaja tjara bekerdja itoe| bekerdja diperoesahaan ini. 
diatoer dengan sebaik baikaja sehirg 
ga dengan pekerdjagu jang se enteng 

€ t men |entengnja d'peroleh hasil jg sebanjak |' 
Lebih-lebih lsgi bagi pegadaian hal | banjaknja, g 

lan pada tjepatnja orang bekerdja 

Tentang banj 

toe ditimbang banjakoji menceroet 
banjakpji gadaian jg harces diselesai- 
kan, Segala sesoeataenja, menoeroet 
timbangan Saja, adalah soedah berpa 
toetan sekali, oleh sebab itoe saja me 
rasa tidak beralasan perkataan toean 
Wiwobo jg mengatakan bahwa pega- 
wai roemah gadai itoe dipandang 
sebagai mesin sadja. Terhadap pegawai 
Goebernemen jg patort dihargai sekali) 

Ibekerdja dapat melekaskan 
(dai itoe ditoetoep. 

, Mes anginpa 
jang lainlainnja esok harinja baroe 
dikerdjakan, 

ti jang dibajangkan oleh tocan Wiwo- 

s:laloe mendapat perhatian jang sela 
jakoja dari mereka itoe, apabila per 

sekalian pekerdjaan jang haroes diker| 
ajakan itoe Osmoemoja soesah ternja| 

2 njakit malaria, teroetama sekali 
) ik pegawai dirosmah |Pabkan oleh moesim kering. 

alan| gadai didaszrk-n pada banjaknja pe 
memberi pindjaman kepada orang ke|kerdjaan jg dikerijakan. Pekerdjaan 

man ini lagi. 

nanti tangpal 7 boelan ini di kota 

cekan kerapa gal- 
ug oleh kissier: 

V' enerima kas itoe 
oekkan barang ba 

i kedalam 

   

kan sai 
“ve soedah terang, Sebagian besar da 
Ti ptkerdjaan itoe daput poela diker 
djakan diwaktoe senggang, sehingga 
Waktoe sesoedah Ivket dite »toep tidak 
seberapa poela lagi dari pekerdjaan 
itoe jang haroes diselesaikan Djoega 
dalam hal ini tjaranja psgawai itoe 

roemah ga 

Segala administratie 

“ Toean Vowiziiter | Pemerintah dan 
kepala pedjabatan pegadaian s kali- 
kali tidak akan membiarkan — seper 

   

ho — jang rasa rasavja dapat menja 
takau bahwa dari pihak Pemeritah 
dan kepala peijibatan ada koerang 
penghargaan atas pegawai pegadaian 
Itoe, : 

Dar sajapoen tidak pertjaja — s0e 
dah tentoe melihat pada jaug oemoem 
— bahwa pada psgawai itoe sendiri 
ada perasaan bahwa mereka kozrang 
dihargai. Soeatoe pendapatan jang di 
dalam hal itoe ada bertentangan de- 
ogan spa jang dibajsngkan oleh toean 
W.woho, ada saja dapati pada oetja 
pan jang baroe dimoeat didalam or- 
gaan PPPB jang terbit pala 25 Jua 
ibl, berkepala. ,Dasarnja kerdja ber 
sama”. Karangan itoe islah karangan 
seccetaris hoofibestuur perkoempoe 
lan terseboet. Didalam karangan itoe 
dipsedji sangat tiga orang kepada pe 
djabatan, karena perkoempoelan itoe 

koempoelan mengemoekakan kebera 
tan jang soenggosh soenggoeh barala 
san" (Balai Poestaka) 

SEMEN Pa 

  

      

    

  

£ Ye 3 “-g KP ae 2 
ti Ka 14 REG A PA Yan an oh EN Au eh 

- $ 

  

   
   
    

  

       

-s £ Inang 1 3 BA 1 

I koma 
Ah YA TA 

Ten 
2 

EA 

An     
  

Peroes-haan penebangan kajoe 

Mendapat kesoekaran 
oleh penjakit Malaris 

Diwartakan, bahwa peroesahaazn pe 

D.tempat tempat tepi laoetan Burneo 
kini diamoek dengan hebat oleh pe 

dise 

Oleh karena itoe pengiriman kajoe 
ke Djspang hingga kini terhenti dan 
pada waktoe terachir i 
daja oepaja akan melakoekan pengiri 

ini hendak ber 

pai besok harinja ten | 

tempat TAN aman-ialah 

Naa SANG UN 

PA SNN E PN nna akan "An KN Te TT l 
EN tata jang sebagoes 'iloe ?" 
Menjimpanlah kamoe dari sekarang: dan » | 

Ng PA $   pi 

  

APA GOENA MULO BOEMI- 
POETERA DIDIRIKAN 

  

Keterangan Pemerintah dalam 
Volksraad. 

Kata Pemerintah, Pemerintah heran 
mendengar pidato tosan De Hoop, jg 
menjerang kedoedoekan sekolah Mulo 
Boemipoetera, karena pikirnja Peme 
riatah ada djoega sedang berdaja oe 
paja hendak mendesak bahasa Belanda, 

Tahoen. dahoeloe, waktoe Pemerin 
tah memperkenalkan Muls Boemips»e 
tera itoe sebagai hal jang baroe oen 
toek tementara waktoe baroe ssbagai 
pertjobaan sadja dalam kalangan pe 
ngadjaran, Pemerintah soedah tentoe 
mengoeraikan pendapatannja hal oen 
tosng nasib sekolah itoedan maksoed 
oja didirikan, baik dengan lisan maoe 
poen dengan toelisan. 

