
      

    
    
     

  

    
    
    
    
     

  

   

   
     

     
         

   
     
     

  

        

      

   

  

       

   

  

   

    

   
    

gin|lau pemerintah Inggeris ada tempo 

  

       

  

   

    

   

  

    

    
   

  

    

       

    
     

     

   

jaoeh, teristimewa 

lagi! Itoelah antara lain 

andai kata timboel perang doenia, 
tingan Inggeris di Timoer Dja- 

(India, dlil.-nja) tentoe tidak 
pertahankan. Djadi. .. Tje- 

akia dikorbankan oleh Ing- 
toek membela kepentingan 
iri. Inilah jang menambal 
ja deradjad Inggeris dala 

pandangan mereka jang masih m 
poenjai pikiran tenang dan 
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: dari se ala soedoet 
moelai terkepoeng ! 

M. T.       

2 lembar Harga Lossenummer 10 cent 
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| ta jaraan dalam ministerie djadjahan Inggeris 

n 

  

$ Pan-Islam berkepnstobsan PD fatal (2 

  

   

  

an Reuter dari Londen 12 Oct. pembitjaraan2 
1 McMichael bersama2 afdeeling dalam ministerie 
ggeris, masih berdjalan teroes. Masih beloem pasti 

akan kembali ke Palestina. Tetapi konon kabarnja kapal 
L1 

dipakai soedah sedia goena esok harinja. 

mempengaroehi Inggeris dalam soal Jahoedi 

i Washington 12 Oct. mewartakan, 
dimadjoekan kepada pemerentah Am: 
ka . mempengaroehi Inggeris jang mengenai soal pe- 

bahwa ' beratoes2 
“soepaja Ame       AA 

| Jahoedi di Palestina. Kawat2 itoe telah sampai dikan 
van State. Pegawai dalam departement itoe menerang 
nja telegram2 itoe adalah disebabkan oleh berita2 

'tuasi politik Palestina akan selesai 
setelah didahoeloei oleh rapport koe 

'tangnja dalam boelan ini djoega. 

Midiki dengan siasat. Kalau rapport 

1 Asia Inggeris soedah tidak 

Ilain sebabnja Inggeris mengalah| 
1 soal Tjecho Slowakia. Karena 

|. ran. 

bagian Palestina. 

  

  Chamberlain. 
     

   
    

     

   
       

  

   

    

          

      

    

    

   

    

   

    

    
     
   
   

  

'soetji dar 

| Aliran darah soesah . 

ichael terbang ke Palestina. 
seroet Reuter dari Londen 
( Mc. Michael malam itoe 

ang dari Londen ke Sout 
on. Dari sini ia esok harinja 
rbang ke Jeruzalem. 

ation Waterloo ialah Mc 

rt komisi ,,Woodhead« soal 
—.... Palestina 

isterie djadjahan Inggeriste-/ 
mberikan keterangan, bahwa 

penjelidikan McDonald dan Mc Mic- 
hael seloeroehnja jang mengenai Si-. 

misi ,,Woodhead“ jang didoega da- 
 Masjaalah2 jang mengenai tjara 

'bekerdjanja dan politik akan dise- 

koemisi tsb. soedah datang, dan ka 

, bahwa Inggeris bermaksoed 
k Jahoedi ke Palestina. 

longan Kristen memprotest Chamberlain 

| Lain daripada itoe golongan Kristen bersama orang-orang lain 
ang djoemlahnja ada 30 orang, telah menerangkan sikapnja kepada 

'Arab akan terdjadi 

akan menjetop. pemin- 

a pada itoe senator Wagner mengoemoemkan, bahwa ia ma 

engambil tindakan-tindakan goena mengadakan pertemoean de- 
» senator2 lainnja bersama president Roosevelt. :Perloenja goena 

"“— 

Mereka mengatakan, bahwa kalau pemindahan bangsa Jahoedi ke 
itoe diberhentikan, itoe akan mengaboei keterangan Balfour, 
“gerakan Jahoedi. Lagi poela akan melanggar kepertjajaan 

i fihak kacem Kristen. Demikianlah toelisam dalam sk. ,,New 
| York-Times”. ang “ TE (Ep 

“Amerika haroes mendjadi badan 
(0 perantaraan 2 al 

"keempat: pembentookan peme 
rentahan Arab dan scepaja - diada 
kan pengoemoeman adanja pemili- 
han parlementer. 

Kalau hal2 ini dipenoehi, berarti, 
bahwa antara negeri2 Islam dan 

persahabatan 
dengan Inggeris. 

Hak pendoedoek kepada Jahoedi 
in. Moh Arab “'&a 

Menoeroet Aneta—Phohi (O-B) 
fihak Arab akan soeka memberi 

'Jahoedi jang kini ada di Palestina, 
oentoek menjamboeng puetoesan2 

jang 4 fatsal terseboet. 

Dalam pada itoe fihak Arab minta 
soepaja hal-hal itoe semoea ditetap- 
kan dalam perdjandjian Arab—Ing- 

Igeris jang haroes ditanda tangani. 

(Arab minta kemerdekaan orang ta 
hanan politik. 

Selandjoetnja dimintakan djoega, 
soepaja orang2 tahanan. politik   oentoek menjelidiki itoe, maka akan 

'soal Palestina itoe. 
| dioemoemkan lebih djaoeh tentang 

Inggeris akan mempertahankan 
Mn ea “palan ja f | 

| Reuter dari Londen 12 Oct. me- 
|wartakan, bahwa Inskip telah mem- 

'Gravesend, ditengah-tengah tepoek 
tangan jang rioeh rendah. Demikian 

Ikatanja: ,Kita sanggoep a- 
Ikani 

  

empertahankan ke- 
pentingan2 dan hak2 ke- 
merdekaanInggerisdida- 
erah Inggeris, kalau ada 

  

Islam kongres di Cairo 

(00 dengan 4 fatsal. 3 
Dari Cairo 12 Oct. Zeesen mewar 

akan, bahwa dalam kongres Pan - 
|Islam jang diadakan di Cairo de- 

cengan 2.500 orang wa 
bermatjam2 negeri, 
1 poetoesan dengan 

  

ama: memberhentikan pe 
melakoekan keterangan 

pemimpin gerakan Jahoedi. 
Ke 0 e a:menoetoep pintoe Pales 

tina 

      

    
         

   

  

    

tina goena pemindahan Jahoedi. 
Ketiga: djangan diadakan pem   

:| penerimaan keterangan Balfour 

beri keterangan dalam pidatonja di| 

serangan dari siapapoen| 
| Idjoegas. 

bangsa Arab dimerdekakan. Poen 
'djoega, soepaja orang2 Arab jang 
kini diasingkan keloear 
di-izinkan kembali masoel     

monjebabkan kesoelitan 

| Selain dari pada itoe fihak Arab 
menerangkan, bahwa kesoelitan-ke- 

oleh penerimaan keterangan, Bal 
four jang “mengatakan, bahwa 
Palestina adalah tempat kediaman 
bangsa Jahoedi, jang ia oetjapkan 
pada tgl, 2 November 1917, 

Keterangan ini dalam hakekatnja 
bertentangan dengan kesanggoepan 
|dan perdjandjian Lawrence jang ia 
loetjapkan, ketika bangsa Arab ber- 
tempoer melawan Turki. — 

'Berhoeboeng dengan poetoesan- 
poetoesan' Arab tsb. maka bangsa 
Jahoedi mengirimkan telegram kepa 
da wakilnja jang ada di Londen, 
jaitoe dr. Chaim Weizzmann, ketoea 

Jewish Agency. 

Dalam telegram itoe ditoendjoek 
kan permintaan? Arab. 

Dan Commissaris Tinggi Inggeris 
jang kini ada di Londen, akan pergi 
ke Palestina hari Kemis ini.   

hak-hak pendoedoek kepada bangsa | 

'soelitan sekarang ini disebabkan | 

Poetoesan Arab disamboet Jahoedi : 

    

    

Bahaja malaria. 

Moelaiberkoerang. 

Dalam beberapa waktoe jg achir- 
achir ini nampak perbaikan di Tan 
|djoeng Perioek, ja'ni bahaja mala 
ria soedah moelai soeroet. Jang de 
mikian itoe tentoenja antara lain- 
lain disebabkan oleh giatnja pem 
berian kinine kepada pendoedoek 
disitoe. 

Sekarang orang sedang asjik men 
tjari daja-oepaja soepaja dikemoe 
dian hari bahaja itoe djangan me 
radjalela lagi. “- 

An EA Lema MT 

Menghadiahkan kota? kepada 
Praag. f 

“ 

Havas dari Praag 12 Oct. mewar- 
takan, bahwa kabarnja pemerintih 
Berlin menerima  kesanggoepan 
akan memberikan beberapa kota ke 
pada Praag. Kota-kota itoe ialah 
Brelav (letaknja di Moravia Sela- 
tan), Polickt (Moravia Oetara), 
Petrzalkasbruggehoofd depan Bra- 
tislava jang disepandjang soengai 
Donau. . 

— GG -— 

Oesoei Djerman membatasi 
persendjataan 

Reuter dari Berlin 12 Oct. mewar 
takan, bahwa kalangan2 politik hari 
itoe menerangkan menoenggoe keda 
tangan djawab dari Inggeris atau 
Perantjis atas oesoel Hitler jang ba 
roe baroe ini dimadjoekan, jaitoe 
tentang pembatasan persendjataan. 

Aj 

Ketjelakaan auto 
Kedoeatangannja 
patah. 

ANP mengabarkan dari Hillegom, 
bahwa anak bekas Burgemeester 
Bandoeng dan employe B.P.M.ir. J. 
D,A. von Wolzogen Kuhr mendapat 
loeka-loeka berat waktoe ketjilaka- 
an auto. 

“ Kedoea tangannja patah dan ke 
palanja loeka. Sekarang keadaannja 
agak enteng. Didoega bahaja djiwa 
tidak ada. Sebab ketjilakaan masih 
beloem diketahoei. 

Autobus dilanggar vrachtauto 

koerban mati dan loeka. 

Sepandjang Aneta — ANP dari 
Overschie 12 Oct. pada malam j.l. 
telah terdjadi pelanggaran autobus 
oleh sebocah “vrachtauto, hingga 
jang dilanggar mendjadi tjemet, 
Poen 2 orang penoempang mati se- 
dang 6 orang mendapat loeka parah 
dan enteng. 

Pergantian Kabinet Inggeris? 

Transocean dari Londen 12 Oct. 
mewartakan, bahwa hari itoe ada 
tersiar kabar antara kalangan? po 
litik tentang akan adanja pergan 
tian kabinet Inggeris. 

Lagi poela ada kabar angin, bah 
wa Neville Chamberlain, jang kini 

'Idalam pakansi. di Schotland, nanti 
'hari Senen j.a.d. akan kembali ke 
Londen. 

Tetapi dalam pada 'itoe kabar- 
kabar tadi sampai kini beloem ada 
kepastiannja. 

- 
  

Pertempoeran makin ber- 
tambah lagi 

Menoeroet siaran Zeesen lagi, di 
Palestina teroes meneroes adanja 
pertempoeran: itoe, hingga aliran 
darah tiada berhentinja. Jang baroe 
baroe ini ada 20 pengaliran darah. 

Komentar Pers Inggeris 

Berhoeboeng dengan kesoelitan2 
di Palestina ini maka sk. ,,/Times” 
mengatakan, bahwa tiap tiap peme 
tjahan masjaalah politik itoe haroes 
Jah diadakan ketenteraman masja- 
rakat lebih doeloe. 

'Poen sk tadi mengatakan, bahwa 
soal Palestina ini tidak sesgoelit se- 
perti lain lain masjaalah. 
Dalam pada itoe sk. ,,Daily Mail” 

menoelis, bahwa pembagian daerah 
di Palestina itoe tidak akan diper- 
timbangkan lagi.   —g 

(hari Selasa jbl.sore sesoedah hoedjan 

Demonstrasi Pro — Oekrajina. 
di Polen 

ditjegah polisi.    
   

    

' Havyas dari Warschau Jiboe kota 
Polenj 12 Oct. mengabarkan, bahwa 
telah diadakan demonstrasi pro— 
Oekrajina berhoeboeng dengan pem 
bentoekan pemerintahan berdiri sen 
diri didaerah sub-Karpatisch Roes- 
lan. Demonstrasi itoe diadakan di 
keta Lwow jang kemoedian ditjegah 
oleh polisi. 
Dalam mentjegah itoe diperingat 

kan djoega, bahwa di Polen bangsa 
Oekrajie tjoema ketjil djoemlahnja. 

—.O — 

   
Radja Belgie sampai di Paris. 
Menoeroet Havas dari Paris 12 

October radja “Belgie telah tiba di 
Paris djam 12.27 siang dengan naik 
sepoer. 

    

— 0 — 

    

Pembatasan pemasoekan Bier 

dipandjangkan 
12 boelan. 

Menoeroet kabar Aneta, pembata 
san pemasoekan bier ke Indonesia 
semendjak 13 boelan ini akan di 
pandjangkan waktoenja sampai 12 
boelan lagi. 

            

Ea Aj memttn 

Keterangan Prof. Kaag lebih 
landjoet 

Prof. Kaag jang kemarin bertolak 
dari Indonesia dengan naik kapal xi 
Baloeran, lebih landjoet menjatakan, ia 
bahwa ia jakin, bahwa kepentingan- 
kepentingan Nederland di Indonesia 
diperhatikan djoega, dimana masih 
moengkin. 

" 
. 

AG 

Pengeloearan barang dari Djawa 
dan Madoera . 

Menoeroet tjatatan jang ada pada 
Kantoor Statistik, selama boelan 
September 1938 barang-barang jang 
dikeloearkan dari tanah Djawa dan : 
Madoera ada 178,900 ton seharga 55 £ 15,700,000.— E 

BSA aa TN 

Hoedjan ys 

  

Dari Bogor diberitakan oleh Aneta, 
bahwa dari Sindanglaja diterima be 
rita jang menjatakan, bahwa pada 

lebat sekoenjoeng-koenjoeng hoe- 
djan ys sebesar katjang polong. 
Sedjak bertahoen-tahoen tidak ter 

djadi jang seroepa itoe. : 
GR YO Sma ng 

  

Studie-Opdracht boeat regent 
Tjiandjoer 

Menoeroet berita opisil dari Bo- 
gor, perlopnja regent Tjiandjoer, 
toean R. A. Soerianataatmadja dari 
tanggal 1 Novemker sampai tang- 
gal 15 Juli 1939 boekan berarti per- 
lop lagi tetapi diroebah mendjadi 
perdjalanan dengan studie-opdracht. 

AJ 

Jang datang dengan ,,Christiaan 
5 Huygens”. 

“ Dengan papal ,,€hristiaan Huy: KAN 
gens” jg tiba hari ini, telah tiba #4 
disini dari perlopnja antara lain2 
president Raad van Justitie Betawi, 
ja'ni mr. J.J. Smit, resident Bogor 
C. yan Rossen. Djoega-dr. A. H. 
Colijn, poetera Minister President, 
jang sambil senjoem mengatakan 
bahwa beliau sekali ini tidak akan 
ke Nieuw-Guinea, tetapi plan-plan 
lain beloemlah dapat beliau terang- 
kan. 

Selain daripada itoe datang djoe 
ga Mr. C.H. van der Spek, direktoer 
paberik kinine Bandoeng dari per 
djalanan inspeksi. Toean dr. R. Flaes 
jang baroe2 ini diangkat mendjadi 
secretaris Nederlandsche Gezant- 
schap bagi legasi ke Tiongkok tiba 
djoega, singgah dalam perdjalanan 
tempat kediaman baroe. Beliau ter- 
achir sendiri bekerdja di Spanjol 
dan dalam ,boelan September 1936 
meninggalkan Madrid. 

—0— 2 

Tambah openbare Schakelscholen. 

Pemerentah- mengandoeng mak- 
soed oentoek mendirikan beberapa 
schakelscholen jang baroe pada per 
moelaan cursus 1939/1940. Schakel- 
scholen jang dahoelbe ditoetoep, 
dengan adanja tambahan terseboet 
moengkin akan diboeka kembali. 

    
TM 2 iki 

& 
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2 dang Pangeran John dan beberapa 

ES. nang hidoepnja. 

    

      

   

  

    

  

  

   
    

    

    

   
   

    

   

  

   

  

    

   

    

   
   
   

   

  

   
    

   

2  berkewadjiban membajar padjak 

T3 mengoekoerkan 4 pCt. daripada har 

    
   

  

ma 

Feersena tahoe 'bagaimana tjaranja | (— 
Imereka aanslag, 

| Jakan tidak tahoe en kalau-kalau , 
Jaanslagnja terlaloe ting 

bahkan mereka 

   Oleh karena itoe 
toenja ialah 2 Mn utan 

#hikjet tiap-tiap tahoen, dan semoea 

beri. ikoterangan” 

' La kan kembali. 

    

- Oleh karena itoe, dianggap lebih 
y loetama diadakan penjelesaian keti- 

ga, ja'ni hendaknja didalam veror- 
2 |dening diadakan ketentoean, bahwa 

i ca ah (jang diperhatikan harga sewa dalam 

. rajat diperberat. 
“Segi aan dan kelaparan tim- 

'boel dikalangan rakjat, djelata, se- 

  

orang besar: makin hari makin se- 

  

: Ferapi kesenangan mereka ter- 
goe oleh seorang jg soenggoeh? | 

kendal membela : ng saraan rak- 

jat jang banjak i 
Te 3 angan t 

   

    
   

   

. pembela 'itoe, 

... Siapa pembela 'itoe? “Tas lain 
“ialah Robin Hood. Beberapa 
penderitaan jang dialami dalam pem- 

“ belaan itoe, tetapi waktoe Radja 

Leeuwenhart datang 
boleh kita saksikan sendiri nanti 
malam di »Alhambra- -bios- 
.coop”. 

Madjlis Genoa Betawi 
Oesoelbagi meroebah 
oendang2 straatbelas- 
tIae: 

Pada Madjlis Gemeente Betawi di 
masoekkan oesoel bagi meroebah 
verordening (oendang2) straatbe- 
lasting. 

rti diketahoei, menoeroet ar- 
“tikel 6 lid 1 dari pada straatbelas| 
ting:verordening itoe, padjak terse-| 
boet pada asasnja dioekoer menoe 

— roet pandjangnja tanah jang ber- 
— batas kepala djalan-raja. Tetapilid 

| 2 dari pada artikel itoe djoega me 

nentoekan, bahwa padjak bagi per- 
ceel2 jang dipakai boeat peroema 
han tidak bolehlagi1 pCt. dari pada 
harga sewa setahoen. 

. Didalam oendang2 (verordening) 
terseboet tidak diadakan ketentoean 
bahwa orang wadjib memberi tahoe 

| tentang besarnja harga sewa. Oleh 
| karena itoe, dengan tidakad anja 

' kewadjiban dari orang orang jang 

Spb RA mo Mio Mob N 

— itoe, maka sangat soekarlah oentoek 

ga sewa, pekerdjaan mana haroes 
dikerdjakan oleh pihak pemoengoet 
.padjak, jang berarti pekerdjaan jig 
sangat berat. 