Avggota jang terhormat itoe, toean 
De Hoog, dapat saja beri keterangan, 
bahwa pendapatan Pemerintah tentang 
hal itoe tidak beroebah dalam waktoe 
setahoen jang soedah berdjalan ini. 
Karena itoe tocan De Hoog tidak oe 
sah chawatir, bahwa sekolah Mulo B»e 
mipoetera itoe akan mengganti seko 
lahjang memberi peladjaran Barat, 

Menoeroet kata tosan Soangkoepon 
ia merasa chawatir sedikit tentang 
nasib moerid keloearan sekolah Mulo 
Boemipoetera itoe dikemoedian hari, 
dan karena itoe Pemerintah diminta 
oleh #nggota jang terhormat itoe, soe 
paja menjediakan pekerdjaan dan pang 
kat oentosk moerid kelosaran sekolah 
Mulo Boemipvetera itoe, 

Soedah tentos kita hsroes mendapat 
boekti dahoeloe, bahwa sekclih Mulo 
Boemipoetera itoe bergoena oentoek 
masjarakat ini, dan itoelah salah satoe 
sebabnja, maka pida waktoe sekarang 
Pemerintah beloem sbeka lekas-lekas 
menambah sekolah Mulo B semipoetera 
itoe. Sekarang menoerost penglihatan 
Pemerintah, dibeberapa daerah, seko 

    
     lah Mulo Boemtpobtera £ 

harapaa tjotjok dengan keperloean jg 
soedah terasa disana. Teristimewa sa 
ja ingat akan berbagai-bagai daerah 
ditanah Seberang, jang masjarakat 
Boemipoetera lebih kosat ekonominja 
dari pada dipoelau Djawa 

Boleh djadi moerid lepasan sekolah 
Mulo Boewipoetera itoe dapat djoega 
diberi pekerdjaan dalam djabatan Ne- 
geri, meskipben demikian, maksoednja 
jeng sebenarnja ialah menambab ke 
tjerdasan dan pengetahoean didalam 
kalangan Boemipoetera, soepaja dapat 
djoega memberi hasil sebanjak banjak 
nja dalam kalangan ekonomi, Ketera- 
ngan saja itoe dapat djoega saja kata- 
kan demikian: masjarakat Boemipse 
tera sama sekali tiiak akan bsroan 
teeng, kalau makscei pengadjaran jg 
lebih tinggi dari sekolah rendah sema 
ta mata soepaja mosrid dapat masoek 
djabatan Negeri, 

Jang terlebih perloe oentoek anak 
Negeri, ialah memperkoeat pergaoelan 
hidoepoja dan ekonominja dari dalam 
masjarakat itoe sendiri dan maksoed 
itoe pasti tidak dikaboel, dengan men 
djadi amtenar dsb, tetapi dengan toe 
roet beroesaha, sendiri dalam ekono 
mi, Didalam berbagai-bagai oesaha, 
tandanja masjarakat Boemipostera ma 
djoe, perloe djoega kaoem 
(middenstand) dan under 
jang mendjalankan se: 
haan). Dan maksoed 
Boemipoetera itee didiril 
paja dapat toeroet membanto2 menga 
dakan lapisan atas sematjam itoe, 

Jang terseboet diatas itoe ialah salah 
satoe hal jang dapat tertjapai dengan 
sekolah Mulo Boemipoetera itoe, lain 
dari pada itoe masih banjak lagi 
hal lain lain jang dapat mendjadi ba 
gian moerid lepasan sekolah itoe dike 
moedian hari, Tentang hal lain-lain, 
tjoekoeplah kiranja, kalau aaja peri 
ngatkan lagi peroendingan tahoen da 
hoeloe. 

  

Tan Ep sea 

. Gerbang pesta keradja'an, 

Di Pantjoran Betawi 

Berboeboeng dengan pesta carnaval 

lebih djaoeh bisi dikabarkan bahwa 
B-gitoepoen saja tidak dapat setoe|di Pantjoran akan didirikan gerbang 

jang mengatakan, bahwa seseorangha 

sebari. Dasar jang dipergoeuakan ven 
toek menentoekan banjak pegawai di 
dalam roemah gadai itoe ialah ini: 

setahoen, dan ini ada berarti — kal u 
dalam setahorn dikatakan ada 300 
bari kerdja — kira-kira 35 gadaian | 
dalam sehari, dalam pada itoe diloear 
pegawai biasa, ada poela lagi beheer 
der. Djoemlah banjik bermatjam ma-| 
tjam pekerdjaan (gadaiar, teboesan 
dan jang membarosi gadaiannja) jang 
haroes dikerdjakan oleh seseorang pe 
gawai dalam seheri ditaksir kira-kira 
90. : : 

Dj ssmlah jang dikatakan oleh ang-| 
gauta jang terhormat itoe. jaitoe 120, 
ada terseboet didalam ateeran over 

djaan seperti jang baroe  diterangkan| 
ini, sehingga djoemlah itoe soedah ten 
toe sadja tidak dapat diambil djadi 
dasar pekerdjaan jang biasi. 5 

Bagitoepoen tidak benar, kalau di- 
katakan, bahwa pegawai itoe ditahan 
sampai sskaliao pekerdjaan adminis 
tratie jang berhoeboengan dengan ga 
daian terseboet soedah sejesai diker 
djakan. Pekerdjaan jing dimestikan 
'sesoedah loket ditoetoep banjalah jg, 
sangat2 perloe sadja, jaitoe: menoetoep 
berbagai bagai boekoe gadaian dan 

f 1000.— dan pekerdjaiannja diserah 
kan kepada arcbitectJ Th, Van Oyen 
.N : 

menoeroet hitoengan kasarnja, seseo diadakan poela p nggoeng Ltribune) 
rang hendaklah 10000 gadaian dalam |goena pembesar2 dan ju:y. 

peneraagan pada itoe panggoeng dan 
gerbang jg indab, dimana akan terbi 
kin kebanjakan 
(Aaeta), 

bih dahoeloe, bahwa pala achir tb. 
3 0 0 ini akan dimoelai dengin melakoekan 

werk, jang berarti 120 matjam peker Ipertjubaan dengan kateen- cultuur di 

salah satoenja akibat perdjalanan jarg 

djoe dengan anggapan toean Wiwoho|jg indah, 
Osgkos2 pembikinan ini ditaksir 

Selain gerbang di Pantjoran akan 

Ned, Ind, Gas My akan kasih gratis 

dari kajoe djiti. 

te 2 
Tema (jp sam 

Katcen — Cultuur 

Di Kleine Soenda— 
einlanden, 

Sebagaimana telah diwartakan terle 

Kleine Soenda-eilanden, hal ini adalah 

dilakoekan oleb seorang direktoer Oe- 
roesan Ekonomi didalam boelan Maart 
ke poelau poelau tah. '” 
'Berhoeboeng dengan ini, maka ta' 

lama lagi seorang amtenar dari de- 
partemen Osroesan Ekonomi Lendak 
tertolak ke Portugeesch Timor, agar 
soepaja dapat mempeladjari tentang 
tjara menanam katoen disana. 

Sesoedahnja itoe, maka dilakoekan 
pertjobaan di Kleine Soenda-eilanden,     mendjoemlah soerat2 gadaian: gosena- 

Abduliah Loebis 

Seorangpendoedoek 
Medan terkenal me- 
ninggal doenia. 

D.wartakan, bahwa tosan AbJuliah 
Loebis, seorang bekas direktoer N. V. 
»Sjarikat Tapanoeli", NV mana jang 
mengeloearkan sk, Indonesia ,Pewar 
ta Deli“ di Medan, jang soedah lama 
sakit di dalam St. Elisabeth Zieken- 
huis di Medan telah meninggal doe 
nia di kota tsb. baroe beroesia 50 ta 

£ hoen, 

Didalam tahoen2 jl. marhoem Ab- 
duliah Loebis ini terkenal sekali dika 
langan Indonesia, akan tetapi pada 
waktre terachir ini agaknja menarik 
dirinja. Didalam tahoen jl, ia telah 
meletakkan djabatannja sebagai direk 
toer dari NV. Drukkerii ,Sjarikat Ta 
panoeli". 

Ketika toean Meckay memegang dja 
batan sebagai burgemeester, maka t, 
Abdullah Loebis ini beberapa tahoen 
lamanja telah mendjadi anggota Ge- 
meenteraad oentoek golongan pendos 
doek Boemipoetera. 

oem 

PASAR BETAWI 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg terima digoedang pendjoeal 
f 10,40, 
'Tepoengterigoe: tjap kodok 

f 2,15 koeda merah f 2,05 Boeroeng ka 
leng f 2,05 Harrison f 2,05 dll tjap 
f 2— per bantal. 
Minjak kelapa: per blik dari 14:/, 

kg bruto f 1571/,. : 
Bawang merah: Cberibon Toa 

liap f 12—, Tiongtoa f 9.59, Bima To 
aliap f 10— per 100 kg: 
Katjang tanah: Oheribon f 8.50 

per 100 kg.   
  

Emping blindjo: Latosan 10 

1 f 28—, no, 2 f 25—, Tjilegon no. | 
f 27.50, no. 2 f 2250 per 100 kg. 
netto, Ten 

Kentang: per 100 kg f 8.75. 
Harga harga terseboe 

pendjoeal di Pintoe Ketj 
Copra: melihat k 

f 5,80 sampai f 615 per! o 
don noteering tosroen 1/3: kwaliteits 
Straits pond sterling 1018 9 per ton 
djadi pembeli. 
Katjangkedele: Gendja Tegal 

fob Tegal lev, Aug/Sept f704'/, ma 
ta hitam Djembs»r fob Probolinggo 
djadi f 5,99 boeat lev. Sept/Oct. per 
100 kg. 
Tapiocameel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa roepa merk dari 
f315 sampai f335, AA f370 pe 
100 kg. 
Lada hitam Lampong:ek, 

Telok kemaren tidak dengar ada djadi, 
ini hari key Aug-Oct f 1450 pembeli 
f 1480 pendjoeal, Oct-Dec f14,75 pem 
beli, (15 — pendjoeal. Ex Batavia Aug- 
Sept, f 14,75 nom per 100 kg. Londoi 
noteering 211/16 d p Ib pendjoeal, 

Lada poeti Muntok: fob Pangkai 
pinang lev, Aug/Sept f 21,25 pembeli, 
f 21,75 pendjoeal per 100 kg London 
noteering 3:/s dp lb pendjoeal, 
Koff e Robusta Lampong : 15”, ek. 