Oleh karena itoe didalam praktijk | 
dipakai langkah sebagai terseboet 
dibawah ini: 

Moela moela, dalam mendjalankan | 
percentage atas harga sewa, maka 

“ peratoeran aanslag oleh belasting- 
dienst tidak ditilik harga sewanja. 
Hanja diserahkan kepada orang jang 
kena kewadjiban oentoek memasoek 
kan soerat keberatan dalam tempoh 
jang ditentoekan, oentoek mana de- 
ngan djelas dinjatakan pada aanslag 
biljetnja djoega. 

Kemoedian sesoedah banjak soe| 
rat keberatan masoek, baharoelah| 
diketahoei. dan boeat tahoen tahoen 
sesoedah tahoen permoelaan itoe da 
lam menentoekan djoemlahnja pa- 
djak diperhatikan djcega soal harga 
sewa itoe, tetapi terhadap lain lain 
aanslag masih djoega pekerdjaannja 
seroepa dari jang semoea. 

Selama harga sewa masih tetap 
| atau selama harga sewa nampak 
hendak merosot, selama itoe prak- 

  

tijk seroepa itoe - memadai, tetapi | 
sekarang, oleh 'karena harga-harga 
sewa roemah nampak akan naik, 

| maka pr prakt seroepa itoe soedah 
tidak bisa tjotjok, sebab bisa mem 
bawa akibat-aanslag straatbelasting 
terlaloe rendah, hal mana berten- 
tangan dengan asasnja dan berarti 
meroesak. peniagoekan ocang Ge 
meente. 

Sjahdan, maka bagi mendjaga 
keroesakan itoe, semoea aanslag di 
oekoer lagi menoeroet pandjangnja 
tanah jang berbatas pada djalanan, 
tetapi pekerdjaan ini akan mema- 
kan tenaga besar disebabkan ten- 
toe banjak aanslag2 jang akan ber 
djoemlah terlaloe besar. 
Apa lagi djika diingat, bahwa 

banjak orang-orang eigenaar? per- 

  

ran OB 5 golongan | 

w:| mengenakan padjak, sekedar jang 
Isoedah diketahoei oleh bestuur Ge- 
meente, 

Soepaja pehak ramai (poeblik) 
'Imendapat kesempatan memberi ke 
terangan tentang harga sewa itoe, 

-lmaka hendaknja tiap tiap tahoen, 
Ipada tiap tiap boelan December di 

bikin pengoemoeman, bahwa orang 
cIboleh minta formulier dari aangifte 

biljet, misalnja kepada kantor belas 
ting, gemeentekas, kantor wijkm. 
dlis. Formulier itoe dibikin demikian 
roepa, sehingga nama orang jang 

ceel dan nomer kohier, serta berapa 
djoemlah harga sewanja tiap2 th. 

Bagi jang tidak bisa menoelis bo 
leh minta pertolongan wijkmeester. 
Kalau pemberian tahoe palsoe, maka 
padjak bisa dinaikkan maapal 200 
Ct. 

£ “Demikian antara lain lain oesoel 
jang akan diroendingkan dalam si- 
dang Mean Gemeente. 

—— Oo —— 

Rapat B. V. M. B.M. 

Pada hari Djoem'at malam Saptoe 
tanggal 14/15 October 1938 akan di 
adakan rapat anggauta Combinatie 
Hoofdbestuur BVMBM dengan Afd. 
.Groot-Batavia” di ,,Roemah Piatoe 
Moeslimin” Stoviaweg No 4 Bt—C 
moelai poekoel 7.30 malam. 
Agendanja adalah sebagai berikoet: 

a. Pemboekaan. 
b. Nasibnja kaoem marktmeesters 

dan beambten marktwezen (maand 
looners dan werklieden) serta gadji 

|aja. 
c. Mengisi lowongan dalam Hfd. 

bestuur BVMBM. 
d. Rechtspersoon dan orgaan. 
e. Hasil pemilihan Gemeenteraads 

leden Batavia. 
f. Pertanjaan keliling. 
Teroetama agenda bagian b ada 

lah jang terpenting sekali, berhoe- 
boeng dengan maksoed oentoek me 
ngoebah gadjinja gemeenteambtena- 
ren. BVMBM op tijd mengadakan 
'rapatnja. Dan bagian e oemoem 
akan mengetahoei kemana BVMBM 
mengambil standpnntnja terhadap 
pemilihan anggauta Gemeenteraad 
Batavia jang baroe achir. Maka itoe 
dengan adanja kepentingan ini dia 
dakan An ng 

—O— 
Galak betoel 

Kemaren pagi di C.B.Z. ada seo- 
rang bangsa Ambon jang sangat 
sombong dan lantjang tangan. 

Dimoeka pintoe C.B.Z. memang 
'soedah biasa tiap-tiap pagi penoeh 
dengan patient, sebeloem mereka 
jini di-idzinkan masoek. 

Seorang bangsa Ambon bernama 
K.F. Kwiet jang roepanja ta'soeka 
berdjedjelan telah oendjoek ketjong 
kakannja dan 'kekoerang adjarannja. 
'Meskipoen ia tahoe, bahwa ia ber 

hadapan dengan seorang jang se- 
Gang menderita sakit, tetapi orang 
jang sakit itoe ditindjoenja beroe- 
lang-oelang hingga berdarah dan 
pangsan. 
Berhoeboeng dengan kedjadian 

itoe, maka Direktoer C.B.Z. menjoe 
roeh polisi menangkap orang Ambon 
itoe. (Rep). 

da 

Pendoedoek Eropah 

Dalam Gemeente Be- 
tawi. 

Pada achir boelan Juli '1938 djoem 
lah pendoedoek bangsa Eropah di- 
dalam stadsgemeente Betawi ada 
45.847. 

Djoemlah itoe mendapat tamba- 

oleh kedatangan dari lain tempat, 
dengan 1.502. 

Sedang jang pergi ( Ketdici tempat 
dan jang meninggal ada sedjoemlah 
894. 

Djadi pada achir Augustus 1938 
djoemlahnja sama sekali ada 46.455 
(23.744 laki laki dan 22.711 perem- 
poean). 

lah pendoedoek golongan Bropah 
bertambah Tn 608 djiwa. 

Ichtifal ,Sjarkijah al Islamijah« 
Pada hari Minggoe tanggal 16 

Oktober jad. Pengoeroes madrassah 
Sjarkijah al Islamijah di kampoeng 
Djohar wijk Ambon akan mengada   ceel jang koerang pengetahoeannja     

ani enbiobt), 
Ikarena dengan djalan demikian moe- 
Idah diatoer aangifte-biljet jang soe- 
dah di isi keterangan dan dikirim- 

bersangkoetan ditoelis, letaknja per | 

han, baik oleh kelahiran maoepoen: 

Dari sitoe ternjata bahwadjoem-: 

  

      
  

  

pertandingan Jubileum 
8 Et V, Betia 

resboat 15, 16 — 22 dan 23 
October 1938. dilapangan VIJ. 
Poelo Pioen Petodjo oentoek 
mereboet Dr. Soeratmo beker. 

Saptoe 15 Oct. '38 

sv. Ster — sv. Keroekoenan (A) 
(2e kamp. Jubileun) (djago 

moedasVIJ. 

“ Mihkeos 16 Oct.'38 

sv. M. Club — sv. Andalas (B) 
(Kamp. Jubileum VIJ.) (cand. 

djoeara VIJ.) 

| Saptoe 22 Oct. "38 
Winnaar A — Winnaar B (f£i- 

nale) 

''Minggoe 23 Oct. '38 

Pertandingan kehormatan an 
tara: 

sv. Setia — sv. L.E.G.O. 
(djoeara Hindia fanggota Ba- 
Baroe Beker) roe VIJ.) 

Koendjoengilah pertandingan 
pertandingan ini, jang djoega 
mendjadi pertandingan2 penoe 
Ton sebeloem boelan Poeasa. Na enak   Be ni 

“seharga tempat: 

Berdiri f 0.10 
Doedoek f£ 0.20 

Te re Ne TA 
    
  

“Sebagai pada tahoen tahoen jang 
laloe pada hari itoe akan di- 
adakan oepatjara djoega dan kepada 
jang . berkepentingan CInAkaP hadlir 

—9 — 

Huizenbedrijf Gemeente ' Betawi 
Menoeroet Periodieke Gegevens 

(38, No. 162, daripada Stadsgemeen 
te Betawi. maka selama baelan Aug. 
jang laloe dari huizenbedrijf dan 
N.V. Volkshuisvesting, rcemah2 jg 
disewa ada 906 bocah fdjoemlah 
roemah gemeente ada 1.011 boeah) 
dengan harga f 17.865.58 fdjoemlah 
harga sewa kalau dipakai semoea 
f 13.651. 311. 

Ta — 

Ingin tidoer Makna 2 
Adalin adalah obat oentoek orang 

jang tidak bisa tidoer, tetapi kalau 
kebanjakan boekan obat lagi, bisa 
berbahaja. 

itoelah kemaren malam seo- 
rang Tionghoa bernama Tji Kian 
Tjoeng telah menelan beberapa 
boetir Adalin, sehingga sampai ter- 

dibawa ke C.B.Z. sebab ti- 
doernja lebih dari batas orang biasa 
tidoer. (Rep.) 

Se 

3 »Ondangan si Leutik« 
Siapa jang tidak kenal si Leutik 

(“Shirley Temple“? Ketjaka- 
pannja bermain dilajar poetih soe 

' Idah sering kita persaksikan, tidak 
perloe diterangkan lagi. Djika soe- 
dah melihat filmnja, maka mengha 
rap kedatangannja filmnja jang ba- 
roe lagi. 

Sebab apa ? Sebab Kotjaknja. Oen 
toek mereka jang mengharapkan ke- 
datangannja, maka ada berita baik. 

Nanti malam Shirley Tem- 
ple akan bermain lagi didalam film 
“Rebecca of Sunnybrook 
Farm" (Si Leutik, anak ta- 
ni), dan tempatnja di Cinema Pa- 
lace. 

— 0 — . 

ANGIN TOPAN DI DAERAH 
TANGGERANG. 

Mengoendjoengi kampoeng? jang 
keroesakan. 

“Aneta mengabarkan lebih lan 
djoet, bahwa di daerah sekeliling 
'Tanggerang mendapat keroesakan 

besar. 
Pada hari Rebo siang kita me 

noedjoe ke Tanggerang dan nam 
paklah pada penglihatan kita de 
kat tiang paal 19 jalah dekat 

kan? jang pertama oleh karena 
ada angin besar jang -melaloei 
daerah tsb. Sesoedah kedai jang 
berdiri dekat tepi djalan telah roe- 
boeh, beberapa koeli sedang. me- 
'ngoempoelkan bamboe-bamboe dari 
bekas kedai itoe. 

Orang menjeritakan kepada kita, 
bahwa ketika datang angin, koe- 
'rang lebih ada 50 orang sama men 
tjari perlindoengan dalam kedai tsb. 
Orang melihat datangnja angin dari 
djoeroesan Barat. Dari djaoeh me 
reka melihat, bahwa angin datang 
nja dengan kentjang kearah Ti- 
moer dan sepandjang djalan men 
datangkan keroesakan. Kedengaran 
soeara berteriak dari mereka jang 
sama mentjari perlindoengan dalam 
kedai itoe dan dalam tempe jang 
pendek sekali atap dari kedai tsb. 
dibawa oleh angin ketempat jang   kan ichtifal. 

Muna 

djoemlah kl 200 meter. 

berhoeboeng dengan adanja angin 

    

  

   

      

   

  

   
   

        

   

  

   

    

   
   

    

   

    

     

   
    
    

      

  

   

    

   

  

   

   

"Ipendoedoeknja terdiri dari bangsa 

   

djembatan Batoe Tjeper keroesa-| 

  

Mendjamoe djoern alis poeteri Belanda 
Oei 

  

        anna 

  
poenan di Djakarta. N. Mary Pos 

perdjalanan. 

Kemarin moelai djam 5 sore telah diadakan perdjamoean sreg 
taurant Djokjakarta Kramat 60a goena menjamboet kedatangan nonak 
Mary Pos, seorang djoernalis poeteri Belanda. Perdjamoean itoe diada 
kan atas oesaha ,, Vereeniging vanHuisvrouwen” 
Mariam bersama beberapa djoernalis dan pemimpin-pemimpin perhim 

dengan nonah Sit 

jg doedoek ditengah depan medja 
setelah berpidato sedikit tentang pengalaman2 dan kesannja dala 

  

.Ini hari kita tak bisa mendapat 
koeli banjak, toean, sebab masing2 
membetoelkan roemahnja”, kata toe 
kang kedai itoe kepada kita. 

Sebelah kiri dari djalan itoe bebe 
rapa ratoes meter lagi ada djalan 
ketjil, jang setelah melintasi sawah 
dan tegalan, menoedjoe kekampoeng. 
Kita sekarang berada di kp. Keboen 
Besar.Sebagian besar dari kampoeng 
ini roemahnja sama roeboeh. 
Kampoeng - ini poenjanja toean 

tanah Batoe-Tjeper. dimana banjak 

Tionghoa. 

Seorang Tionghoa jang telah toea 
sedang doedoek dibaleh2 dibawah 
pohon dan Joea perempoean asjik 
menanak nasi dibawah pohon kela 
pa. Dapoernja jang sederhana di 
boeat dari batoe jang disoesoen de 
ngan rapih, sehingga bisa dipakai 
oentoek menanak. Bekas atap, bam 
boe dan silatan bamboe menanda- 
kan kepada kita, bahwa mereka 
itoe sekarang telah kehilangan roe 
mahnja. 
Semalam demikianlah kita tidoer 

,kata jang toea. ,,Saja beloem men- 
dapat djalanapa jang koeperboeat. 
Semoea barang telah hilang.“ 
»Apa toean tidak mempoenjai 

saudara ?” tanja kita. 
Saja poenja anak laki2, tetapi 

tempat tinggalnja poen djaoeh. 
Roemahnja djoega roeboeh, sedang 
kakakkoe jang tidak djaoeh dari 
sitoe djoega, sekarangpoen kehila- 
ngan roemahnja. 

Kita teroes djalan, dimana-mana 
nampaklah oleh kita bahwa kaoem 
laki-laki sama membereskan dan 
mentjoba memperbaiki apa jang 
telah roesak, sedang kaoem perem 
poean sama mendjaga anak-anaknja 
dibawah pohon. Angin topan itoe 
dengan koeat sekali melaloei kam- 
poeng terseboet. Hal ini ternjata 
dari pohon-pohon jang disitoe sama 
kehilangan tangkainja, bertjerai- 
berai ditanah. 

Dibelakang bekas atap dan bam- 
boe jang bersoesoen soesoen, bekas 
roemahnja t. Thung Seng Gie, ada 
pohon besar jg roeboeh. Poen tang- 
kai dan rantingnjasama bertjetjeran 
ditanah. Oentoenglah dekatnja tiada 
seboeah roemah lainnja. 
Kita meneroeskan perdjalanan kiia,   JJ masoek, keloear kampoeng. Semoea 

itoe menandakan mendapat keroe- 
sakan. Kaoem laki-laki sama beker 
dja : membetoelkan dinding roemah 
nja, atau memperbaiki atap roemah 
nja jang sama roesak. Di sana sini 
malahan ada roemah jang sama se 
kali diangkat oleh topan itoe. 

Di kampoeng Rawa Bandan roe 
mah-roemah poven sama roeboeh: 
Seorang mandoer dari toean tanah 
menjeritakan kepada kita, bahwa 
ia sedang menghitoeng roemah-roe 

keterangan jg di kampoeng Rawa- 
Bandan ada 86 roemah jg roeboeh 

Anak? ketjil, telandjang dan se- 
tengah telandjang sama berkeroe- 
moen dibawah pohon, kaoem iboe 
dengan menggendong membantoe 
lakinja bekerdja. Dikampoeng itoe 
nampak oleh kita ada seboeah roe- 
mah jg dibawa angin sehingga dja- 
oehnja 300 meter dari tempat ber- 
dirinja. Soedah tentoe roesak sama 
sekali. Pintoe dan tjendela dari roe 
mah itoe bertjerai .berai di sana 
sini. 
Loemboeng2 jang baroe birisi de 

ngan padi poen menderita keroesa- 
kan. Padinja sama di ,,angkat” 
oleh angin. 

|roesak. Piring, 

mah jang mendapat keroesakan oleh 2 
sebab angin topan itoe. Menoeroet| 

B
e
l
a
 

Alat-alat roemah tangga sa 
tjangkir, m- 

belanga, koersi dan medja sama 
roesak. £ 

,Angin setan” 4 
»Saja telah beroemoer 60 tahoe 

dan angin sebesar itoe baroe im 
kalilah saja alami”, kata ma 
toea-toea dengan bertjoetjoer an ai 
matanja. 2 

»Itoe boekan angin biasa, toeaz 
itoe adalah ,,angin setan”, kate 
orang lain. Seorang mengatakar 
bahwa,ia mendengar djoega gem 
drang berboenji jalah sebeloenaig 
angin itoe datang. 

    

   

Seorang nenek2 perempoean men: 
dekati tempat kita bertjakap dan 
dengan bisik2 menerangkan alasan: 
alasannja ada angin topan jang m 
roesakkan beberapa roemah,.- Taer: 
tanah jang doeloe pada sabar 
hoen mengadakan sedekah bo 
m i, goena keselamatannja tanahnj 

Toean tanah jang sekarang—d: 
lam tempo 3 tahoen—beloem perna 
mengadakan seroepa itoe. Jang me 
djaga boemi telah marah dan me: 
ngirimkan ,,angin setan” Ke 
pendoedoek”, demikian keb 
nja nenek nenek tsb. 

    

   

  

Djoemlah roemah jg sebetoeln 
sampai malam Kemis beloem bis 
dioemoemkan. Toean Wedana Tang 
gerang, R. Djajoesman, dengan di 
iringkan oleh toean assistent weda 
na Tjengkareng sampai djaoeh mg 
lam mengoendjoengi tempat? jg mel 
derita keroesakan itoe. 

   
    
   

Tentang ,,menghitoeng keroesa 
kan“ bisa dilakoekan pada hari Ke 
mis tg. 13 October. Toean tanal 
IN. V. Partikelier land Batoe Tje 
perjakan monjokong mereka ita 
dan dari pihak Bestuur poen mer 
berikan bantoeannja jang perloe2 

Satoe keoentoengan djoega dalam 
hal ini, bahwa terdjadi ada angig 
topan ini jg dibarengi dengan hoe 
djan hebat ialah pada siang hari RK 
tjilakaan manossia tiada terdjadi 

Hg f 

  

Constructiewerkplaats minta 

satoe teekenaar jang soeda bisa 

teeken constructiewerk. Soerat! 

p/a,,Pemandangan” letter M.B. 