Telok lev Aug/3ept f Il.— pembeli, 
f 115 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: kemaren dja 
di Isv Aug. f 110 ini hari djadi lev. 
Aug, f 112'/» lev. Aug.-Sept. atau 
Oct..Dec £ LIO pembeli, f 1.12'”, pen 
djoeal, lev. laia tahoen f 1.07'/, pem 
beli, f 1,10 pendjbeal. 
Karet: 

26'/3, Jrva Sid, Orepe 27'/, cts, per 
Yg kg,   sewa (3 man 

sedia Java Std, Shests 
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   BERSJOEKOER DAN 
FERGEMBIRA 

srhoeboeng “dengan  terpilihnja 
g Tab, roepanja menjebabkan si 

» bedjiogkrak. : 

Begini samboetannja : 
Dilocar dari pada segala gara jang 

hit maoepoen jang peuheur, Jisam 

ping dari pada kerewelan jang sedang 

k berlakoe antatara Pioen, Ma' 

oen dan Osdjang Pian terhadap 
Bang Bedjat, Empo, Si Aom tambah 

Bi KHnoengnje, maaf para saderek boeat 

ini kali segala itoe saja tosuda doe 

loe sebentaran, sebab Pioen berbadjat 

akan melampiaskan Poedji Sjoekoer 

kepada Allah dan bergembira seroe- 

tidak ka 
meudorong 

    

   
   

   

    

   

    

mah taogga. 
— Apa sib. ee baboja ?         

    

      

( apa sih kaga, tjoeman 

os perkara Pilihan Haminte. Dengan 

'siarannja saderek Tab sediri, beliau 

'mengoetjapkan terima kasih terhadap 

'Pemilih-antara siapa Pioen djoega ter 

“'masosk—, dan minta denganrji para 

pemilih lebihlebib para pembatja Pe 

'mandangan, soepsja saderek itoe di 

tetapkan Iman Islam, dan diberi ke 

koeatan tjoekoep dan ichlas oentoek 

beliau bertjokcl di korsi Mintrat, jang 

maksoedpja lain tidak semata mata 

'akan membela kelemahan somah 

(ra'jath dalam segala haloja bersang 
koetan Mintrat. 

Lebih djsoeh menilik angka pilihan 

“terang sekali sdr. Tab dapat paling di 

“atas, djadi soedah bisa dipastikan be 

liau dapat kemenangan jg sempoerna 

atas dorongan Barisan Kaoem Boeroeh 

'antaranja si Pioen djoega sebagai B. 

'K. B. Kalau tidak poho doeloe soedah 

“pernah didjagokan oleb P,R, I Mar- 

-hoem, tepi dimasa itoe bintang men- 

tereng beloem imaoe mentjlok didada 

sdr Tab. Sekaranglah kiranja terka- 

'bocl. Keroean sadja Pioen seroemah 

tangga , bedjingkrak“ ikoet girang dan 

gembira bahwa jang dipilih terpilih. 

' Doa jang diminta kepada kita ramai2 

tentoe sadja kita setoedjoei dan kita ber 

“deoa-seria mohon kepada jg Maha Soetji 
edosdoekan sdr Tab dikoersi 

  

   
   

'Mintrat banti, bersifat benar benar se 

“bagai pembela kesoesahannja Ra'jat 

—.tpendjoekkanlah segalatjita tjita toean 

jang begitoe menarik hati kaoem pen 
dorong (kaoem boeroeh ). Bekel atau 

“bahan oentoek toean bertanding lidah 

  

nanti, tioekoep ada pada Ra'jat djela 

ta jg dirasai mangkin pabit dau getir 

ini. 
Tidak oesah Pioen pandjang? posdji 

Ilitoe dan ini, hanja tjoekoep bersjoo- 
koer kepada Ilahi dau bergembira, 

'Isebab oemoem soedah tjoekoep tahoe 

bagaimana dan dimara, tindakan dav 

sepak terdjangnja djago jang soedah 

berhak ,koekoeroejoek“ itoe. Oetjapao 

ini speciaal kita hadapkan kepada sdr. 
Tab. boekan sekali 
djoendjoeng dan menghormati laju lain 

toean jang djoega sama terpilih, itoe 

sama sekali tidak, hanja semata mata 

kali tidak men 

menjamboet oetjapan sdr, Tab. jang 

termoest dalam Pemandangan” hari 

Senen. 
Bang Bedjat moefakat kaga” sama 

omongan Pioen diatas. Faham ta! 

Kalau sce ja noehoev, kalau engga 

moefakat, ja biar moefakat dong, oem 

pama ada koerang dan lebibnja sih 

boleh dong Abang robahb. 
»FastabigoelOaerot” Bseng 

Tab! Eu kaja adjengan sadja. Ma'na 
nja terserah bang Bedjat bas. Setelab 

ini baroelah kita muneroeskan oesoel 

oesoel kita jang soedeh Aom en Eneng ! 

Sersan seboel 
Si Pioen 

Nah, begitoe soerat si Pioen. 
Tapi, beste P.oen, koetika boeng Tab 

di intervioe sima bang Bedjat, dia 

mah boekan mendjadi kegirangan ka 

rena terpilih, tapi makinan ernstig, se 

bab boekan oervesan enteng kalau ke 

na kepilih. Moesti taoe tanggoeng dja 

wab sama ra'jat, moesti pandai belo 
soengkowo. 

Tapi bang B:djat kasih djaadji sa- 

ma boeng Tab, kalau nggak bener2 

nanti di hamintrad, awas, “bang 

djat jang paling doeloe nondjok, dan 
sebeloem kena bales tondjok, bang Be 

djat lari doeloean. 
Sajang bang Bedjat sendiri soedab 

invalide, nggak bisa lagi ikoet-ikoet. 
Biar d'pilib, trima kasih sadja ah, se 

dang ngadebat sana burgemeester di 

roemah pajahnja boekan main, ap3 

lagi kalau-kalau lid-lidnja (bedjat2'jr) 
ikoet ngadebat, astaza oedang, nggak 

beres deh, 

d- s 

si Aom, si Eneng, si Djoerig, si Me 

le mpem, spa boleh boeat, tanggoeng 

kaga” bisa menang. 
-Wel, Pioen, boerg Tab minta dizam 

paikan terima kasih atas Pioen, tjoe 

man znder do'anja saderek2 semoea 
zonder bantoean lahir bathin dari sa 

derek, jah, en segala poedji baiklah 
dipoelangin sadja dek sama Jang 
Poenja. : 

Sekian, 
Ea kalau Si Pioen masih penasaran 

sama 20m en eneng, boleh samboeng 

polemiek, asal djangan dekat dekat 

sama enen?. 
BANG BEDJAT 

  

  

  

    

  

   

        

   

                      

   

Pertandingan YScibal boeat fouds 
Tg amal Tiongkok 

'Honghoa-combinvatie 

Oost-Java— Persis 8o- 

: Atas oendangannja HCTNH di Ma- 
dioen, maka pada bari Saptoe 13 Aug. 
vosibalbond , Persis B“ (versterkt) di 
Solo telah pergi ke Madioen, boeat me 
ngadakan pertandingan voetbal disana 

| jang berhadapan dengan Tionghoa- 
| combinatie, diantranja dengan Mo 

' Heng, jalah keeper jang termasjhoer 
“dan jang baroe baroe ini toeroet ambil 
“ bagian NIVU ke Europa. Setelah da 
- tang pada waktoenja dan scheidsrech 
ter dari PSM di Madioen kasih tanda 
fivit, maka kita lihat pasangannja : 

“Tionghoa-combinatie: 

mana Mo Heng 
20. Djien Pen Soen Djian 
Sien Ting Jauw Hok Jong Bing 

Chung Hwat Cheng Kee Tiong Ging 
Tjan Bsen Ping Sioe 

s 

    

   

       
    

    

Sartomo Siswo 
Soetris  Soeterggi — Harne 

Daliman Handiman Warno 
Soetarto Darmodjo 

1 Maladi 

4 Persis: 

Pada permoela'annja dapat dilihat 
- kan permainan baik dari Sulo, hingga 
kerapkali bola mondar mandir dimoe 
kanji—djala Tionghoe, begitoe djoega 

ring” membikin kekewatiran besar 
bagi barisan Tionghoa, tetapi oleh ka 
“rena ketjakapanoja Mo Heng jang 
soenggoeh mengherankan, maka bola 

  

jang agak mevgcbawartirkan itoe bisa 
dikembalikan dan selaloe terpegang 
ditangannja Mo Heng. Tidak lama 
dari itoe bola dapat gilirannja merta 
moe dimoekanja djala Solo, jang djne 
ga membikin ketakoetan besar, tetapi 
dari koeatnja belakang bola bisa kem 
bali lagi. Malah Soetarto bisa kasih 
over bal kepada Sartomo, jang laloe 
digiring tjepat, dimoeka goal disver 
ken kepada Soetenggi dan ia teroes 
bisa kasih brobosan benteng Tionghoa, 
bisa kasih tendangan jang sangat dji 
toe, hingga membikin Mo Heng... 
tangkap angin. Stand mendjadi 0—1 
boeat kemenangannja Solo. 

Disini Soetenggi terpaksa keloear 
dari lapangan, karena sakit dao laloe 
diganti oleh Soewito. 

Sampai pauz3 stand masih tetap se 
perti diatas, Sesoedahnja mengaso ba 
risan Tionghoa mendjadi lebih koeat. 
Pihakoja Persis masih tetap koeat djoe 
ga, tetapi meskipoen selaloe mendapat 
mesgoessai bola, Mo Heng selaloe 
awas dan tjakap, selaloe dikembalikan 
olehnja, begitoe djoega penalty dari 
Soetris bola bisa ditangkap oleh Mo 
Heng. 