   

  

2 Dengan doekatjita menga- 
#8 barkan jang. kita poenja 

pegawai Toean OEI THAY 
GWAN telah meninggal 
doenia pada tg. 12 Octo- 
ber 1938. 

N.V. De Bataafsche Petro- 
leum Mij., Hzn., 

Agentschap Batavia. 

Pee 

N. V,. DE BATAAFSCHE 
PETROLEUM MIJ., Hzn., 
Agentschap voor West-Java 
BATAVIA CENTRUM 

bersama ini hatoerken banjak 
trima kasi boeat perhatian besa 
dan banjaknja pembrian slam 
jang ditrima berhoeboeng denger 
pemboekahan dari iapoenja ge 
dong baroe. Pp 3 

IE     
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Pehak Tionghoa b 

| Prins Konoye me 

    
   

  

   

       

     

     
   

    
    

| Djepang mendaratkan ' 
Hongkong, 12 Oc 

kan pasoekan-pasoekannj 
z Lebih Jangan cute: 
kan-pasoekan ji: | 
itoe letaknja 20 na 

Dengan sek 

  

  

    

   

      

... Tokio, 12 Oc 
2 Demikianlah, did 

| dari Kwartier Besar K 
| Djepang jang terkoeat 

| sama lainnja, pada wa 

  

   

  

     
    : oe. 

telah 
mereka ini so 

  

  

        

    madjoe”, demikianlah oedjar berit 
oedara agak sangat panasn: 

a 

      

  

      

     demen dari pihak Djepang. Na AN 

            

   | jang kemarin 
—.. Kowloon. Dari 

  

  

      

  

   
   

                            

   
    
    

Sinyang terampas oleh Djepang 

Shanghai,12 Oct. (Tr.-Ocean): 
Kota Sinyang, seboeah tempat 

penting didjalan kereta-api Pinghan, 
dimana segenap djalanan2 kereta- 
api bertemoe ditempat tsb. dan jg 
letaknja 1125 mil sebelah Oetara 

| dari Hankow, kemaren pagi soedah 

| dirampas oleh pihak Djepang, de- 
| mikianlah oedjar bulletin Djepang. 

— Pihak Tionghoa aktief 
Peiping, 12 Oct. (Tr.-Ocean) : 

— Serdadoe2 Tionghoa jang tidak 
teratoer itoe kini soedah menoen- 

   

   

|. djoekkan keactivannja oentoek me 
-  Jlawan Djepang diberbagai-bagai 

nnap li Peiping. Hal jang “Gi Peipi eU Pa 

      

  

   

  

   

        

   
   

edjoeannja, akan tetapi hing 
saat ini segala maksoed 

an itoe beloem ada jang 
kitpoen djoea. 

— Serangan dari pihak Tionghoa 

2 

dadoe s$ Pu Se 

  

|. api Peiping—Tientsin. 

  

pang. 
Kini segerombolan 

  

an- 

belah pihak itoe. 

2. Nota dari Prins Konoye 
— Tokio, 12 Oct. (Reuter): 

masing” 

'soepaja didek 

—rano 

terampas oleh 

      
   

        

  

      
   

    
  

    

   

  

“kapal-kapal perang dan vliegkam- 

, diwartakan, 
il bekerdja bersama-sama antara satoe 

: 'waktoe pagi-pagi sekali tenang sekonjong-konjong . 
elakoekan serangan hebat, sehingga pad 

edah berhasil mendaratkan tentaranja diseboeah tempat 

jang telah ditetapkan di Tiongkok - Selatan. | 

| Tentara terseboet dengan perlahan-lahan kini soedah bergerak 

00 oedara agal anasnja, tetapi agak indah djoega. 
000 Lebih landjoet Reuter mewartakan dari Hongk 
|. jang boleh dipertjaja dinjatakan, bahwa tentara jg telah didaratkan 

| sebagaimana diwartakan kemarin, 

' Hongkong, 12 Oct. (Reuter): 
—. Pihak Djepang telah membombardeer djalanan kereta-api Kowloon 

' —C anton. sehingga 3koeah djembatan roesak 
| sore menoedjoe ke Canton terpaksa kembali lagi ke 

poesat jang boleh dipertjaja diwartakan, bahwa bari 

san besar dari pasoekan2 Tionghoa pada sa'at itoe djoega soedah ber 

gerak dari Canton menoedjoe kedjalanan kereta-api terseboet dan 

ada djoega jang menoedjoe ke Waicho, 
pertahankan diri terhadap serangan-serangan 

Mahuiling terampas kembali 

Imoer-Laoet dari Hupeh, sedjak doea 

hari jang paling achir ini pasoekan-|soekan Tionghoa. 

Ipasoekan Djepang tidak bisa berge| 

-|pada kapal-kapal perang Djepang 
li |jang berlaboeh di Hhueh, Wuhsueh 
n|dan Tienkiachen. 

| Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
kemarin doeloe segerombolan jang 

| terdiri atas koerang lebih 1200 ser- 
serdadoe Tionghoa jang tidak 

“ teratoer itoe soedah melakoekan 
serangan serangan didjalanan kereta 

“Berita-berita dari pihak Djepang 
mewartakan, bahwa segerombolan 
ini maoce menjerahkan diri kepada 

| tentara Djepang, akan tetapi mere- 

| ka itoe tidak menerima oesoel jang 
telah dimadjoekan oleh pihak Dje- 

Kini se pa pa-| 
soekan terseboet soedah berdiam di 
dekat Peiping, dimana pihak Dje- 
pang dengan seketika itoe djoega 
melakoekan serangan-serangannja. 

Hingga beberapa djam lamanja di 
Peiping terdengarlah beberapa tem- 
bakan jang dilakoekan oleh kedoea 

Prins Konoye telah mengirimkan 
nota kepada ambassadeur Loear 
Negeri di Tokio, dalam mana telah 
'dimadjoekan permintaan soepaja 

Pemerintah? melakoekan 
tindakan-tindakannja oentoek meng 
mam aa Kl Up im Tionghoa dan | 

at tempat-tempat hak | 

  

milik loear-negeri di Tiongkok-Sela 
tan itoe didirikan benteng? militer. 

Selandjoetnja Pentamntah Djepang 
meminta kepada keradjaan? loear- 
negeri, soepaja djangan memindah 
kan pasoekan pasoekannja, kapal? 
perangnja dan pesawat-pesawat ter 
bangnja ke Tiongkok-Selatan dari 
daerah antara Swatow dan Pakhoi, 
selama Djepang melakoekan aksi 
militernja. : 

Nota terseboet meminta djoega, 

    

  

  

na 
igai negeri asing? 

hak Djepang soedah mendarat- 
40.000 orang di Bais-Baai. 
| dari Hongkong, bahwa pasoe- 

oleh pihak Djepang di Bais-Baai 
-perbatasan Hongkong. 

| dilakoekan aksi jang terdiri atas 

   

  

    

   ue jang ta' seberapa pandjangnja 
bahwa tentara marine 

a sa'at itoe djoega - 

terseboet tadi. Pada ketika itoe 

gkong: Dari poesat 

ditaksir terdiri atas 30.000 orang. 

sama sekali. Kereta-api 

dimana mereka ini akan mem 
dari pihak Djepang itoe. 

'beritahoekan tentang gerakan-gera 

kan pasoekan-pasoekan, kapal-kapal 

perang dan pesawat-pesawat ter 

bang loear negeri didalam daerah ini 

Gerakan Djepang terhenti 

Dari Hankow diwartakan oleh C. 

N.A., bahwa dimedan peperangan 

Shawo, teroetama sekali di sebelah: 
Tenggara, didekat perbatasan Ti 

rak-madjoe lagi. TUN Oer 
Pada malam tanggal 9 October| 

jang baroe laloe dimedan' pepera- 

ngan soengai Yangtze, pesawat-pe| 

sawat pelempar Bom Tionghoa telah 
melakoekan serangan-serangan ke 

Pesawat-pesawat terbang terse- 
boet telah beberapa kali mendja- 

toehkan bom-bomnja. Pada sa'at 

itoe kapal-kapal perang Djepang| 

mendapat keroesakan besar djoega. 

Tang Shaoi diboenoeh 

Menoeroet berita Pers dari Shang- 
hai, hamba-hamba keradjaaan jang 
berasal dari Canton dan jang kini 

  
ching merasa sedih mendengar be- 
rita tentang pemboenoehan jang 
pada tanggal 30 September jang 
baroe laloe telah  dilakoekan 
terhadap dirinja seorang hamba 
keradjaan jang tertoea di Canton, 
ja'ni Tang Shaoi. Diantara hamba 
hamba keradjaan itoe terdapat djoe 
ga Wang Ching Wei dan Wang 
Chung Hui. 
Menoeroet “doegaan mereka ini, 

pemboenoehan terseboet itoe di- 
lakoekan oleh agent?nja Djenderal 
Chiang Kai Shek. Dengan terang 
'terangan mereka ini soedah menja 

takan, batapakah terkedjoetnja me 
reka ini terhadap perboeatan ter- 
seboet. : 

Lebih landjoet diwartakan, bah- 
wa Wang Chung Hui telah memin- 

Ita ontslagnja sebagai menteri Oe- 
roesan Loear-Negeri. 

Berita tsb. menjatakan djoega, 
bahwa Djenderal Chiang Kai Shek 
merasa koeatir sekali terhadap ke- 

djadian ini dan dengan seketika 
itoe djoega ia telah mengirimkan 

Shaoi jg kini berdiam di concessie 
Perantjis di Shanghai. Didalam ka 

sedih djoega. 

Inggeris memperingatkan 
Djepang. 

Londen, 12 Oct. | ReuterJ:   bahwa 10 hari sebeloemnja akan di 

       
   

  

mempergoenakan alat alat perkakas 

berdiam di Hankow dan di Chung-| 

kawat kepada ahli-kerabatnja Tang 

wat tsb. dinjatakan, bahwa Djen- 

deral Chiang Kai Shek toeroet ber 

Dari poesat-poesat jang boleh di- 
pertjaja diwartakan, bahwa Peme- 
rintah Inggeris telah beroelang2 
memperingatkan Djepang terhadap 

  

Ha : 3 Pn 

Djepang 

'Tiongkok-Selatan La hal jg sede- 
panja .itoe bisa menim- 

ja “antara perhoeboe- 
   

          

   

  

soekan-pasoekannja di Bais—Baai | 
itoe, maka dengan seketika itoe djoe 
ga ambassadeur Inggeris di Tokio 
telah memperingatkan pemerintah 
Djepang terhadap haloean Inggeris. 

Lebih landjoet diwartakan djoega, 
mpat jang penting jang 

didjalanan kereta-api Can- 
ton—Kowloon itoe diperhatikan de 
ngan soenggoeh-soenggoeh, oleh ka 
rena tempat terseboet itoe adalah 
soeatoe tempat'atau soeatoe poesat | 
perdagangan keloear—masoeknjaba 
rang-barang oentoek Hongkong. 

    

   

    

w diwartakan oleh C. 

ypada waktoe terachir 
ini pihak Tionghoa telah mendapat 
kemenangan di.Wangchialing, maka 
pada hari ini pasoekan Tionghos: 
soedah berhasil melakoekan sera- 
ngan2nja dimedan peperangan soe- 
ngai Yangtze sebelah Selatan dida- 
erah Kiangsi—Oetara. Mereka ini 
berhasil djoega merampas Mahuiling 

Mahuiling itoe adalah seboeah 
tempat jang strategisch didjalanan 
kereta-api Nanchang—Kiukiang, 20 
|km. sebelah Oetara dari kota Tehan 
dan 40 km. sebelah Selatan dari 
Kiukiang. 

Perampasan atas Mahuiling ini 
berarti, bahwa hal jang sedemikian 
itoe adalah soeatoe antjaman besar 
oentoek pihak Djepang, teroetama 
sekali oentoek sajap-kanannja jang 
bergerak madjoe kearah Selatan di 
daerah Yikow sebelah Timoer sedi- 
kit dari djalanan kereta-api tsb. 
Pasoekan-pasoekan Tionghoa ini 

telah memoelai dengan serang se- 
rangannja pada “malam Selasa jbl, 
goena oentoek mereboet Mahuiling 
akan tetapi kota terseboet kemarin ! 
doeloe sore dengan difinitief soedah 
dapat dirampas oleh pasoekan pa- 

Oleh karana p 

  
Pada sa'at itoe pasoekan? Tionghoa. 

perangnja hingga tjoekoep sekali. 
Sementara itoe pertempoeran he- 

bat jg dilakoekan didaerah Yanghsin 
ditepi Selatan dari soengai Yangtze 
itoe masih dilandjoetkan teroes-me 
neroes. TPA 

Koerang lebih 2000 serdadoe Dje- 
pang soedah melintasi soengai Fu 
ditepi Barat dari soengai tsb. dan 
mereka ini berhasil djoega meram- 
pas desa desa ketjil di sebelah Se- 
latan Yanghsin. 

| Pasoekan-pasoekan Djepang ber- 
6esaha dengan sekoeat?nja oentoek 
merampas Yanghsin dan disini me 
reka soedah mempergoenakan gas 
ratjoen lagi. - ' 

Disebelah Oetara, disebelah Ti- 
moer dan disebelah Timoer-Laoet 
pihak - Djepang soedah melakoekan 
serangannja kepada Yanghsin itoe. 

Liuling masih tetap dipegang 
Djepang 

Kemarin doeloe“diwartakan, bah- 
wa stasioen Liuling, 20 km. sebelah 
Selatan dari Sinyang, soedah teram- 
pas kembali oleh pihak Tionghoa. 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
hingga kini Liuling itoe masih tetap 
dipegang oleh Djepang. : 

Kekeliroean ini disebabkan oleh 
kenjataan-kenjataan, bahwa jang 
telah dirampas oleh pihak Tionghoa 
itoe ialah kota Liuling, akan teta- 
pi boekan stasioen Liuling. 

Pasoekan?2 Centraal memoendoer- 
'kan diri. 

Dari Tokio diwartakan oleh Do- 
per PA 

perangan, bahwa, sesoedahnja Sin- 
yang djatoeh kedalam tangan geng 
gaman Djepang itoe dan djoega 
berhoeboeng dengan kenjataan, bah 
wa pasoekan2 Djepang soedah ber 
hasil merampas kedoedoekan2 dite 
pi Oetara dari Soengai Koening 
itoe jang bererti, bahwa tiap-tiap 
sa'at pihak Djepang akan dapat 
melintasi soengai terseboet tadi, 
Djenderal Chiang Kai Shek telah 
memberi perintah kepada pasoekan 
pasoekan Centraal soepaja mereka 
ini memoendoerkan diri dari medan 
perang Peking-Hankow dan dari 
medan perang Lunghai. 

17 dengan Djepang. ! 
Pering Inggeris kepada Dje- 

pang ini diadjoekkan selama adanja 
permoeso i Tiongkok itoe. 
Ketika rlah kabar? angin, | 

bahwa p Djepang pada waktoe| 
terachir sedah mendaratkan pa 

mana diketahoei 

Menoeroet berita2 dari medan pe 
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MADJALENGKA DAN 
DAERAHNJA 

Dari Pembantoe ,,/Mah”. 

Pemboenoehan 

Sebab konde litjin. 

Soedah doea kali di Madjalengka 
ada pemboenoehan. Jang pertama 
di kampoeng Djebor pada boelan2 
jang laloe.- Perkaranja pemboenoe- 
han diatas itoe beloem selesai, se 
karang soedah ada lagi. 
Pemboenoehan jang terbelakang 

ini terdjadi di Tjimoentjang. Pada 
soeatoe malam Kemis Soekani (Soe 
minta) nama si pemboenoeh, pergi 
ke Tjimoentjang hendak mendjem- 
poet isterinja bernama Jati jang 
soedah beberapa hari meninggalkan 
roemah tangganja dan tinggal pada 
soedaranja. : 

Tetapi alangkah terkedjoetnja 
Soekani waktoe melihat Sobari ada 
disitoe. Laloe timboel tjoeriga dan 
menjangka bahwa Sobarilah jang 
menjebabkan roemah  tangganja 
roesak. 

Dengan ta' sabar lagi Soekani 
mendekatinja, serta mendahoeloei- 
nja menjerang dengan golok, karena 
diketahoei bahwa Soebari ditangan- 
nja membawa pemoekoel. Dengan 
loeka parah dikepalanja Sobari 
rebah djatoeh ketanah, dan oleh 
karena loeka-loekanja itoe achirnja 
ia menghemboeskan nafasnja jang 
penghabisan. | 

Adapoen Soekani jg mempoenjai 
dosa sa'at itoe djoega pergi kedesa 
Tjihaoer oentoek menjerahkan diri 
nja ketangan politie. Jg mendjadi 
korban (Sobari) dibawa ke A. W. 
Madja dan kemoedian dikirimkan 
teroes keroemah sakit R.R. di Ma- 
Gjalengka. 
Wedana dan Hoofdcomm. V.P. 

dengan segera datang oentoek me- 
meriksa lebih djaoeh. 

Doenia ,,Perserikatan 'Oelama” 

Mendapat tambahan 
tenaga. 

Dari secretariaat P.B.P.O. diberi- 
takan kepada kita, bahwa sebagai- 

pergerakan ini 
setelah berlakoe Congresnja ke 15 
jl. itoe adalah kelihatan lebih pe- 
sat berlakoenja dan tersoesoen rapih 
organisatienja, karena mendapat 
tambahan anggota? P.B. jang ba- 
haroe. Beberapa tjabang baharoe 
didirikannja, malah ta' sedikit tem- 
pat-tempat di Sumatra jang soedah 
menjampaikan permintaan, agar 
soepaja dapatlah disana dipropa- 
ganda oleh pergerakan diatas. 

Pada waktoe ini diketa- 
hoei bahasa toean H. Aminc6ed- 
din Hamzah seorang bekas stu 
dent Azhar di Cairo dan dari 
Turky telah menjeboerkan diri ke 
dalam perg. P.O. 
Moedah-mbedahan dengan kedja- 

dian terseboet perg, ini lebih pesat 
lagi djalannja dan dapatlah berdam 
ping sedjadjar dengan perhimpoe- 
nan2 Islam lainnja. 

Madjallah ,As-Sjoero” 
akanterbit kembali. 

Madjallah ,,As-Sjoero” itoe adalah 
sebagai officieel orgaan kepoenjaan 
P.O., jang dalam beberapa boelan 
ta? dapat diterbitkan. Sekarang ber 
hoeboeng dengan banjaknja per- 
mintaan dari tjabang tjabang dan 

choesoesnja dari abone2nja, katanja 
pada boelan jad. ini moelai akan di 

dan isi jang lebih lengkap. 

piimtihan2. 

djaan ini. 

datangi tjabang masing masing. 