Pertandingan makin ramai dan sa 
ma-sama kosatoja, Koerang 10 menit 
dari waktoe pengabisan bola ada di 
tangan kekoeasa'annja barisan-Tiong 
hoa, hingga kerap kali menimboelkan 
kekewatiran bagi pihaknja Persis. Koe 
rang 4 menit dari waktoe boebaran 
benteng-Persis kena digropjok oleh 
barisan-Tiosghoahampir semoeaspelers 
sama berkoempoel dimoeka djala-Solo, 
dan achirnja Maladi terpaksa meloe 
loeskan masoeknja bola dalam djala 
Persis, Stand mendjadi 1—l. Tidak 
lama dari itoe pertandingan dibikin 
boebaran.  Peaonton ada ternjata ba 

|(njak sekali. 
Oman 

Programma VI). 

Oentoek memegang nama ,djoeara 
PSSI 1938”, maka badan competitie 
VIJ teroes bekerdja goena kemadjoean 
VIJ choesuesnja. 

, Programma pertendingan VIJ boeat   minggoe ini sebagai berikoet : 

Ispargan VI). 

Kalau segala debat sama si Pioeu, 

      

    
  
  

Djoem'at, tanggal 19 Augustus 38 

»Andalus 3“ — ,Ster 3“, tempat Ia 
pangan VIJ. Tg 

Saptoe, tanggal 20 Augustus 38 

»Sikap 2” — ,Setiaki 3”, tempat la 
pingan Sikap. 

Saptoe tanggal 20 Augustus '38 

Bondstraining, tempat lapangan VIJ. 

Minggoe, tanggal 21 Augu:tus "38 

»Andalas 1 “ — ,Setiaki IT“, tempat 

Senen, tanggal 22 Augustus '38 
V3ter 2“ — ,Setia 2", tempat lapa 

ngan VIJ. 
9 — 

Berenang 
Hongkong Accounting Student Team 

di Solo 

Pada bari Saptoe 13 Augt. ini di 

zwembassin di Djebres (Sulo) telah di 

adakan perlombaan berenang (zwem- 

mapjantara tamoe kampioen berenang 

dari Hor gkong dengan djagodi Selo 

Harja sajangnja boeat perlombaan itos 
tidak mend:pat perhatian den penen 

ton jang tjoekoep, hingga tidak se- 

moea programma dapat dilakoekan se 

bagaimana iestinja, jang laloe diper 

toendjoekan berenang sebagai demon 

stratie. Dari djago Sulo jang toeroet 

ambil bagian perlombaan banja 5 

zwemmers (sters) sadja, Adapsen ke- 

soedahan perlombaan ifoe seperti bs 
rikoet: 

160 M. vrije slag, jang menarg Nor 

man Le 100 M vijja slag jg menang 

Corry Borstman dan Chan Woon 

Khing 100 M rugsleg jang menang 

Poon Winghaai dan Shek Kam Pui. 

100 M sehooislag jang menang Ngo 

Kam Toa, Ssbagai penoetoep laloe di 

adakan demonstratie oleh Caan Juke 
Khing dengan 200 M senoolslag. 

sena fjunmo 

Perlombaan Kraton—loop 

Osntoek menghormati hari—tahoen 

nja GK.R. Pembajoen poetrinja Sri 

Soenan, maka Djoem'at tg 13 Augt 
ioi hari di Solo diadakan perlom baan 

Kraton—loop duurloop, jang diboeka 

bagi segala bangsa didaerah 8Soe- 

rakarta,dengan disediakan wissel-beker 

dari GK,R. Pembajoen dan hadiab 
lain-lainnja. 

Moelai djam 4 sore dari moeka Sa 
sono — Soemewo aloon2 Lor lari 

ke Tjojoedan, Gembleggan, Gading: 

Batoerono, Pasarkliwon, Bitangan dan 

kembali ke s1oon2 Lor. Adapoen sport 
commissie itoe terdiri dari ti: Prins 

B.K.P.H. Soerjohamidjojo bescherm- 
beer, Mr, RM Widodo Sastrodiningrat 

voorz'tter, R. Maladi secretaris—pen- 
ningmeester dan toean toean lainnja. 

  

  

  

Groenland 
Pers di negeri Groenlend. 

Orang akan heran bahwa dinegeri 

Groenland mempoenjai pers sendiri, 

tetapi bahwa personderneming di 

Groenland telah beroem ser 70 tahoen 

orang akan tertjengang dan hampir 

tidak pertjaja. Tetapi dalam th 1861 
telah terbit ek bernama , Atuagagdliu 

tit“ jang artinja ,oentoek diba:ja" 
dengan berbahasa dinegeri itoe djoega. 
Kepala jang kedoea berboenji ,Nain 

ginarnik tusaruminassusik univkiat" 

jang artinja ,Berita berita dari roepa 
roepa golongan jang patoet dibaija. 

Sebab soal membatja dalam waktoe 
itos beloem mendjadi soal oemoem. 

Sekarang berlainan, tetapi kepala 
ig nomor doea itoe masih dipegang te 

goeh oentoek menghormati jg mendi 

rikan soerat kabar tsb jalah Lars Muller. 
Dr. H. J. Rink seorang onderz eker 

terkenal dan sekarang telah tamat me 

ninggal berdjoempa Miller jg masih 
moeda kira kira dalam tsngahan abad 

dibawa kekota Kopenbagen. Dikota 
ini ia beladjar mentjetak, dengan ba- 
toe, menggambar dan menoelis. Dalam 
tahoen 1859 ia kembali ke Groeoland 
dan mendirikan oesaha pertjetakan. 
Dalam tahoen 1861 ia mengeloearkan 
soerat kabar jg pertame:. Sampai ma 
tinja ditahoen 1926 soerat kabar itoe 

dipimpin sendiri ditjetak, djoega ke 

rap kali mengisi gambaran sendiri dan 
sebagian besar diisi dengan karangan 
nja sendiri. 

Soerat kabar itoe boekan harian, te 

tapi boelanan dan teroetama berisi 
soal perdagangan dan kesenian —soal 

politiek boeat bangsa Groenland ham 

pir tidak ada dan selainnja hal hal tsb 
masih dimoeat masalah masalah kesoe 

sastraan: novellen dan kadang kadang 
feuilleton, tjeritera roman. Oleh karena 
itoe tjeritera roman dari Kippling 

»Pengandjoer dari Laos!“ diterdjemah 
kan oleh Moiler dan teroes ditjetak 

Tiap tiap tahoen ia mengeloearkan 
»Kitab tahoenan Groerland” dan dike 

jg telah laloe dan seteroesnja Moller) 

  

Baroe terima plaat 

1515 Kinanti Pawoekir 
Pangkoer 

1523 Djoko Protel I 
Djoko Protel II 

1527 Angleng 
Djoeadjang 

1529 Kapal Kandas 
Gondjor 

1539 Semingin 
Bondet 

1543 Midjil Slendro 
ag, Gendjong Goeling 

1545 Midjil Erang 2 
Kinanti Larasmadi 

1561 Santeng Wareng 
Megatroeh 

2044 Loeng Gadoeng 
Dijoeroe Dhemoeng 

960 Petrok Gareng djaga Ora- 
golan 1 & II 

954 Kenanti Baroe 
Sinom Baroe 

103 Kekajaan dalem impian 
ke I—li 

580  Midjil laras 
Srikaroron 

956  Pelrok Besan Gareng 
I& 

576  Midjil Soebokastowo 
Pangkoer 

Toko P. B. K. cu   

18 pl: a F 15.— 

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet 

diatas, dan 8 platen Furopeesch, kita kirimken 8 matjem. 

TOTAAL 18 PLATEN HARGA Ff, 15.— 

Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS VRIJ. 

Beka, Lagoe Djawa 

1516 Dangdanggoelo 
Gandroeng manis 

1526 Tetel letel 
Gongomino 

1528 Godril 
Djoela Djoeli 

1538 Poespo Giwang 
Tjoro Balen 
Laras Mojo 
Njangklek Genondjing 
Pangkoer Njamat 
Poespodjolo 
Ketawang Langen Gito 
Poeljoeng Palaran 
Pafinja Soekasrono I 
Patinja Soekssrono |! 
Kinanti Djeroek Djinggo 
Maskoemambang 

1540 

1544 

1559 

1562 

1580 

961 Petrok Gareng djolo ikan I 
Petrok Gareng djolo ikan II 

5719  Kenanti Mandek 
Lobong 

1508 Petroek dengsnanaknja I 
Petroek dengan anaknja II 

1589 Sekar Gadoeng 
Slendro Angleng Palaran 

504 Soebokastowo 
Taroepolo 

560  Goendjang ga djing 
Gambir Sawit 
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Madjalah itoe meloeloe ditoelisi oleb 

bangs Groenlanders, Siapa dari moelai 

moedp, tosa, perempoean dan laki laki 

bisa toeroet membantoe mengisi ma 

djalah terseboet. Tiaptiap karangan 

jang dikirimkan, Sehin.ga dalamnja 

orang bisa membatja matjam matjam 

karangan tentang kedjadian jarg ber 

bahaja seperti memboeroe beroeang, 

semoea 'itoe ditoelis dengan bahasa 

Latya bagi kaoem pemboeroe di 

Groenland jg penoeh dengan semangat 

mereka, Buaja madjalab itoe dipikoel 

oleh ,Kas Oemoem", 

Tidak hanja di Groenland salja te 

tapi poen di Danemarken, orang sama 

menghormati kepada Muller tersetoet. 

Sebsioem ia meninggal doenia ia m3 
nsrima bintang Dannebrog—orde.. Da 

lam selima 65 tahoen ia menerbitkan: 

780 madjallah brelanan Satoe hasil jg 

losar biasa! Tetapi tidak ini sadja, 

ia mendirikan almioak goena Groen- 

land. Boekan tahoeozn ini orang bisa 

dapat ditiap tixp kelosarga ketika pada 

waktoe Karstmis. la dibantos oleh 
djoeroe pangarang dari lain negeri. 

Poon kitab tahoenan tib diterbitkan 

dengan perijoema | 
Setelah matinja Moller maka moe 

ridnja jalah Kristoffer Lynge, telah 
mengganti pimpinan madjallahnja dan 

oesaba pertjetakan itoe, Ia memasoek 

ken rubriek baros dengan nama ,Soe 

rat Kiriman“. Dalam hsl ini digemari 

sekali oleh rakjat Eskimo itoe dan 

banjak jang mempergoenakan. Oentoek 

mendjaga boentoet boentoet jang tidak 
enak, maka ,iaudfsgd" berzak me 

ngadakan censuur. 
—— 

Palestina 
Keriboetan di Palestina 

Jeruzalew, 16 Augt. (Zsesan): 

Darisiapakah orang2 Jaboedi di Pa 
lestina mempoenjai bom bom dina 
miet ? 