Rapat Oemoem. 
Conferentie P.O. Dae- 
rah Madjalengka. 

Pada malam Senen tg. 9/10 Okt. 
"38, telah dilangsoengkan rapat oe 
moem dari conferentie P.O. daerah 
Madjalengka, bertempat digedoeng 
Bioscoop Djatiwangi. 

Perhatian dari publiek tjoekoep 
hingga koerang lebih 1500 orang 
Moeslimin dan Moeslimat, dari go     kedoedoekan Inggeris di Hongkong, longan Tionghoa poen tampak poela 

  

terbitkan kembali dengan formaat 

Hiboek menghada- 

Berhoesboeng dengan oemoemnja 
madrasah tjabang2 P. O. pada achir 
boelan Sja'ban ini biasa sama me- 
ngadakan perajaan imtihan dima- 
sing masing tempatnja, maka P.B. 
b/h Madjlis Pengoeroes (departe- 
ment onderwijsnja| kini sedang hi 
boek mengatoer menghadapi peker 

Beberapa anggauta Madjlis itoe 
telah diberi perintah oentoek men- 

beberapa orang jg hadlir. Wakil 
Pemerintah lengkap Toean Wedana 
c.s. dan dari P.I.D. Cheribon. 

15 boeah perhimpoenan jang me- 
ngirimkan oetoesannja, demikian 
poen dari pers. 

Setelah djam 8.15 malam, maka 
TR. Wigenaprawira atasna 
ma Comite v. Ontvangst memboeka 
persidangan dengan oetjapan terima 
kasih kepada hadlirin dan ta' loepa 
poela kepadaeigenaar Bioscoop dan 
A.I.V. jang soedah memberikan tem 
pat oentoek bersidang. Landjoetnja 
sebagaimana biasa dan kemoedian 
oenitoek meneroeskan pimpinan dise 
rahkan kepada T.H.A. Ambari se- 
bagai Voorzitter H.B. 

Setelah selesai pimpinan rapat 
memboeat beberapa patah kata 
sebagai pemboekaan, kemoedian 
Kijai Ahmad dipersilahkan memba- 
tjakan beberapa ajat @oer'an jang 
mendjadikan pedoman didalam ber- 
sidang. 

- Oentoek mentjoekoepi agenda 
,»Djasa Islam terhadap doenia”, 
toean H. Aminoeddin Ham- 
zah tampil kemoeka. Moela-moela 
spr. menerangkan, bahwa banjak 
orang-orang menjangka bahasa 
agama Islam itoe salah soeatoe 
sebab jang memoendoerkan bangsa 
Indonesia didalam segala-galanja. 

Soenggoeh bilamana kita menje- 
lidiki riwajat? dan beberapa boekoe 
pendapatan poedjangga?, walaupoen 
dari orang-orang Europa sekalipoen, 
faham -sematjam itoe njata salah 
benar. Di Barat sebeloem menda- 
patkan beberapa ilmoe-ilmoe jang 
bergoena, orang Islam soedah men- 
dahoeloeinja. Pada waktoe kebesa- 
ran Islam pernah mendjadjah Eu- 
ropa sebahagian. Disitoelah mereka 
mendidik dan menoempahkan ilmoe 
ilmoe kepada Barat. Adapoen dja- 
toehnja oemmat dan Indonesia choe- 
soesnja itoe boekan salahnja agama, 
akan tetapi orang-orangnja sendiri. 

Kemoedian dipersilahkan t. M.A. 
Hidajat oentoek menerangkan 
riwajat Palestina. Dengan pandjang 
lebar spr. meriwajatkan negeri ini 
dari moelai zaman Nabi Moesa, Isa 
sampai sekarang. Kedjadian perang 
salibpoen diterangkannja, tetapi se 
waktoe spr menjambit njambit ke- 
djadian2 di Palestina pada waktoe 
ini, spr mendapat peringatan dari 
t. Wedana soepaja djangan diperda- 
lam. 

Achirnja spr menerangkan seke 
dar oesaha jang sedang dilakoekan 
oleh P.B. P.O. terhadap kedjadian 
diatas, jang soenggoeh perloe men- 
dapat toendjangan lahir dan bathin. 

Kemoedian tiba gilirannja t. Tan 
Tian Joe salah seorang Tionghoa 
Islam Spr. ini mentjeriterakan seke 
kar moela-moela memasoeki agama 
Islam, jang moela memang meme- 
loek agama Boedha, kemoedian me- 
njelidiki agama Kristen, tetapi ta' 
dapat poela menerimanja, achirnja 
kedalam agama Islam. Disinilah me 
rasa poeas teroetama didalam so'al 
ke-Toehanan (Tauhid), Pembitjara 
ini. soenggoeh mendapat perhatian 
publiek, teroetama ketika Spr bitja 
ra dengan bahasa Tionghoa, hing- 
ga sedikit sedikit mendapat aplaus 
dan sorak rioeh. 

Tentang keloeasan Islam diterang 
kan poela pandjang lebar dengan 
memakai pedoman beberapa ajat 
Moer'an. 

Spr. keempat jaitoe t. R. Wige- 
naprawira menerangkan arti dan 
goenanja perhimpoenan (organisa- 
tie). Organisatie manoesia (masja 
rakat) itoe memang tak beda de 
ngan ,woedjoed toeboeh manoesia. 
Salah satoe anggauta manoesia sa- 
kit nistjaja lainnjapoen terbawa 
poela. Demikian djoega manoesia 
didalam masjarakat, perloe disoe- 
soen rapih dan sempoerna. Bilama 
na tidak tentoe djatoeh graadnja 
kemanoesiaan. 

Pembitjara jg penghabisan ialah 
t. K.H. Apbdoel Halim oentoek 
meriwajatkan moela2 berdirinja P. 
O. hingga sekarang ini. Sekedar 
poela diterangkan azas dan toedjoan 
nja Perserikatan 'Oelama dengan 
mengambil pedoman beberapa ajat 
@oeran dan hadis Nabi s.a. w. P.O. 
adalah soeatoe pergerakan Islam, 
jang menoeroet oesianja sedjedjer 
poela dengan perhimpoenan2 lain 
nja. Sjoekoerlah poela jg spr sendi 
sebagai oprichterf#Kini dapat me- 
njerahkan pimpinan kepada pemoe 
da-pemoeda dan kawan-kawan lain 
nja oentoek melandjoetkan oesaha 
perg itoe. Spr dapat poela tjoekoep 
perhatian hadlirin. 
Djam 12.30 rapat ditoetoep de- 

ngan batjaan soerat Wal'ashri. 

- Tiap-tiap hari 

  

  

Advertentie ,,Patjar” 

MISA ANA 
    MASA AA IA   



  

  

    

Ini malam 

dan malam 

: berikoetnja 
Sawah Besar An Rat.-€. 

'THE ADVENTURES 
OF ROBIN HOOD” 

(RIWAJATNJA ROBIN HGOD) 
Ini dia satoe MEERTER WERK keloearan dari WARNER BROS, 
dan berwarna menoeroet kepinteran techniek film dalam tahoen 

1938 ini, dan mengambil tjeritera jang soedah termashoer 

sekali diseloeroeh doenia ROBIN HOOD. 

  
  

HARGA TEMPAT BOEAT INI FILM SADJA NAEK SEDIKIT. 

Loge F 0.75—le Klas F 0.60—2e Klas F 0.40—3e Klas F 0.20 
VRIJKAARTEN TIDA BERLAKOE 

k-anak & Militair Tid a 

na SEA TN aa BER 

An 

MA TE        

  

  

  

  

  
Kata koki. $ 
Dengan tosangkan sadja air mendidih pada Maggi's 
bouillonblokjes, maka telah sedialah kaldoe daging 
dang sangat disoekal oleh toean dan njonja saja. Saja 
sendiri poen rasakan daging kaldoe itoe sangat ledzat 
Gan saksikan sadjalah bagaimana baik saja poenja 
badan, satoe tanda jang saja hanja makan dan minoem 
barang jang baik sadja 

Kaldoe dari MAGGI 
digoenakan Sebagai kaldoe minoem dan oentoek 
hidangan, Ini kaldoe tida mengandoeng daging babi, 
  

  

  

Baroe terbit 

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 
  

  

Siapa ingin mengetahoei socasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 
kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 
ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 

ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent) 

Bisa pesan kepada” 1 Administralie Pemandangan Senen 107 Batavia-C. 
2. t Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di 
Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Fguator Tjirebon. 5. AG. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh. Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 
man Siswa Semarang. 9, Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11 Dirdjosoebrofo Taman 
Siswa Krawang.   
    

  

    

  
  

  

INEMA pALAcE | Onion 
pendapatan baroe Ini malem dan malem berikoetnja 

Reb f Su b kF Pe Mengombalikan 
, . 

»eb€ECca OI SuUnnyDrOOK Farm kemosdahan didalam 24 djam 
(SI LENTIK ANAK TANI) 2 Uentoek orang? jang berpenjakit kehi- 

langan sering Te BNN Fu aa 
tenaga oentoek bekerdja, darah kotor, g Anthony Kent (RANDOLPH SCOTT) soedah poetoes asa, sebab Ingetan dan orang jang merasa dirinja toea 

lama ja tidak mendapatkan penjanji jang ia tjari, oentoek pe- Aa aa ne arra 
ngiriman radio goena ,Krackly Grain ilakes“ Maatschappij. Ne TAN NG TAGpArop art sajae Uni 

£ & . - Ini nd t barce dengan tjepat da 
Soenggoehpoen banjak orang jang melamar pekerdjaan itoe. sarapang dapat menjemboehikan tocan poenja 

pe s. Ia Ma Daur ania 2... “ Kk jer O Kk bekerdja poela da kem - 
Kemoedian orang jang ditjari itoe terdapat dan orang ini ta berbaik tenaga tooan, membikin darah baros 

- . , - . dan bersih, memperkoeat rohani dan ingeta 
lain, ialah Rebecca Windstead (SHIRLEY TEMPLE), tetapi ber- toean, dengan pendek, membikin tocan dia 

N 2 alam satoe minggoe merasa djadi moeda hoeboeng dengan kesalahan pembantoenja Anthony Kent, jang kombali. Ini pendapatan adalah sebagel 
5 n obat roemah tangga, satoe tablet jang gam- 

bernama Orville Smithers ACK HALEY) Rebecca dan bapak- Nang Sana hah is ditelan, dan men- 
ijadik tid 1 la kelandj di aa 5 » jadikan tida perloe poela kelandjer 

tirinja bernama Harry Kipper (WILLIAM DEMAREST), Anorabe. Didalam 24 djam toean soedah 
i & x P 3 : tihat jang toean poenja badan mendjadi 
bekas pemain tonil, dioesir. koeat dan banjak kenaisoean. Selainnja 

itoe, Ini tablet-tida berbahaja dan tentoe 
didalam pakerdjahannja. 

Di negeri Amerika kebaikannja ini pen- 
dapatan jang mengagoemkan ada begitoe 
besar, hingga: ini tablet" Vi-tahs dari Dr. 
Nixon sekarang telah terdjoeal diseloeroeh 
roemah" obat dengan memakei pertanggoen- 
ran. Sangat menjenangkan atau oeang 
combali, 

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, tosan akan mendapat 

  

      

     

Kembali toean posenja Oo djika toean 
kirimkan kombali boe san tabiet Vi- 
Labs jang kosong. 

Satoe botol speciaal dengan terisi dubbel, 
48 Dr. Nixon's Vi-tabs, harganja moerah 
dan pertanggoengannja adalah boeat toean 

  
soeatos kepastian. 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji Pa YA Kak daan , 
$ 2 2 . a Isa apat, Oegl18 

Besluur Boemipoetera di Hindia Belanda kepada THE KNOX COMP. Bessin 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langanan2 Im) A T J AA 2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. : 

Harga abonnement bocal Hindia. Nanti malam maoe kemana? Tentoe 
'f5,— setaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon stawa GO nomer, pem- ke Alhambra, dimana ROBIN HOOD 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. jang terkenal akan dipoetar 
La An bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 
Jen : f dah ber! Menghadapi hasil besar dan menjenangkan , tarisfnja rendah dan berlang- : 

ganan dapet rabat banjak berhseboeng dengan Dan soesa. DITJARI dengan lekas leverancier Kla- 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi pa Poewan. Bisa pake dalam 1 ming- 
oleh Regentea, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P, B, B, bisa men- goe k.I. 50 bidji. Soerat-soerat pada 
djadi lapangan advertentie djoega. i Chasseweg 40A, Bat-C. 
Perminta'an langganan atawa perljontoan Pemimpin, moeal adver- 
lenfie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

  

  

  

  

The Adventures of ROBIN HOOD sa: 
Administratie, toe Film jang tidak perloe dipoedji 

Batavia-Cenirum (R. Saleh'aan 18 Peviljoen) Telefoon No. 3071 WI. lagi moelai nanti malam akan dipoetar 
di Alhambra.         

PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari £ 
ini Bil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan Me Ba 
segala maijem penjakit jang dari djalannja soedah tecaashoer: 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan . 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit — PIL BIDADARI. 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah b ket 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- pk adat Pit BANNLANI 
maloeannja berbaoe, gatel dikemaloean, jang sanget teroetam MISUKN 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki djabannja hoeat sewlaNukan 
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik,  Nioaja-njonja dari cek 

: : . ai dan kesoesahan jaksa, 
Sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja hoeboeng dengan pANAAL 
dari itoe oentoek mengekeiken perhoeboe- orang prampoeif 
ngan SOE AMIL-ISTRI. Pendeknja inilah seperti kepoe- 

obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG tian d. Ll. 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN., 

Pakeinja -ini PIL BIDADARI tida dimi- 
ncem, 1 bidji boeat 1 Minggoe.   

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 
3 a23 

aa ola) 
» 1.10 dan F 0.55 

  

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 
diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 
hilangiah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 
oentoengan. 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special bbeat, mengobati penja- 
kit bengek. 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan, Djika 
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian poela bogat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 
ngobati bisa simpai sampoerna menoercet kita poenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek re- 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
wasir dan boeat anter» penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

SIARGANJA: per flesch isi 20 tablet . . ..... . f 0,65 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 
habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

at 32 KK, ITO & Co, 
Molenvliet West No. 203-204 — Telf, 205 Batavia 
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Madjoe selangkah i 

Diseloeroeh Indonesia ini banjak 

sekali terdapat perkoempoelan2 pe- 

rempoean keroemah-tanggaan. Jang 

soedah dapat kita ketahoei sadja, 

ada 150 boeah. 
Menilik besarnja djoemlah, de- 

ngan sendirinja keadaan itoe mena 

rik perhatian kita. Oentoek keper 

loean noesa dan bangsa sedapat-da 

pat perkoempoelan2 keroemah-tang 

gaan itoe dipimpinlah kearah tjita2 

kesosialan dan kenasionalan. 
Sebaiknja perkoempoelan2itoe dja 

ngan selaloe hanja dikritik dan di- 

tjela sadja, karena baroe dapat me 

mikirkan tentang masak masak, 

mendjahit dan sebagainja. Ta' goe- 

na kita mengritik, kalau kita tidak 

toeroet memikirkan tentang kema- 

djoeannja djoega. Tiap tiap orang 

dapat mengritik, tiap tiap orang da 

pat mentjela, akan tetapi tidak ti- 

ap tiap orang dapat mentjarikan dja 

lan kearah kemadjoean perkoempoe 

lan2 itoe. 
Sering sekali kita mendengar 

keloeh-kesah — dari pemimpin? 

perkoempoelan keroemah tanggaan 

itoe tentang kesoekaran? dalam oe 

sahanja oentoek memadjoekan. 

Anggota? selaloe haroes ditarik ta 

rik dan diboedjoek2 boeat mengoen 

djoengi rapat atau boeat mendjalan 

"kan pekerdjaan. 
Apakah jg dapat kita lihat dalam 

perkoempoelan? keroemah-tangga- 

#n?Kalau anggauta? soedah maoe toe 

roet, pekerdjain jg paling digemari 

jaitoe tentang masak, mendjahit, 

“ 'melawat, menengok kelahiran baji 

dan menjimpan oeang (menaboeng). 

Kalau pekerdjain? jg disenangi itoe 

kita rendahkan, sedangkan pada 

mereka beloem ada perhatian kea- 

rah kesosialan atau kenasionalan, 

maka perasain anggauta-anggauta 

pada kepentingan perkoempoelan 

akan kita roesak. 
Mereka memang baroe dapat me 

rasai keboetoehan2 jang berdekatan 

dengan alamnjakeroemah-tanggaan. 

Kalau alam ini kita tjela, kita ren 

dahkan, kita roesak, mereka mala 

han akan keloear dari perkoempoe 

lan itoe. Sebenarnja tidak ada o- 

rang, bagaimanapoen bodoh dan ren 

dahnja, maoe dihina atau direndah 

kan. Tiap2 orang ingin dapat peng 

hargaan . Keadaan inilah haroes ki 

ta pegang oentoek memadjoekan 

perk. itoe. Apalagi djika kita mengi 

ngat, bahwa kebanjakan perempoe 

an itoe mempoenjai tabiat ,,moe- 

toeng”. 
Oentoek memimpin perkoempoe- 

lan2 keroemah tanggaan, kita ha 

roes mempergoenakan taktik jg se 

haloes haloesnja. Kesenangan ang 

gauta2 pada salah soeatoe pekerdja 

an haroes kita ikoeti dan kita har 

ai. 
3 Orang mengira, bahwa rapat2 sa 

dja jg akan dapat memadjoekan per 

koempoelan. Tetapi apakah jg ke 

biasaan kita lihat ? Kalau ada ra 

pat anggauta, pengoeroes haroes 

menoenggoe sampai 2 djam pada ke 

datangan anggauta2nja. 

Soedah ditoenggoe 2 djam lama- 

nja, kadang? rapat tidak dapat di- 

langsoengkan djoega, karena jang 

Oleh Nji Sri M. 

hadlir koerang dari sepertiga djoem- 
lah anggauta. 

Walaupoen rapat? sering keliha- 
tan agak kosong, ta' demikian kea- 
daannja engan cursus masak, me- 
lawat, menengok kelahiran baji dll. 
nja. Dalam hal-hal jang terseboet 
mereka radjin sekali. 

Boleh djadi ada diantara kita jg 
memandang pekerdjaan2 itoe seba 
gai pekerdjaan jg koerang penting, 
bahkan sering2 memperlambatkan 
perdjalanan semangat tjita -tjita. 
Akan tetapi bagi anggauta2 per- 

koempoelan tidaklah demikian piki 
ran dan perasaannja. 

Maka dari itoe boeat kemadjoe- 
an — perkoempoelan? keroemah 
tanggaan baiknja perhatian dan pi- 

kiran para pemimpin soepaja dipoe 

satkan dalam pekerdjaan2 jang di 

gemari oleh anggauta anggauta itoe. 