Pertanjaan ini telah dimadjoekan di 
dajam kalangan2, dimana orang me- 
ngira, bahwa Roeslan soedah pernah 
ikoet tjampoer didalam perkara iri. 

Pengiraan ini telah tersiar dimana 
mana, kata “Cor &re delia Sera", 

Soerat kabar ini memperingatkan 
djoega, bahwa soedah beroelang oelang 
polisi di Palestina telah mengetahoei 
poesat2 komuenis. 

Lebih landjoet Reuter mewartakan 
dari Jeruzalem: 

Kemarin doeloe ada 6 orang Jahoedi 
mati dan 2 orang perempoean Jaboedi 
mendspat loeka, ketika dilakoekan se 
rangan di Mcunt Carmel, didekat 
Haifa. 

mma Gp awa 

Nederland 
Beladjar memboeat bendoengan 

Aneta — ANP mengabarkan dari 
Amsterdam, bahwa antara pemerentab 
provinci Buenos Aires dan golongan 

Nederland soedah ditjapai persetoe 
djoean oentoek mengadakan peladjaran 
memboeat bendoengan. Lain lain ahli 
dalam' hal itoe telah bekerdja pada 
delte disoengai Pasaua. Tidar lama 
lagi ahli abli bangsa Belanda 2 orang 
akan dikirim kesitoe oentoek meme     losarkan sampai seloeroeh podjok da   

  

ri poelau Groenland, 

  

meriksai tjara bekerdjanja. 

Tenggelam ketika memboeit djem 
batan perahoe 

Aseta — ANP dari Culemborg me- 
ngabarkau, bahwa baroe baroe ini se 
orang beroemoer 25 tahoen, JJ. de 
Jong, telah tenggelam ketika diada- 
kau peladjaran2 memboeat djembatan 
dari psrahoe. 

m— ii) —. 

,Congres International 
Law Associati'n" 

Prof J. A. van Hamel 

Aneta—ANP mengabarkan dari 
Amsterdam, bahwa prof. J, A. van 
Hamel dibenoem mendjadi voorzit- 
ter ,COongres International 
Law Association", moelai tang 
gal 29 Augustus 1939 di Amsterdam. 

Voorzitter 

wa Y —. 

Kapal Tjitjalengka dilempaikan diair 
| Pada hari Selasa kapal penoempang 
jang besar goena ke Djepang, ,Tijitja 
lengka" telah ditempatkan diair oleh 
nj. @uarles van Uf ford.(Ane 
ta—ANP den Haap), 

(ym 

Kapsl kapal Roiterdameche Lioyi jang 
akan diboeat 

Aneta-ANP dari Rotterdam menga 
barkan, bahwa maskapai kapal Roter 
damsche Linyd telah memerentahkan 
akan memboeat kapel baroe lagi, jai! 
toe dubbelscbroef paissagierechip jang 
besarnja 210600 ton, pandjangnja 8613 
kaki, tjapatnja 21 mijl, jang bisa men 
tjapai ke'jepatan dari Marseille-Bstawi 
dalam 16 bari jang moela moela dalam 
20 hari, lain daripada itoe poen dipe 
rintahkan djoega kepada maskapai 
»De Sehelde” tadi soepaja dalam ka 
pal itoe ada 4 boesh dieselmotor jang 
mempoenjai kekocatan 27,000 p. k, 
Tentang nama kapal tadi masih beloem 
ketahocan. Barangkali kapal itoe akan 
ditempatkan dalam air nanti boelan 
December jang akan datang. 

maja : 5. 

Alexica 

Bekas kap'I terbang jg hilang. 

ditemoe dirimboe, 
Reuter mengabarkan dari Mex co 

City, bahwa bekas kapal terbing ke 
poenjaan ,Pan American Airways” 
telaiu ditemoekan didalam rimbce jg 
lebat. Majit majit jg ll orang tidak lagi 
dilihat tanda tandanja siapa saty»e 
satoenja itos. Mereka itoe Gikoebser 
ditempat itoe djoega. 

Ja Or sat 
tas 

Inggeris 
Jang ditembak pemberontak Spanjol 

boekan kapal Inggeria 

Londen Transccean : 
Sik. laggeris , Daily Express“ 
menoelis, bahwa kapal ,Noemi Julia" 
jg kena tembak oleh pemberontak Spa 
njol itoe tidak boleh dipandang seba 
gai kapal Inggeris, sekel'poen kapal 
itoe masoek djosga dalam Jij:t kapal 
kapal loggeris, dan berlajar dibawah 
bendera Inggeris. 

Lebih landjset dikabarkan, bahwa 
dari 25 orang anak kapal itoe tjoema 
seorang orang Inggeris. Poen gezagvoer 
dernja orang lain negeri. Sepandjang be 
rita jang penghabisan kapal itoe e0e 
dab tenggelam.   aa 

 