Disitoelah terdapatnja  soember2 

oentoek menanam benih-benih keso- 

sialan dan kenasionalan. Dalam ling- 

koengan jang disenangi itoe, kita 

dengan sedikit menoentoen mereka 

kearah tjita-tjita jang lebih tinggi. 

Toentoenan itoe sejogijanja diberi- 

kan dengan tjara jang tidak keli- 
hatan, spelenderwijs. 

Lain dari pada itoe poesat kema- 

djoean jang penting bagi perkoem- 

poelan? keroemah tanggain djoega 

mertamoe pada anggauta?nja, 
agar rapat perhoeboengannja. Per- 

hoeboengan ini tidak boleh meng- 

hilangkan atau mengoerangkan ge- 

zagnja pengoeroes terhadap anggau- 
ta. Gezag dapat dipertahankan, 
asal pengoeroes tetap berdjalan 
pada rail kesoesialain dan kebe- 

naran. Disitoelah pengeroes akan 

mengetahoei kesoekaran? anggauta 

dalam keroemah-tanggainnja. 
Para pengoeroes wadjib memikir- 

kan kesoekaran2 hidoep mereka da- 

lam roemah-tangga itoe dan djika 

diminta pertolongannja, wadjiblah 
pemimpin memberikan pertolongan 
tadi. Pertolongan itoe haroes dapat 

meringankan bebannja anggauta da 

lam kesoekaran keroemah-tanggaan 
nja. 

Itoelgh semoeanja langkah2 jang 

pertama oentoek memadjoekan per 

koempoelan keroemah-tanggaan. Le 

bih baik madjoe selangkah, dari 

pada moendoer atau patah ditengah 

tengah perdjalanannja dalam per- 
koempoelan. 

Oleh sebab itoe ta' oesah kita ber 

poetoes asa melihat banjaknja per- 

koempoelan2  keroemah-tanggaan, 

karena kita merasai koerang tjepat 

nja kemadjoean semangat kenasio- 

nalan kita. 

So'al tjepat dan lembeknja kema 
djoean itoe soesahlah oentoek men- 
tjarikan kesalahannja. Keadaan se 
ring: menipoe kita. 

Bekerdjalah soenggoeh-soenggoeh, 
kedjarlah tjita-tjita kita dengan 
soenggoeh-soenggoeh, kemadjoean 
tentoe akan kita tjapai. 

Hanja kesoenggoehan hati sadja 
jang dapat membawa kita kearah 
kemadjoean. 
Maka, bersoenggoeh-soenggoehlah! 

    

  

  

  

Merantau mentjari djodoh. 

Dale N. Kendall adalah seorang 
Amerika jang moeda berasal dari 

Pennsylviana. Sedjak doea tahoen 

ini dengan kereta-angin ia mengeli 
lingi negeri dibenoea Eropah. Di 

Inggeris ia beristirahat disalah se 

boeah doesoen Uxbridge. Disitoelah 

ia diketahoei oleh seorang djoer- 

nalis dan ditanja apa-apa jang ter 
kandoeng dalam hatinja. 

-——- Wel, kata Dale N. Kendall, di 

roemah saja selaloe digoda-goda, se 
hingga saja maloe oentoek minta 
pasangan boeat isteri. Saja sebetoel 
nja tidak bersifat pemaloe2 amat, 

tetapi gadis-gadis Amerika oemoem 
nja terlaloe modern. Dan saja tidak 
soeka kepada kemodernan jang ter- 

laloe itoe. Kemoedian saja menjim 

pan oeang boeat merantau, dan pa 

da tanggal 21 April saja bertolak 
naik kapal menoedjoe Napels. 

Seloeroeh negeri Itali saja djele- 
djadjah dengan naik kereta api, te- 
tapi dengan kereta api seakan-akan 
saja tidak bisa melihat soeatoe apa. 
Dari itoe ketika tiba di Milaan saja 
membeli kereta-angin (sepedaJj sehar 
ga doea poeloeh roepiah. Hingga kini 
saja soedah melaloei 3000 K.M. 
Moela-moela Geneve, kemoedian ke 
Paris, laloe meliwati sebahagian   dari negeri Djerman, Luxemburg, 
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Belgia dan Nederland. Dari sitoe de 
ngan kapal-api menjeberang ke 
Harwich. Dari Harwich saja naik 
kereta-angin ke Londen dan sete- 
roesnja, 3 

Djoernalis terseboet bertanja, be 
tapa pendapatan Kendall tentang ga 
dis-gadis jang ia djoempai. 

Gadis Itali, banjak jang nampak 
pandai, tetapi menoeroet penglihatan 
saja lekas toea. Gadis-gadis Peran- 
tjis banjak jang tjakap tjakap, te 
tapi entah, sama sekali pilihan saja 
tidak djatoeh kesitoe. 

Gadis Nederland ? Itoe jang paling 
aneh. Menoeroet penglihatan saja 
mereka sama roepa Satoe sama lain, 
seakan akan semoea kembar, hingga 
soekar bagi saja oentoek memper- 
bedakan jang satoe dari jang lainnja. 

Gadis Inggeris, banjak jg tjantik 
tetapi terlaloe pendiam. 

Pendeknja, pemoeda Pennsylviana 
jang beroesia-23 tahoen itoe soedah 
melihat gadis-gadis dari 6 atau 7 
negeri, dan beloem djoeza mendapat 
gadis jang disetoedjoei hatinja. 

Barangkali tidak lama lagi ia 

balik kenegerinja, oentoek melihat 

apakah gadis-gadis disana beloem 
ada beroebahnja. 

x 

BEBERAPA RESEP 

Goerat-goeratan : 

Koersi, medja dan lain-lain seba- 
gainja kalau tergoerat oleh barang 
tadjam bisa dihilangkan goerat- 

goeratan itoe dengan minjak kajoe 

poetih. 
Menggosoknja dengan kapas. 

Teh, kopi dan tjoklat 

Teh, kopi dan tjoklat, kalau hendak 
tahan lama haroemnja dan kelezatan 
nja haroes disimpan perioek logam 
jang bisa ditoetoep rapat ataupoen 
dalam perioek (potten) daripada 
gelas. 

Memboeang kotoran pada katja 
Kotor-kotoran poetih bekas kapoer 

jang lengket pada katja-katja djen- 
dela bisa dilenjapkan dengan tjoeka. 

Membersihkan kaloeng 
Rantai-rantai (kaloeng) emas jang 

kotor bisa dibersihkan begini: 
Rantai itoe haroes disikat didalam 

boesa saboen jang hangat jang di 

tjampoeri amoniak sedikit. Kemoe- 

dian digosok lagi dengan air dingin 

dan kemoedian digosok dengan roen 

toehan (zaagsel) dari kajoe palm. 

Kalau soedah kering, digosok lagi. 

Menggodog soesoe. 

Biasanja kalau kita memasak soe 

soe itoe, haroes selaloe mendjaganja, 
soepaja djangan sampai meloeap 

pada masanja soesoe itoe mendidih. 

Oentoek mendjaga soepaja soesoe 

itoe djangan sampai meloeap keloe 

ar, baiknja pantji itoe kita beri toe 

toep sematjam tjorong (trechter) 

dengan loebangnja jang roentjing 

keatas. Toetoep itoe kita dapat me 

njoeroeh memboeatkan pada toe- 

kang kaleng. 

Tjara mentjoetji pakaian 

Soepaja pakaian jang kita tjoetji 

itoe dapat poetih benar, baiknja kita 

bekerdja sebagai demikian : 

Didalam air jang soedah diberi 

kandji dan nila (blauwsel) diberi 

tjampoeran tiga bahagian spiritus 

dan satoe bahagian terpentijn. Pada 

tiap-tiap air satoe ember diberi tjam 

poeran itoe doea sendok makan. 

Menggosok barang dari koeningan. 

Oentoek menggosok barang-barang 

dari koeningan, ambillah batoe me- 

rah jang soedah ditoemboek haloes 

ditjampoer dengan asam atau blim- 

bing boeloeh. Sesoedahnja digosok 

laloe barang-barang itoe didjemoer, 

kemoedian dibersihkan dengan lar, 

Membersihkan barang? jang diper- 

boeat dari pada kain jang kena 

tinta, ketjap dsb. 

Oentoek membersihkan - barang2 

jang terseboet diatas itoe, kita ha- 

roes menggosok tempat-tempat jg. 

kotor itoe dengan tjoeka jang ma- 

sih moerni atau dengan djeroek ni 

pis. Menggosoknja sampai bersih   
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betoel. atau boleh djoega memakai 

sikat. Kemoedian ditjoetji dengan 

air dingin. 
Membersihkan lantai (tegel). 

Oentoek membersihkan lantai da 

patlah kita mempergoenakan am- 

pas kelapa, ataupoen geradjen 

(zaagsel) jang telah dibasahi da- 

hoeloe. Ampas atau geradjen itoe 

disiar-siarkan atas lantai itoe, se- 

soedahnja laloe disapoe. 
f S. Mohamad. 

RAKJATKOE. 

Menindjau 'kongres P.K.N. 
ke VIII. 

Koena sederhana bagai sediakala, 

Sifatnja berseri bertjahja-tjahja, 

Moekanja tenang tiada bimbang, 

Mengikoet pengandjoer nan setim- 
bang. 

Dari desa bersoenggoeh hati, 

Hadlir bermoesjawarat dikota radja, 

Terdjoen berdajoeng bertimbang”, 

Tiada ketjewa tiada tertegoeh. 

Bersoenggoeh hati oedjoedkan tjipta 

Dibabar keloear seni bahasanja, 

Berkah peramah poeteri-poetera, 

Bangsawan raja pemimpin seia 

Pangeran, radja-poetera nan 'lan soe 
roet, 

Tegak berdiri dimoeka patoet, 
Ksatrya bagai djelata, 
Boekan djelata bagai ksatrya. 

Pangeran hoeloebalang barisan, 

Menekan menahan setiap rintangan, 

Boekti berboeah oepeti rakjat, 

Pada persatoeankoe sehasrat erat, 

Sewindoe, selaloe bertambah madjoe, 

Seabad 'kan tambah koeat, 

Selama itoe dibawah sinar sjamsoe, 

Persatoean bangsakoe disoembang 
'mat koeat. 

Tegak bersiap pemoeda disam- 
pingnja, 

Tangkas lekas kesanggoepannja 
merata, 

Kedepan madjoe selaloe berangsoer, 

Setapak tiada kan moendoer. 

Bersama berkoempoel seroepa ba- 
risan, 

Rakjat nan koeat berdjalan men- 
dekat, 

Raja moelia titi sasaran, 
Mendasar dikalboe djelata rakjat. 

KAMADJAJA 

  

  

  

Kematian anak-anak baji 

Pertanjaan t. Prawoto. 
Anggota Volksraad t. Prawoto 

telah memasoekkan pertanjaan jang 

berikoet kepada Pemerintah : 

Berhoeboeng dengan soeatoe ka- 

rangan Dr. J.H. de Haas, dalam 

.Geneeskundig Tijdschrift voor Ne-   
  

  
  

derlandsch-Indie” tentang kematian 

anak-anak baji di Betawi, teroetama 

dikalangan Indonesia (deel 18, afi. 

25, 21 Juni '38), maka di penanja 

mohon 'bertanja kepada Pemerintah 
adakah ia soedi: 

a. memberi keterangan tentang 
kematian anak-anak baji dp. ber- 
bagai-bagai golongan pendoedoek 
Betawi di tahoen 1937 dan diper- 
tengahan pertama tahoen 1938 , 

b. mengadakan penjelidikan ter- 
hadap kematian anak-anak baji 
dilain-lain poesat-poesat pendoe- 
doek dinegeri ini, 

c&. melakoekan tindakan setjara 

jang diandjoerkan dalam kara- 
ngan jang tsb. lebih doeloe oen- 
toek memperbaiki keadaan dila- 
pangan ini: 

Toecan Prawoto memberi kete- 

rangan berikoet atas pertanjaan itoe. 

Penoelis karangan tsb: mendapat 

kesimpoelan dp: keterangan-kete- 

rangan statistisch jang diperolehnja, 

bahwa kematian anak-anak baji di 

kalangan Boemipoetera di Betawi 

rata rata 30pCt dalam tahoen-ta- 
hoen 1935 dan 1936—ada diantara 
jang paling tinggi, jang terdapat di 
kota-kota tropisch. 

Meskipoen kematian anak anak 

baji dilain golongan pendoedoek di 

Betawi—15pCt oentoek golongan 

Tionghoa dan 5,6pCt oentoek go- 

longan Europa—, masih djoega ang 

ka angka golongan Boemipoetera 

sangat boeroek djika dibanding de 
ngan itoe. 

Menoeroet anggapan penoelis tsb. 

deradjatnja kematian ini, oentoek 

sebagian penting ada dipengaroehi 

oleh satoe komplex dp. keadaan ke 
adaan sociaal-hygienisch. 

— 9 — 

Nona diboenoeh 

Waktoeia sendirian? 
Dari Den Haag Aneta—ANP me- 

ngabarkan, bahwa dirijswijkkwartier 

ada seorang nona manis jang ting- 

gal diroemah sendirian dan atas di 

rinja dilakoekan pemboenoehan jang 

bersifat rahasia. Tentang diri pem- 

boenoehnja itoe sampai kini masih 
beloem ketahoean. 

— 0 — 

Gering Prinses Juliana 
Soedah berkoerang. 

ANP mengabarkan dari Den Haag, 
bahwa menoeroet berita opisil kea- 
daannja Prinses Juliana sekarang 
agak baik. Pengobatan tidak begitoe 
moedah karena penjakit koening. 
Menoeroet naszhat dokter sementara 
waktoe tidak boleh melakoekan pe- 
kerdjaan jang agak berat. 

—A— 

Rapat Kepandoean 

Pada hari Selasa tg. 11 Oktober 

38 di Istana Soestdyk diadakan 
rapat Kepandoean Nasional. 

Jang memimpin rapat terseboet 
Prins Bernhard. 
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Desentralisasi atau 
Anarchie ? 

- Baroe-baroe ini ssk. Indonesia di 

Djawa Timoer dan Tengah riboet 

# mempersoalkan pergerakan pemoe- 

da, kepandoean dan Soerja Wira- 

wan, jang boleh dikatakan tidak 
ada kepoetoesannja. $ 

Berhoeboeng dengan itoe, maka 

Wisnoe terpaksa mengambil pena- 

nja. Barangkali dimaksoedkan akan 
. menjelesaikan soal itoe. Ia mengam- 
bil tjontoh S. W. di Djakarta jang 
katanja lain sekali dengan S. W. di 

lain-lain tempat. Maksoednja akan 

menoendjoekkan bagaimana S.W. 

Djakarta bekerdja, jang lain benar 

dengan tjabang2 S. W dilain tempat. 

Kita disini tidak akan melandjoet 

kan soal pergerakan pemoeda, ke- 

pandoean dan S.W. sebagai apa jg 

dibitjarakan oleh ssk. tsb., melain- 

kan kita tertarik oleh loekisan 

Wisnoe, jang mengatakan, bahwa 

lain tempat lain poela pe- 

kerdjaandan hakekat SW. 

Tetapi jang akan kita bitjarakan 

boekan S. W. semata-mata, melain 

kan perhimpoenan pada oemoemnja, 

jang sebetoelnja di Indonesia ini 
tidak asing dengan keadaan tsb. di 
atas. Sebagai penjakit, koerang ke 

rapian itoe berdjangkit pada keba 
njakan organisasi kita! 

Satoe perhimpoenan jang mem- 

poenjai satoe faham, azas dan toe- 

djoean tertoelis dalam anggaran 

dasar dan tetangganja, berbeda-be- 

da pekerdjaannja dalam hakekatnja. 

Berbeda sepak terdjangnja ! Tempat 

jang satoe lain sekali dari pada 

tempat jang lainnja, sedangkan jg. 

tertoelis dalam A.D. dan A. T. se- 

roepa ! 
Apakah hal demikian ini disebab- 

kan oleh keadaan tempatnja ? Hing- 

ga beroebah sama sekali hakekat- 

nja ? Inikah jang dinamakan desen- 
tralisasi ? 
Memang kita akoei, bahwa kea- 

daan tempat masing masing mem 

poenjai akibat kepada ,ta ktik” 

Oleh : 3. 

Memang tiap tjabang haroes men 
djalankan apa-apa jang terseboet 
dalam dasar2 perhimpoenan sambil 
disesoeaikan keadaan di—masing- 
masing tempat. Inilah j ang dinama 
kan taktik itoe. Tetapi haroes di 
ingat betoel-betoel, bahwa taktik 
tidak boleh menjalahi dasar per- 
gerakan. 

Dan adanja desentralisasi dalam 

pergerakan itoe ialah soepaja ma- 
sing-masing tjabang bisa mendja- 

lankan taktik jang dianggap per- 

loe berhoeboeng dengan keadaan. 

Sebab dengan tidak mengingat kea- 

daan, moengkin djadi menjoesah- 

kan penghidoepan dan perdjalanan 

perhimpoenan. 

Ketika kita membatja karangan 
Wisnoe itoe, kepada kita beloem 
njata, kerdja manakah jang 
betoel dan diakoei kebenarannja 
oleh pimpinan oemoemnja. 

Apakah S.W. tjabang Djakarta, 
ataukah tjabang dilain tempat ? 
Sebab dengan oeraian Wisnoe itoe 
kepada kita tjoema nampak perpe- 
tjahan dalam satoe perhimpoenan ! 
Boekan satoe desentralisasi, melain- 

kan anarchie! Sebabdengan tjara 
bekerdja demikian itoe seakan akan 
masing-masing tjabang tidak mem- 
perdoelikan dasar-dasar dan azas 
perhimpoenan, asal bekerdja sadja, 
tidak menoeroet garis jang diten- 
toekan. Anarchie demikian ini me- 
lemahkan soesoenan organisasi tiap- 
tiap perhimpoenan, baik perhimpoe- 

nan pemoeda ataupoen perhimpoenan 
politik, hingga kalau rintangan da- 
tang, moedah katjau balau. Persa- 
toean jang padoe dalam hal ini ti- 
dak moengkin djadi! Djadi moesta- 
hil keadaan perhimpoenan bisa be- 

res! 

Kita menoelis karangan ini ber" 

hoeboeng dengan toelisan Wisnoe. 
Boekan akan mentjela satoe fihak   perhimpoenan. Tidak kepada dasar 

dan azasnja! Taktik ini adalah ter 
gantoeng kepada beleid atau kefa- 
haman pemimpin-pemimpinnja da- 

lam mengemoedikan perhimpoenan- 

nja, sambil melihat factor-factor 

jang moengkin membahajakan per 

gerakannja. Tiap-tiap pimpinan tja 

bang sesoeatoe pergerakan haroes 

beladjar menanggoeng djawab ter- 

hadap poetjoek pimpinannja, dan 

djangan selaloe tergantoeng kepada 

apa jang diperintahkan atau jang 

didicteerkan kepada tjabang2nja. 

Masing-masing tjabang haroes me 

ngingati apa jang ditetapkan oleh 

A.D. dan A.T. dan mengambil taktik 

jang dianggapnja baik dan bisa di 

djalankan goena kemadjoean perhim 

sadja. Sebab boekan hanja S. W. 
sadja jang berboeat menjeroepai 
anarchie demikian, melainkan rata- 
ratanja pergerakan Indonesia oe- 
moemnja, toea dan moeda dil. 

Hal diatas ini haroes mendjadi 
perhatian pemimpin? perhimpoenan. 
Djangan diadakan ,anarchie”, 
melainkan ,desentralisasi! 
Sebab jang pertama ini melembek- 
kan organisasi, sedang jang kedoea 
akan mendidik pemimpin? tjabang 
beladjar menanggoeng djawab ter- 
hadap perhimpoenannja dan pimpi- 
nan oemoemnja, kalau sewaktoe- 
waktoe keadaan “memboetoehkan 
hal itoe.   poenannja dengan selamat. 

     

  

PERSEDIAAN OEN- 
“TOEK VEGETARIES 

1 Makanan: 

Goelai nangka moeda. 

Berigedel tahoe. 

Mihoen goreng. 

Bebotok tempe. 

Sambal badjak. 

Goelai nangka moeda 

Setengah pantji nangka moeda 

direboes sampai masak. Kalau soe- 

dah masak laloe diberi boemboe se 

bagai berikoet: Ketoembar djintan, 

lada, pala, tjengkeh, manis djangan. 

mesoji semoeanja Gigoreng (tidak 

memakai minjak) doeloe, kemoedian 
ditoemboek haloes. 

Ambillah bawang merah dan 

poetih, sepotong djah€, sepotong 

kentjoer (tjikoer), sepotong koenjit, 

sepotong langkoeas, kemiri, tjabai 

merah, asam, garam dan goela se- 

rasanja. Semoeanja ditoemboek ha- 
loes, laloe dimasoekkan dalam nang- 

ka -moeda itoe tadi bersama- 

sama dengan boemboe lainnja dan 
haroes diberi poela santan kental 
dan daoen djeroek poeroet dan se- 
potong sereh. Kemoedian semoeanja- 
dimasak sampai masak. 

Berigedel tahoe. 
Tahoenja ditoemboek haloes ber- 

sama-sama dengan kelapa moeda 
jang soedah  diparoet. Boeatlah 
boemboe sebagai berikoet : ketoem- 
bar, bawang merah, bawang poetih, 
sepotong kentjoer (tjikoer), sehelai 
daoen djeroek poeroet, goela dan. 
garam serasanja. Boemboe ini se- 
moea ditoemboek haloes, sesoedah- 
nja laloe ditjampoerkan dengan 
tahoenja. Kemoedian dibangoenkan 
sebagai berigedel biasa, laloe digo- 
reng. 

Mihoen goreng. 
Mihoennja direndam dengan air 

dingin, sesoedahnja laloe dipotong 
potong. Sajoerannja ialah : kool, ka 
peri, daoen bawang dan selederi. 
Sajoeran ini dipotong potong seba 
gai memotongnja oentoek sop. Am- 
biliah lada dan garam dan bawang 
poetih dan toemboeklah semoeanja 
sampai haloes, laloe diberi air sedi 
.kit. Boemboe ini laloe digoreng de 
ngan minjak atau mentega sesoedah 
nja laloe sajoerannja dimasoekkan 
dan digoreng sampai setengah ma 
tang. Kalau soedah setengah masak 
laloe mihoennja dimasoekkan dan 
haroes diberi poela ketjap serasanja. 
Kemoedian digoreng sampai ma- 

sak. Kalau menjediakan atasnja di 
beri bawang poetih dan merah jang 
soedah diiris haloes dan digoreng 
dan dihias dengan dadar jang soe 
dah diiris haloes. 

Bebotok tempe. 
Tempenja diiris ketjil-ketjil. Tja 

bai hidjau (moeda) diirisiris haloes. 
Daoen bawang diiris-haloes djoega. 
Ambillah sepotong langkoeas, ke 
toembar, bawang merah dan poetih, 
kemiri, goela, asam (atau belimbing 
boeloeh jang soedah diiris haloes) 
goela dan garam serasanja. Semoea 
nja ditoemboek haloes, sesoedahnja 
laloe diberi santan kental. Tempe, 
tjabai dan daoen bawangnja laloe 
dimasoekkan. Sesoedahnja laloe di 
boengkoes dalam daoen pisang dan 
tiaptiap boengkoesan haroes diberi 
santannja lebih koerang tiga sen- 
dok makan. Sesoedahnja laloe dita 
nak atau dilangseng sampai masak! 

Sambal badjak 
Tjabai merah direboes, bawang 

merah garam dan goela sedikit, se- 
moeanja ditoemboek haloes, sesoe- 
dahnja laloe digoreng dengan minjak 
atau mentega dan haroes diberi 
poela tjoeka sedikit. Sambal ini 
dapat disimpan beberapa hari lama 
nja.   S.Mohamad, 

Memboeat boenga anggerek 
dari lilin 

Bermoela kita menggoenting ker- 

tas poetih jang agak tebal sebagai 

jang terloekis digambaran nomor 1. 

Kertas ini ditjengkeroengkan dengan 

soedoetnja kanan kiri dilipat sehing 
ga terdapat sebagai gambaran no- 
mor doea. Pada oedjoeng jang se- 
belah bawah dimasoekkan kawat, 

kemoedian diikat. Lain dari pada 
itoe kita memboeat poela dari ker- 

tas sebagai gambar nomer, tiga. 
Pada tengah-tengahnja kita beri 
loebang. 

  
Kemoedian kawat dari gambar 

nomor doea tadi kita masoekkan di 
loebang itoe sampai pada bagian a, 
Kalau ini soedah selesai semoeanja 
itoe kita masoekkan sebentar saha- 
dja didalam lilin jang telah kita 
tjairkan. Kalau soedah semoeanja 
itoe kita rangkaikan pada kawat 
jang pandjangnja lebih koerang em 
pat poeloeh centimeter. Tentang 
djoemlah boenga pada rangkaian 
itoe, sesoekanja jang memboeatnja. 
Kawat, ialah tangkai boenga itoe 
kita ikatkan pada seboeah kajoe 
orchidee. 

Daocennja dapat kita boeat dari 
kertas poela jang setelah diberi 
tangkai, dimasoekkan pada lilin jg 
tjair jang telah kita beri warna 
hidjau, atau poen jang hidjau itoe 
warna kertas sendiri. Oentoek da- 
oen ini kita dapat mempergoena- 
kan kertas crepe jang berwarna 
hidjau daoen. Dibawahnja daoen 
dapat kita beri akar ketjil ketjil 
sekedarnja, jang diperboeat dari 
pada kertas jang dilintir lintir, dan 
dimasoekkan poela dalam lilin jang 
tjair. Akar ini warnanja hidjau. 

S, Mohammad.   
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.... 'hatimoe!" 
Fantasie: Nanie Sudarma 

“Beste Soep, .. . soenggoeh, ... 
waktoe akoe doeloe memboeatkan 
dalil dari Alexander Petoflitoe,... 
akoe tidak begitoe mengerti akan 
maksoednja jang lebih dalam. Koe- 
kira bahwa dalil itoe tjoema akan 
kaupergoenakan sebagai perhiasan 
dinding kamarmoe sadja. Akoe ti- 
dak sangka, .....bahwa dalil itoe 
telah kaudjadikan dalilmoe jang soe 
dah meresap kedalam darahmoe 
sendiri .... 

Tetapi mijn beste Soep, 
harap, kau tidak salah mengerti. 
Akoe minta soepaja kau berkorban 

dengan menoenda aksimoe itoe,... 
tidak lain dan tidak boekan, hanja- 
lah semata-mata oentoek mentjapai 
kebahagian hidoep kita kelak. 

Kau sendiri tentoe sampai tjoe- 
koep mengerti, bahwa kau 
sebagai pemimpin dari bangsamoe, 

ada berarti kau menghadapi 
bahaja. Pada soeatoe tempo bahaja 
itoe akan menimpa kau. Dan ini 
berarti . .. akan meroesakkan ke- 
bahagiaan kita ...” 

»Tiesje, . . dalam hal ini sesoeng 
goehnja terletak soeatoe perbedaan 
faham antara kita, .. jalah so'al 
kebangsaan. Sehingga didalam me- 
ngartikan so'al kebahagiaan itoe 
sadja adalah berlainan faham kau 
dengan . . ja. . dengan fahamnja 
seorang poeteri Indonesia. 

Djika akoe mendjadi korban dari 
sepak terdjangkoe didalam membela 
hoesa dan bangsa, kau artikan me 
roesakkan kebahagiaan kita, 
tetapi kau loepa, . . bahwa seorang 
poeteri Indonesia akan merasakan 
bahagiaan karenanja. 

Artinja, . . .. apabila isterikoe 
itoe seorang Indonesia, —ia nanti 
akan bergirang, ia nanti akan me- 
rasa gembira dan bahagia, apabila 
ia melihat akoe— soeaminja —men- 
djadi korban kewadjiban jg loehoer 
dan moelia terhadap ncesa dan bang- 
sa. Ia akan insaf dan mengerti, bah- 
wa biar bagaimana ketjilnjapoen 
pengorbanan itoe tidak ada jg sia- 
sia. Hal ini,. ... perasaan dan ke 
jakinan ini, terdapat poela pada 
bangsamoe, lebih-lebih poela pada- 
moe seorang fnona Belanda terpela- 
djar, tentoelah kau dapat merasa- 
kan sendiri...“ 

.» Akoe mengerti Soep, ... . me- 
mang dalam banjak hal kita ber- 
tentangan ..... dan ini roepanja   telah kodrat alam . .,. jg soekar 

teka Kana, 
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“.. koe-|. . 

kita mengoebahnja. Akoe ta? kan 
dapat mengoebah perasaankoe di- 
ganti dengan perasaan seorang poe- 
teri Indonesia, begitoe poelalah kau 
ta” kan dapat mengoebah perasaan- 
moe dengan perasaannja - seorang 
pemoeda Belanda. : 
Tjoema sedikit sadja pertanjaan- 

koe». Sialah 2... . 
rakan kebangsaanmoe itoe akan 
moendoer atau akan mati, apabila 
kau, . . . kau sadja seorang diri, . 
kau mijn beste Soeparman, ..... 
mengoendoerkan diri dari barisan 
kebangsaanmoe ?” 
Mati tentoe tidak Tiesje! Sepoe- 

loeh, . .. seratoes, . .. seriboe Soe- 
parman mengoendoerkan dirinja dari 
gerakan kebangsaan, tetapi perge- 
rakan “kebangsaan akan madjoe 
teroes. Akoe tidak dapat menoenda 
aksikoe itoe boekan karena akoe 
takoet bahwa pergerakan bebangsa- 
ankoe itoe akan moendoer karenanja 

. tetapi karena kewadjiban 
koe! Seorang poetera Indonesia 
berkewadjiban haroes berge- 
rak oentoek kepentingan noesa dan 
bangsanja. 

Seorang poetera Indonesia akan 
berdosa, apabila ia tidak mem- 
berikan tenaga, harta atau fikiran- 
nja oentoek kemadjoean dan ke- 
pentingan noesa bangsanja. Kau 
tahoe, bahwa tidak melakoekan ke 
wadjiban itoe adalah soeatoe dosa !“ 

,Akoe mengarti Soep, . . . akoe 
hargakan pendirianmoe itoe, akoe 
djoendjoeng tinggi tjita-tjitamoe . 
dan kaudjangan loepa poela, bahwa 
akoepoen sebagai seorang poeteri 
bangsa Belanda, ada mempoenjai 
kewadjiban oentoek ,,mempertahan- 
kan“ kedoedoekan dan ketinggian 
deradjat dari bangsakoe sendiri. . .« 

»Dan itoekah sebabnja, ...ma- 
kanja kau memadjoekan ,,voorstel” 
itoe kepadakoe ?” 

»Heeh « ia menganggoek. ,,Tjoe- 
ma sadja mijn beste Soep,.. ach.. 

.Ibagaimana fikiranmoe...?« 
»Maksoedmoe ??« 

» . maksoedkoe ialah .. apakah 
. apakah... ketjintaanmoe kepa- 

dakoe itoe tidak begitoe besar. ..?« 
»Tiesje... mijn schat... kau sen- 

dirilah jang telah ,,mengambil” hati 
koe. Bagaimana besarnja ketjintaan 
koe kepadamoe, . telah koekata- 
kan, bahwa akoe berani mengorban 
kan djiwakoe oentoek membela ke- 
tjintaan itoe. Dan sekarang... akoe 
tidak oesah berkorban sedemikian 
besarnja, karena kau sendiri telah 
memberikan“ hatimoe kepadakoe. 
Boekankah demikian ?“ 

Tiesje menganggoek. 
»Akoe telah merasa berbahagia 

dapat mentjintakan kau Tiesje dan 
tjintakoe itoe kau balas poela. Te- 
tapi, ... apabila kita dapat mera- 
malkan bahwa dengan adanja ber 
matjam-matjam hal nanti kebahagia   an kita itoe akan terganggoe, baik 
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Nji Bedjat dapet permintaan dari 
beberapa pembatja ,,Taman Istri” 
soepaja z00 nu en dan dimoeat re 
sep2 tjara bikin bersih medja, kero 
si, dan lain2. 

Apa lagi sekarang ,,Taman Istri” 

kepalanja baroe, ngikoeti letternja. 
Nji Bedjat sakbetoelnja rodo-rodo 

kasoesahan dalem hal itoe, djadi 
tanja sama bapaknja anak-anak, 
kalo'-kalo' dia taoe. 

Apa njang dia kasi? : 
Dia bilang: Gosok gigi moesti 

pake batoe bata of areng. 
“Koeping gatel, dikilik-kilik sama 

' boeloe ajam. Gatelnja ilang tinggal 
njamlengnja. 

Kalo' pilek kepengen kloear ingoes 
plus bebangkis, ambil sadja soedoet 
nja sapoe tangan, sogok sama dia. 

Mata klilipan, boleh boeang ingoes, 
of kilik-kilik lobang idoeng, sampik 
kloear aer mata, nanti klilipan ilang 
sendiri. 

Mata koerang terang pengliatan, 
sampe soesah batja, dia bilang, itoe 
gampang, jaitoe... batja sadja 
Pemandangan, toch hoeroef-hoeroef 
nja njata. 

Na begitoe katanja bapaknja 
anak-anak, jang boekan? sadja. 

Koetika Nji Bedjat tanja: Kepala 
batoe apa obatnja ? 

Dia djawab:... ?. 
ndak taoe. 

NJI BEDJAT 

entah, 

  

lah djangan kita dekati ,,rintangan- 
rintangan” itoe. 

So'al jang kita hadapi sekarang 
ini ialah so'al waktoe. Kebahagia 
an, telah kita dapatkan. Tjoema sa 
jang, tempohnja kita merasa- 
kan kebahagiaan itoe sangat sem- 
pit. Tetapi. . . tidak apa, .. satoe 
menit .... satoe djam ... satoe 
hari .... satoe boelan ... satoe 
tahoen .. . of seoemoer hidoep sa 
ma sadja. 

Toch...tali pertjintaan itoe telah 
kita dapat dan telah kita hoeboeng- 
kan dengan sangat tegoeh. Satoe 
djam kita berkasih-kasihan, satoe 
djam kita bertjoemboe-tjoemboean, 
dalam satoe djam kita bergem- 
bira dan berbahagia,.... akan le- 
bih besar artinja bagi kebahagiaan 
kita dari pada kita hidoep berpoe- 
loeh-poeloeh tahoen tetapi diroen- 

doeng dengan kemalangan: akan 

lebih besar artinja dari pada kita 

hidoep didalam roemah -tangga 

bertahoen?, tetapi didalam roemah 
tangga itoe pehoeh dengan ,,doeri 

doeri” penghidoepan jang akan me 

roesakkan kebahagiaan hidoep kita. 

Kau tentoe mengerti Tiesje,..... 

bahwa kita hidoep itoe mengedjar 
kebahagiaan. Djika kita telah dapat 

meramalkan bahwa hidoep kita itoe 

nantinja tak akan menimboelkan ke 

bahagiaan, apa perloenja kita men- 

tjoba hidoep bersama-sama. 
Koeharap kau djangan salah me- 

ngerti,... akoe berkata demikian 

itoe boekan berarti bahwa ketjinta- 

ankoe kepadamoe tipis. Och Tiesje 
koe.., kau.., kau ... seorang no- 

na Belanda jg. berboedi tinggi... 

kau sendirilah ... seorang isteri jg. 

dapat menghantjoerkan hatikoe jg, 

bekoe itoe. |. 
Malam hari,... apabila akoe telah 

mendjatoehkan dirikoe keatas tem- 

pat tidoerkoe.... disa'at itoe akoe 

terkenang kepadamoe. ... dan achir- 

nja akoe. .. menangis tersedoe-sedoe 
HA seorang diri. 
Bagaimana besarnja penderitaan 

jang koedapat,... satoe tetes akoe 

beloem mengeloearkan air matakoe, 

»... tetapi... .aneh.. .. apabila akoe 

terkenang kepadamoe Tiesje,... tak 

dapat akoe menahan air matakoe jg. 

mengalir dengan sangat deras....” 

»Terima kasih Soep,.. . dan kau 

ingin mengetahoei bagaimana besar- 

nja ketjintaankoe kepadamoe ?... 

Mintalah apa jang ada padakoe,... 

soeroehlah akoe berkorban apa jg 

kaurisa perloe oentoek mentjapai 
kebahagian kita, akan koelakoekan, 
asal .. . akoe minta dengan sangat 
... kau menoenda aksimoe jang 
koemaksoedkan tadi . ..” 

Soeparman menggojangkan kepa- 
lanja. 3 

,I am sorry, ..: tidak Tiesje 
.. soenggoeh,... akoe tidak da- 

pat menoenda aksikoe itoe. Dan 

lagi, .. .akoe tidak akan meminta 

apa? kepadamoe. Pemberianmoe ke- 

padakoe telah sangat besar, .... 

soekar akoe membalasnja .. .” 

»Pemberian apakah jg telah koe 
berikan kepadamoe ?” 
NP ELIA O 6” : 
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Tjara orang membeli lotery 

Biasanja orang membeli lotery,sa 
toe, setengah seprapat atau seper- 
sepoeloeh dan habis perkara. Tetapi 
sebenarnja banjak soal-soal bersang 
koetan dengan pembelian itoe, djoe- 
ga sifat2 tachajoel. 

Begitoelah orang membeli lot ada 
jang menoenggoe doeloe impian jang 
baik. Setidaknja alamat mesti ada 
lebih doeloe. Ada lagi orang mem- 
beli lot lantas dikatakan bahwa jang 
mempoenjai itoe lot salah seorang 
anaknja jang dikasihi, djoega lot 
itoe ada jang atas nama andjing 
atau koetjing jang disajangi. Tidak 
sedikit orang jang membeli lot dan 
lantas sadja tidak maoce lihat no- 
mernja, ditoenggoe pada nanti se 
soedah penarikan dilakoekan. Ada 
poela jang lot sesoedah dibeli itoe 
disimpan dalam tempat keramat, 
tempat koeboeran atau pohon ang- 
ker soepaja nantinja dapat tarik 
prys besar. 

Banjak poela soeami-isteri mem- 
beli lot, masing2 tidak boleh tahoe 
dan djikalau pada penarikan tidak 
dapat apa2, satoe sama lain saling 
toedoeh. 

Se-ekor kaldai dan iste prys 
lotery besar 

Banjak orang poedja2 binatang 
kekasihnja, sehingga sering sering 
binatang itoe digoenakan sebagai 
penoendjoek atau adviseurnja. 

Begitoelah oempamanja ada orang 
jang mempoenjai andjing soeka me 
mindjamkan oeang. Djika diam sa- 
dja, apa lagi lantas gerakan boen- 
toetnja mondir-mandir setjara gi- 
rang, orang jang datang tadi boleh 
ditolong zonder ada koeatir akan 
angglap. Djika menggonggong, satoe 
sen oeang djangan dilepas. 

Seorang njonja djika maoe non- 
ton bioscoop dimana di tempat ke 
diamannja ada 6 gedong tontonan 
tsb. gelar koran jg moeat adver- 
tentie tontonan di medja. Koetjing 
nja di soeroeh doedoek dan oedjoeng 
boentoetnja dilihat djatoeh pada 
advertentie bioscoop jg mana akan 
dikoendjoengi itoe sore. 

Lotery jg diadakan oleh pemeren 
tah Joegoslavie pada boelan jl dja 
toeh pada seorang toekang kedai 
di desa Skoplje. Ini orang waktoe 
membeli lot soeroeh kaldainja me 
milih. Ternjata kaldai itoe dalam 
memilih lot terseboet boekan kaldai 
biasa, sebab lot jg dioendjoek dapat 
prijs pertama, jalah sedjoemlah sa 
toe milioen dinar. Pada koetika da 
pat dengar penarikan Iste prijs itoe, 
ia lantas memberi kepastian bahwa 
temannja bekerdja jg setia,si kaldai, 
akan dipiara teroes baik-baik seper 
ti radja. 

Tetapi sesoedah mendjadi sangat 
kaja itoe kendara'annja tentoe gan 
ti dengan automobiel jang paling 
bagoes, bekerdja tidak sendiri poela 
sehingga mendjadi seolah-olah ter 
pisah dari kaldainja. Seorang teman 
(bekas ?) tawar maoe beli itoe kal 
dai jang sekarang koerang rawatan. 
Sebab tidak kekoerangan oeang. har 
tawan baroe ini hadiahkan sadja 
itoe binatang asal didjaga baik-baik. 

Doea hari sesoedah itoe kaldei me 
ninggalkan tempatnja, isteri harta 
wan itoe baroe mengoendjoengi 
schouwburg di kota, kegiling auto 
sampai meninggal. Tidak lama anta 

ranja Pn gedong besar jg be 

loem sempat dipertanggoengkan ke 

bakar. Waktoe jang poenja gedong 
baroe ini mentjoba bantoe mema- 

damkan api, ia dapat loeka-loeka 

hebat, sehingga terpaksa selama hi 

doepnja selaloe berbaring karena 
toelang belakangnja patah. 

Boeat dinegeri kita sendiri riwajat 
tjelaka dari Iste prijs itoe tidak oe 

sah pandjang-pandjang, jalah oe- 

moem jang mendengar keliling, ada 

lah seorang jang sedang membetoel 

kan genteng roemahnja dapat berita   lotnja djatoeh pada prijs pertama. 

PX ag 

Beberapa riwajat tentang 
Iste prys lotery 

Se-ekor kaldei jang membawa 
Beberapa orang jang Idapat tjelaka, lantaran 

menarik Iste pryS.- Ikan paoes, penang- 
an Iste prys lotery 
mma 

  

eroentoengan.- 

Lawe PA aa 

. Dimana-mana negeri mengadakan lotery jang 
disahkan atau dioesahakan oleh pemerentah. Di 
ini negeripoen tiap-tiap hampir habis boelan dila- 
koekan lotery besar jang dikerdjakan oleh Escomp- 

Persbureau ANETA). 

Djalan mendadak kaja satoe-satoenja boeat ini waktoe hanjalah 
membeli lot dari lotery besar. Ini boekan hanja oentoek di ini negeri 
sadja tetapi boeat lain-lain tempat sama sadja begitoe. Prijs pertama 
dari lotery itoe dibikin besar oentoek menambah penariknja pada 
pembeli dan ternjata poen di sini biasanja pada hari pendjoealan per 
tama .oleh Escompto lantas habis sadja. Betoel ,,habis“ ini artinja 
hanja pindah tangan pendjoeal, kepada debitant, tetapi seandainja 
pengharapan mendjoeal habis koerang, tentoe debitanten itoe tidak 
maoe memikoel keroegian dengan seolah-olah memborong. 

Dari kegirangannja keliwat dan ter 
kedjoetnja ia djatoeh dan mati. 

Orang jang menang lot pertama 
dari Staatslotery Fransch beloem 
lama ini lantas membeli auto jang 
bagoes sekali model loear biasa. Pa 
da waktoe ia mengendarai auto 
itoe boeat kedoea atau ketiga kali 
nja, ia toebroek orang djalan kaki 
dipinggir, sehingga  menjebabkan 
loeka hebat dan ditoentoet depan 
hakim. 

Selain mendapat hoekoeman djoe- 
ga haroes membajar keroegian pa- 
da jang tergiling 200,000 francs dan 
karena tidak mempoenjai polis per- 
tanggoengan ketjelakaan, maka ia 
dari sebab dapat Iste prys lotery 
itoe malahan masoek pendjara dan 
menderita keroegian. 
Oemoem telah: makloem, bahwa 

1ste prijs dari lotery tidak memba- 
wa peroentoengan. Seorang bangsa- 
wan Inggeris dapat tarik Iersche 
lotery 20,000 pond. Ia tidak kekoe- 
rangan dalam hidoepnja, maka lan- 
tas simpan itoe oeang. Tjaranja me 
njimpan tidak di bank sebab ia koe- 
atir bank jg dititipi oeangnja akan 
bangkroet atau bagaimana. Poen 
tidak dalam roemah sebab koeatir 
diketahoei oleh salah seorang ke- 
loearganja jang tidak djoedjoer. Ia 
simpan didalam tanah dibawah po- 
hon dalam kebonnja jang soenji. 

Tiga atau empat hari sekali ia 
tengok dan pada satoe hari orang 
dapatkan bangsawan terseboet meng 
geletak mati dikebon dengan bekas 
bekas poekoelan. Oeang jang di- 
simpannja sekalian digondol pen- 
djahat. 

Asal dari ikan paoes poelang 
, ke ikan paoes. 

Satoe penghidoepan agak aneh 
telah dialami oleh soeami-isteri di 
Belgrado. Dari Ilotery ini familie 
dapatkan 1ste prys, tetapi tidak 
beroepa oeang, melainkan satoe 
astana koeno, loeas dengan peka- 
rangannja dan perabotnja. 

Mereka adalah toekang gosok ka 
tja dan sebab mendapat Iste prijs 
itoe Jantas tinggal petaknja jang 
disewa pindah ke astana jang agak 
djaoeh dari kota. Dari sebab itoe 
tidak mempoenjai oeang, maka me 
rekaitoe mengadakan penerangan 
jang tjoekoep, malah tinggal dida- 
lamnja poen tidak dapat. 

Satoe roeangan ketjil bagian be 
lakang mereka tinggali dan dari 
sebab didesa tidak ada orang menjoe 
roeh gosok katja, maka tidak poenja 
pentjarian. Boeat penghidoepannja 
sehari-hari hanja minta-minta belas 
kasihannja orang desa sekitarnja, 
sehingga terdjadi ada orang jang 
poenja astana tetapi mendjadi toe 
kang minta-minta .... 

Riwajat loterij dengan ikan paoes 
ada aneh poela. Ini telah terdjadi 
di Durban, Afrika selatan. Seorang 
penangkap ikan telah dapatkan ikan 
paoes dan waktoe dipotong-potong 
ternjata dalam peroetnja diketemoe 
kan satoe dompet koelit jang djelek 
dengan isinja hanja selembar oeang 
kertas dari satoe pond. : 

Ia pikir pikir haroes goenakan apa 
itoe oeang kemoedian ambil kepoe- 
toesan membeli lot. Pada itoe lot 
djatoeh prijs nomer satoe, sehingga 
penangkap ikan itoe mendjadi kaja 
mendadak. Sebab biasanja dilaoet, 
selain membeli 3 automobil jang be 
sar, djoega membeli satoe yacht (pe 
rahoe lajar) oentoek plesiran dilaoet. 
Waktoe perahoe ini akan ditjoba 
oentoek pelajaran, ia oendang banjak 
sobat sobatnja boeat ambil bagian 

sekalian pestaminoem minoem diatas 
itoe yacht. Kira kira 1 km. djaoeh 
nja dari pesisir si kaja itoe djatoeh 

dari perahoenja dan didepan mata- 

nja tetamoe tidak bisa tertolong lagi 
ia dimakan oleh ikan paoes!   - 0 — 
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lain-lain memoeat : 
No. 1. Pendahoeloean 

Astertjes 
Veldbouguet 
Rozen van Organdi 
Orchideetn 
Viooltjes 
Papavers 
Boenga ditopi 
Boenga corsage 
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Muziek Handel ,,T I 
Sluisbrugstraat 68a, —— 
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Membeli 1 stel bolders (f2.— 6 bidji, f2.75 10 bidji dan 
f3.— 12 bidji) menerima 

GRATIS 
Satoe boekoe HANDLEIDING (bahasa Belanda) boeat peladjaran sendiri 

CORSAGEBLOEMEN 
Soedah terbit tjetakan ke-2 48 halaman, lebih loeas lagi dan antara 

C.B. dari Katoen, Satijn, Beledoe dan Koelit. 

Pertjetakan kembali dari madjallah minggoean Orient dengan gambar2. 
Harga dengan ongkos kirim f 1.06. 

Boleh dibeli pada: 

Pakelah 

Minjak Ramboet 

JO TEK TJOE 
Soedah dapat poedjian 

Harga 1 

Soepaja djangan tertipoe periksalah 

D ANAK D 

Roemah Obat 

No.10. 
mahi 

” 12. 

Boenga corsage 
Anggrek boelan 
Boenga corsage dan Ca- 
melia 
Boenga 
koelit 

» 14. Daoen dari hoenga koelit 
»'15.  Corsage koelit dengan 

Ceintuurnja. 

213, corsage dari 

Mintalah prijscourant, 

O TEK TJOE" 
Telef. WI. 362, Batavia-C. 

selamanja 

botol f 0.20 

Tjap 

TEK TJOE 
2 Telefoon 855 Weltevreden 

BATAVIA - CENTRUM 

  

  

PINTOE BESAR 75 3 

  
AN HO KONGSI 

BATAVIA (S) — 

  

TELF BT. 1258 

Ada sedia: 

TEMPAT TIDOER BESI 

STAALBUIS 

(Ledikanten) keloewaran 

Batavia, Europa dan 

Inggris. 

Bagoes dan 'koewat. 

Koelit-koelit sampi, Zool- 

merah, Zool-pinggir, Pa- 

koe-pakoe, Verlak, enz. 

Harga moerah, 

  

  

  

  

| Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 
Arts 

KWITANG 7 

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

PASAR BETAWI. 

Goela pasir: per karoeng dari 

102 kg. terima di goedang pendjoeal 

£ 10.40. 
Tepoeng terigoe: tjap Kodok 

f 2.15, Koeda merah f 2.10, Boeroeng 

kaleng £2.10, Harrison 8f 2.10 idan 

lain lain tjap f 2.— per bantal. 
Minjak kelapa-:per blik dari 

14?/, kg. bruto boeat roepa-roepa 

merk dari f£ 1.52'/, sampai f£1.55. 

Bawang merah: Australie 

f 14,50 Tiongtoaf 12,50 dan Tiong- 

liap f 12.— per 100 kg. 
Katjang tanah: Cheribon 

f 8— Bogor ff 8,25per 100 kg. 
Emping blindjo: Laboean 

no.1 f£ 33— no.2 f29— Tjilegon 
no. 1 f£ 32.— no. 2 f 25.— per 100 
kg. netto. 
Kentang: per100 kg. dari f7.50 

sampai f 8.— 
Harga-harga terseboet menoeroet 

pendjoeal di Pintoe ketjil. 
Copra: melihat kwaliteit dari 

f 5,60 sampai f 6,05 per100 kg. Lon 
don noteering toeroen 1/3, kwaliteit 
Straits 10/7/6 pnd st per ton 
Katjang kedele: Gendja Te 

gal fob Tegal f 7,12, mata. hitam 
Djember f 6,15 dan Panaroekan fob 
Panaroekan f 6,56 pendjoeal per 100 
kg. 
Lada hitam Lampoeng: 

e.k. Telok kemaren ada djadi lev. 
Oct./Dec. f 14.75, belakangan f 14.70, 
Nov./Dec. f 14.75, Dec./Jan. pertama 
f£ 15.—, belakangan f 14.90 dan Jan./ 
Mrt. ada djadi f 15.20 dan f 15.10, 

ini hari lev. Oct./Dec. f 1450 pem-   beli, £ 14.75 pendjoeal, Nov./Dec. 

  

Timboelnja penjakit wasir dise- 
babkan karena soesah boeang air 
dan koerang bergeraknja badan. 
Djangan toenggoe sampsi itoe hal 
mendjadi penjakit jang tida ter- 
derita, tetapi lawan ia dengan 
tjepat dan sampoerna dengan 

Ea na an mann 

f£ 14.60 pembeli, f 14.85 pendjoeal, 
Dec./Jan. f 14.75 pembeli, f 15.— 
pendjoeal dan Jan./Mrt. f15— nom. 
E.k. Batavia f 14.80 nom. per 100 
kg. London noteering 2?/, d.p. Ib. 
pembeli. 
Ladapoetih Muntok: fob 

Pangkalpinang lev Oct-Nov f 20,75 
nom. per 100 kg. London noteering 
3 9/16 d.p Ib. pendjoeal. 
Koffie Robusta Lamp: 15 
pCt. e.k Telok lev Oct-Dec f 12.10 
pembeli, f 12.40 pendjoeal per 100 kg. 
Citronella olie: kemaren 

ada djadi lev, Oct. sendiri f 1.02'/,, 
ini hari djadi lev. Oct-Nov. f1.02'/, 
lebih djaoeh boeat lev. ini tahoen 
£ 1.02'/, pembeli, f 1.05 pendjoeal. 
Boeat lev. lain tahoen f 1.02'/, nom. 
Karet: sedia kemaren ada dja 

di Sheets 29'/,, ini hari Sheets 29'/,, 

  

  Crepe 30'/, cts. nom. per '/, kg. 
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—-..an seperloenja. Laloe diadakan per 

| diboeka, jang mendapat perkoendjoe 
“ngan penonton banjak sekali, jang | 

  

   
   

    

     
    

      

      
      

     

         

              

   

    

  

       

  

    

      

   
   
   
   

  

   

   

  

   
   
   

      

   

    
   

   

   

      

   

   
   

   
   

  

   

   

   
    

      

     

    

   

        

         

    

   
    
   
    
   

    
   

  

    
   
    

        

   
   
   
   
   

  

    

   

    
    | dengan diadakan ,se 

dioetjapkan do'a oleh 

—loeddin seperloenja. —— - 

Drs. K.R.M.T. Tjondronagoro seba 
bagai wakilnja pemerintah Kasoe- 
nannan laloe memberi selamat, be- 
gitoe djoega mr. K.R.M.T. Wongso- 

. nagoro jang mengoetjapkan poedji 

toendjoekan wajang-orang dari Sri- 
wedari, dengan mengambil tjerita 
»Kreshna-kembang”, begitoe djoega 
djamoean minoem dan makan se- 
kedarnja. Djam 2 djaoeh malam di 

“bikin boebaran dengan selamat. 
, — 0 — 

Fancy-fair boeat amal, di Solo 

Jang diadakan oleh 
comite daripersatoe- 
annja semoea perh. 
kaoempoeteri. 

Pada malam-Minggoe dan. Ming- 
goe-pagi tg, 8 dan 9 October ini di| 
societeit  Mangkoenagaran Solo 

diadakan fancy-fair oleh comite dari 
persatoeannja semoea perhimpoenan 

' kaoem poeteri diseloeroeh Soerakar- 
ta, jang keoentoengan bersih 100”/, 
boeat didermakan kepada S.C.V.T. 
jalah perhimpoenan jang membante 
ras penjakit t.b.c. : 

| Djam 6.30 sore setelah diadakan 
| pidato seperloenja, laloe fancy-fair 

dapat melihat beberapa matjam per 
toendjoekan dan dolanan, begitoe 

“djoega restaurant dan buffet se- 

tjoekoepnja. 
—. Malam itoe ditoetoep djam 12 dan 
. paginja diboeka djam 9 sampai djam 

1 siang baroe dibikin boebaran. Me- 
noeroet perhitoengan beloem bersih, 
pendapatannja koerang-lebih ada 
f 600.— adapoen onkostnja semoea 
koerang lebih £ 300.— djadi boleh | 
diharap keoentoengan bersih jang 
akan didermakan kepada S.C. V.T. 
koerang-lebih f 300.— 

Perloe diterangkan disini, bahwa 
comite itoe terdiri dari njonja Sing 
gih voorzitster, njonja Soetardjo 

— vice-voorzitster, njonja Poerwoatmo 
djo secretares, njonja Sastrosas- 
mito penningmeesteres, njonja Soe 
tadi commissaresse dan dibantoe 
oleh bestuur dari semoea perhim- 
poenan kaoem poetri jg tergaboeng 
dalam comite itoe. 

Kesengsaraan Ra'jat 
besar. 

karena angin 

Di Solo didirikan steun 
comite dengan actief. 

Pada waktoe terbelakangan ini 
hawa selaloe terasa tidak baik, pa- 
nasnja mendatangkan banjak orang 
sakit. lebih-lebih angin jang sangat 
besar. Pada hari Rebo jl. didaerah 
district Karanganjar (Solo) datang 
keroesakan besar karena angin tau | 
fan itoe, koerang lebih djam 3 si- 
ang. Beberapa pohon besar sama re 
bah, djoega ada akneyn roemah 
jang roesak dan rebah, diantaranja 
ada 3 anak jang menderita loeka 
berat jang laloe dibawa ke roemah 
sakit di Solo. . 

Djoega didaerah onder-district 
Gondangredjo (sebelah Lor dari ko| 
ta Solo) ada beberapa pohon jang 
roeboeh dan sementara roemah ke 
poenja'an Ra'jat djelata. Prijaji B.B. 

. bekerdja keras boeat memberi perto 
longan. 
'Boeat didaerah Kasoenannan te- 

lah didirikan steun-comite dengan 
nama ,,Wiworo Ing Rasa Amrih 
Dadya ambeg Tetoeloeng“ ( Wira- 
dat ), jang dibawah pengawasannja 

Kartonagoro regent B. B. kota 

“Ider-regent B.B. kota Soerakarta se 
— Ibagai voorzitter, R. Soekirso Broto- 

'Ipoerwoko dan R. Djojosoedarmo sec 
'Iretarissen, R. Ng. Darmonosastro 

. sIpranoto, R. Mg. Wignjosoekojo, R. 
'INgl Partosoesastro, R. Dm. Toto- 
Idarmodjo, R.L, Bowopanitro dan R. 
|Soemopanitro commissarissen. 

. Ipasar Kalimati ada perkelahian. 

|teraman. 

2 Injak orang jang poelang dari pesta 

sg Idjadi kena pengaroeh minoeman ke- 
“elras. 

““Ipolisi datang, segera mentjaboet be 

Kemoedian pisau kena direboet oleh 

Idjam 9 pagi. 

(markt dengan pimpinan kapten van 

Soerakarta dengan R.M.T. Poerwo- 
dipoero oender-regent inspecteur 
van financien dan R. Ng. Prodjo-| 
soeharto collecteur-belasting. 

— Adapoen bestuur terdiri dari toe 
an-toean R. T. Prawirowadono on- 

'penningmeester, R. M. Ng. Poespo- 

“Pemerentah Kasoenannan membe 
i sokongan sebagai modal f 100. 
ain hari akan mengidarkan lijst 
eat memberi sokongan 'kepada 

t jang menderita kesengsaraan 

—9— 

Melawan polisi 

Pada hari Sabtoej.l. polisi di Soe 
rabaja menerima kabar, bahwa di 

Doea orang agen polisi dikirimkan 
kesitoe boeat mengembalikan keten 

Setiba mereka disitoe ternjata ba- 

berkelahi satoe sama lain, boleh 

Salah seorang dari mereka, ketika 

lati dan ditikamkannja kepada sa- 
lah seorang agen.Oentoeng tikaman 
itoe dapat ditangkis dengan pedang. 

agen jang seorang lagi. 
Kemoedian penikam itoe ditang- 

nan kantor polisi, 
kembali. 

soepaja ingat 

— O— 

Rapat Oemoem. 
Pada hari Minggoe tanggal 16 

October 1938 oleh Comite van Ont- 
vangst Gew. Conf. P.P.P.B. akan di 
adakan rapat oemoem, bertempat 
di Gedoeng ,,Himpoenan Soedara” 
Moskeeweg 7 dan dimoelai pada 

| Soal jang akan dibitjarakan se- 
bagai berikoet : 
| 1. Kedoedoekan Pegawai Pegadai- 

. an dimedan masjarakat. 
2. Kesempitan atoeran gadjih 

B.B.L. 1938. 
3. Kaoem Boeroeh dan Politiek. 
4. Delegatie ke Nederland. 

' 5. Dan lain-lain. : 
Pembitjara: : 

Dr. Soekiman, R.M. Wiwoho (Ged. 
Volksraad). . 

J. Drijowongso, S. 
hardjo. & 

maa jami 

Demonstrasi pembelaan serangan 
oedara : 

Prawirowi- 

| Pada hari kemarin malam telah 
diadakan demonstrasi oleh pembe 
laan serangan dari oedara di Jaar- 

der Logt, jang bekerdja bersama2 
dengan angkatan oedara bagian 
marine. 

Demonstrasi jang berhasil ini di 
saksikan oleh banjak orang. Setelah 
itoe maka tank jang tjoema tjoe 
koep dimasoeki 2 orang dan djalan 
nja 50 km telah berpoetar2 dalam 
lapangan jaarmarkt tsb. (Aneta) 

Penjakit influenza di Malang 
Meradjalela. 

150 orangdalambahaja. 
— Didesa dekat Malang, Telogosari, 
bagian Selatan dari Malang telah 
ada 150 orang jang dalam bahaja 
oleh karena penjakit influenza jang 
meradjalela disitoe, semendjak boe 
lan Sept. Lain dari itoe 2 orangj 
kena penjakit itoe telah meningga 
doenia. 
Dalam pada itoe DVG mengambil 

tindakan2 keras dengan memberi 
pengobatan dengan kinine. 

Kini banjak djoega jang akan 
semboeh, tetapi jang masih sakit 
keras ada 100 orang. (Aneta) 

— O— 

SOERABAIA. 
Perledakan dikapal. 

| 4 orang mati. 

Di iboe-kapal oentoek pentjarian 
ikan ,Nishin maru” terdjadi 
'soeatoe perledakan, waktoe kapal 
ini ada di Selat Lombok. Berhoe- 

ada 4 orang penoempangnja mati. 

lekas pergi 
terseboet. 

—09 — r 

Apa sebab ? 

Polisi disana telah menangkap 4 

kapan ini berhoeboeng dengan pen 

165 roepiah. Ke-empat pemoeda itoe   raad van toezicht terdiri tt. K. R. T. 

moeda berdasar 
Idan Pertahanan Islam (B.P.I,) de- 

kap dan didjebloskan kedalam taha | 

Komperensi P.P.P.B. di Bandoeng. 

- Ibestuur Moehammadijjah, dipersilah- 

boeng dengan kedjadian terseboet 

Nachoda dengan segera meminta 
pertolongan. Tabib-pelaboehan lekas 

ketempat ketjilakaan 

Pentjoeri moeda. 

orang pemoeda bangsa Belanda, jang 
oemoernja rata 15 tahoen. Penang 

tjoerian beberapa vul-potlood dan 
vul-penhouder di toko Kolff seharga 

'mengakoe teroes terang akan kesa 

  

Moebaligh B. P. IL. 
Orang menoelis: 
Oemoem soedah tahoe, Pangkal 

Pinang mempoenjai pergerakan pe- 
lam bernama Ba- 

  

ngan toean Joesoef Hassan sebagai 
Voorzitter Hoofdbestuur dan poenja. 
tjabang hampir disemoea pangkal 
seperti P. Pinang, Soengaiselan, 
Koba dll. Aa 

Karena Blinjoe beloem poenja tja 
bang maka kesanalah mereka mele 

  

    

    

   

bar sajap mengadakan moebaligh 
pertama. Kertak» 

Oentoek ini malam Rebo jltg 4-5 

Oct, 38 diroemah club,,Tenaga Ba- 
roe“ telah berkoempoel 10 orang 
goena mengadakan Comite. Karena 
pembitjaraan malam itoe tas memoe 
askan maka rapat diboebarkan dan 
dioendoerkan hingga malam Djoem 
at tg 6-7 Oct. 38 jg akan datang. 

Rapat j.a.d. akan dipimpin oleh t. 
Sirin sebagai ketoea, goeroe Volks- 
school di Blinjoe. Moga moga pem 

bitjaraan ini kali dapat berhasil ada 
nja. 

—0O— 

Verkeers-Inspectie di Padang 

Oleh afdeeling wegverkeer dari 
pada departement V. en W. di Ban 
doeng telah dimasoekkan oesoel ke 
pada Pemerintah, soepaja dipertem 
patkan seorang verkeers-inspecteur 
di Padang. Kalau diterima, maka 
inilah berarti inspecteur oeroesan 
laloe lintas jg pertama boeat Poelau 
Soematra. Seperti barangkali dike- 
tahoei, ditanah Djawa ada 3 orang 
verkeersinspecteurs. 

Maksoednja oesoel soepaja di Soe 
matera dipertempatkan inspecteur 
jg demikian itoe, ialah soepaja bi 
sa melakoekan controle kepada laloe 
lintasnja autobus2. 

Sebab, kendaraan bus di Soemate 
ra adalah lebih giat daripada dita- 
nah Djawa. Padang adalah poesat 
laloe-lintas bus antara Soematera 
Timoer dan Selatan. 

Sesoedah Soematera ialah Selebes 
jang patoet masoek wegverkeers- 
ordonnantie: 

Moehammadijah mengadakan rapat 
terboeka 

Diwartakan, bahwa Moehamma- 
dijah tjabang Bandoeng telah menga 
dakan rapat terboeka bertempat di 
tooneelzaal Himpoenan Soedara. Ra 
pat terseboet mendapat koendjoe- 
ngan dari orang-orang banjak djoe 
ga, sehingga zaal itoe penoeh sekali. 
Poen disediakan djoega tempat spe 
ciaal bagi kaoem iboe. 

Beberapa perkoempoelan, baik jg 
ada didalam kota maoepoen jang 
ada diloear kota, telah mengirimkan 
wakil-wakilnja djoega. Pihak P.I.D. 
diwakili oleh 3 orang mantri-polisi. 

Pada djam jang telah ditetapkan, 
maka rapat terseboet diboeka oleh 
voorzitter, jani toean Isa Amsari 
dan didalam pembitjaraan pemboe- 
kaannja toean itoe telah menerang 
kan dengan tegas tentang toedjoe- 
an rapat ini. 

Kemoedian daripada itoe toean 
H.M. Mansoer, voorzitter Hoofd- 

kan oentoek berpidato dan beliau 
telah menerangkan tentang tjaranja 
mendapatkan kebahagiain, boekan 
sadja “lahir akan tetapi djoega 
bathin. 

| Hulppostkantoor di Kalidjati 
“ Diwartakan, bahwa di Kalidjati 
ta' lama lagi akan didirikan hulp- 
post dan telegraafkantoor, berhoe- 
boeng dengan adanja vliegtuiggroep 
kedoea dari Luchtvaart Afdeeling. 

—G— 

Sekolahan Mulo baroe di 
3 Djember. 

Diwartakan, bahwa Departement 
van Onderwijs en Eeredienst masih 
hiboek-pikoek membitjarakan ten- 
tang seboeah oesoel oentoek men- 
dirikan seboeah sekolahan Mulo ba- 
roe di Djember. Djika rantjangan? 
ini dipersetoedjoei oleh Pemerintah, 
maka oeang jang akan dipergoena- 
kan oentoek pendirian terseboet 
akan ditoelis djoega dalam begroo- 
ting penambahan jang didalam 
achir tahoen ini akan dibitjarakan 
didalam Dewan Ra'jat. 

Gedoeng sekolahan haroes soedah 
selesa, sebeloem tanggal 1 Aug. th 
1939 kelak. 

Gedoeng sekolahan jg sekarang 

ini termasoek didalam kantoor S.S. 

dekat seboeah tempat, dimana orang 
memperbaiki locomotief-locomotief.   lahannja. 

  

    
   

     

  

moeka jang sloes ada ber- 

gan'oeng dengen kaseha- 

tan koelit: | 

njesel pakailah selaloe 

N. 

Ketjant'kan dan paras 

Soepaja nona tida me- 

»BEDAK VIRGIN“ 
Sole— Agents 

V. H. Mij. Kian Gwan 
“Antero Indonesia : 

Hoofd « depot 

Chun Lim & Co 
Batavia   
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Poeder 

Tjap 

Sakit Kepala | 

liwat beberapa menit 

Si MOERID beladiar 
kombali dengan ingatan 
lebih djernih serta lebih 

madjoe peladjarannja. 

        

    

    

GOEROE dapat taoe 
Si MOERID dapat 

sakit kepala laloe 

di soeroe mMinoem 

Matjan 

BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEMPAT 

  

  

Ketjelakaan ngeri. 
Kemarin pagi, kira-kira pada djam 

10 di Kebondjatiweg (Bandoeng) 
telah terdjadi ketjelakaan ngeri. 

Seboeah mobil jang dikemoedikan 
oleh seorang soepir bangsa Tionghoa 

telah bertolak dari Hotel Tiong-Hoa. 

Ta' lama kemoedian daripada itoe 

mobil terseboet soedah melaloei se- 

boeah gerobak jang ditarik seorang 

koeli dan didorong oleh doea orang 

kawannja, 
Pada ketika itoe dengan seko- 

njong-konjong telah terdjadi pelang 

garan antara mobil dan gerobak 

itoe tadi jang hingga kini masih 

beloem diketahoei sebab-sebabnja, 

sehingga pada saat itoe djoega soe 

pir moebil itoe dan koeli jang me- 

narik gerobak itoe tadi beroleh loeka 

parah. 
Doea orang koeli jang mendorong 

gerobak itoe mendapat loeka ringan 

djoega. Dengan seketika itoe djoega 

doea orang jang beroleh loeka pa 

rah itoe tadi telah diangkoet ke 

Juliana-Ziekenhuis, sedangkan doea 

orang koeli jang mendorong. gero 

bak itoe, setelah diperban loeka loe 

kanja, telah diperkenankan kembali 

keroemahnja masing-masing. 

  

  

Belgi 

Radja Belgi akan ke Paris 

melihat monument 
ajahanda. 

Havas dari Paris 11 Oct. me- 
ngabarkan, bahwa radja Belgi akan 
ke Paris hari Rebo. Perloenja oen- 
toek mempersaksikan oepatjara pem 
boekaan monument ajahandanja di 
sitoe. 

—  -— 

Peranjjis 
Moetasi pada djabatan ambassadeur 

Perantjis 

Havas dari Paris 12 Oct. me 
wartakan, bahwa kalangan kalangan   — G — pembesar mendengar pembenoeman 

  

Poncet mendjadi ambassadeur Pe- 
rantjis di Rome. 

Dalam pada itoe Coulondre, jang 
kini mendjadi ambassadeur Peran- 
tjis di Moskou, akan mengganti Pon- 
cet di Berlin. Dan Massigli, jang 
kini mendjadi sep dalam oeroesan 
politik dikantor ,@uai d'Orsay“ akan 
mendjadi ambassadeur Perantjis di 
Ankara (Turki). 

Perantjis menambah kekoeatan 
darat dan laoet 

Havas dari Paris 12 Oct. mewar- 
takan, bahwa sidang menteri-mente- 
ri Perantjis telah menjetoedjoei 
adanja Soerat pengoemoeman jang 
mengandoeng 2 fatsal. 
Pertama: kredit loear biasa 

sedjoemlah 1.420 djoeta franc jang 
dipergoenakan oentoek dembelaan 
negeri. 
Kedoea: kredit loear biasa se- 

djoemlah 887,5 djoeta franc jang di 
pergoenakan oentoek angkatan laoet 
(vloot). 

Inggeris 
Lord Mayor-Fonds 

Hampir berdjoemlah 
50.000 sterling. 

Londen, 11 Oct. (Reuter) : 
Lord Mayor-Fonds goena menjo- 

kong orang orang pelarian Tjeko- 
Slowakija, kini hampir berdjoemlah 
50.000 sterling. 

O0— 

Bulgaria 
Soal pemboenoehan dikota Sofia 

Pemboenoehnja masih 
hidoep. 

Tentang pemboenoehan atas diri 
seorang sep generale staf dikota 
Sofia (Bulgaria), maka Transocean 
mengabarkan lebih djaoeh, bahwa 
pemboenoehnja masih hidoep sekali 
poen mendapat loeka jang berat 
poela. Tetapi dalam pada itoe ia me 
nolak akan memberikan djawaban 
apakah sebabnja ia melakoekan 
perboeatan demikian itoe. 

Poen polisi mendoedoeki daerah 
sekitarnja, dan mentjoba akan men 
tjari orang2 jang rasanja ikoet da   
  

lam perboeatan tadi. 
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“3 pidato tentang 

ka Dadu sidat ini diadakan pemi- 
e, oentoek menetapkan pemilihan 

1940. Orang memperhatikan perdjoa- 
ini, oleh karena orang mengira, 

sevelt maoe dipilih mendjadi candidaat 
Belina kalinja. Dari pemilihan jg primaire 

"8 toeng Te New Deal. ( Copyright Pers ea Aneta 

. Pemilihan di 1 Amerika Serikat bil. 

ri mendjadi doea na 

Mona nadilaben dari Natan 
f matjam party tidak | dian, zkat oleh 

pc | organisatie: seperti : 
di lain daerah, maka d 

. ada decentralisatie- dan 4 
jg. loeas. Ca: lidaten itoe Hangat) 

5 oleh pilihan ra'jat, jg. dinamakan | 
- 

itoe akan meroepakan berdjoangan 

3 La da berbagai-bagai kepentingan 
satoe tempat deng.n tempat lain 
dan antara organisaties politiek. 

Tetapi pada tahoen “ini agak ber 
lainan. Dalam pemilihan primaire 

ar craat orang haroes 
n mempoenjai pengartian jg tertentoe 
dan pasti goena nasibnja politiek 
dari Amerika. Nasibnja New Deal 
dan president sendiri tergantoeng 

| dari itoe. Sebab perdjoangan jg se 
| benarnja jg pada sa'at ini dilakoe 
kandi Amerika, adalah perdjoeangan 
antara doea sajap dari Party De- 

5 . mocraat, jalah sajap liberaal diba 
wah pimpinannja Roosevelt dan sa 
jap oppositie jg conservatief, jg per 
#tama-tama terdiri dari fihak sena 
toren dari kaoem democraat Selatan. 
Dalam perdjoangan pemilihan dalam 

| party itoe. 

'Roosevelt sendiri dengar kebera- 
. niannja toeroet tjampoer. Dalam 

| perdjalanannja ke Barat beliau ber 
candidaten. Dan ha 

— menjenangkannja 25 Tan 

itoe diangkat. Ini 
ikan tiangnja jang | 

h2 dari politiek Roosevelt. 

Di Wantaoky pemimpinnja dari 
Na jang koeasa dalam senaat ja 
lah Alben W. Barkley, diangkat la-| 

“gi. Ini berarti poela bahwa beliau 
tentoe akan dipilih lagi, djika orang 

“ingat, bahwa di Kentucky bersifat 
sebagian besar. 'democratisch, 

Roosevelt djadi pada setiap wak- 
toe bisa mengharap bantoeannja 

. dia, seorang jg beroesaha dalam ta 
: hoen jang achir2 ini banjak oesoel 
- wet jang penting penting jang dite 
| rima oleh senaat. Dalam doea sta-| 

| tenlainnja, jaitoe di Georgia dan 
di Maryland, Roosevelt mentjoba 
mentjegah pemilihan antara doea| 
democraten conservatief jalah Wal- 
ter George dan Millard Tydings. 

' Dengan begitoe beliau telah moelai 
perdjoeangan terboeka goena New| 
Deal. Ini banjak goenanja, tidak ha- 

nia oeniaak "peribke “mengapa : liau akan menerima angkatan dalam 
ian president tahoen 1940. Dalam tahoen 1940 atau tidak. Pertama-ta 
djoega oentoek menetapkan pemili- 

tahoen jang achir2 ini Amerika ba- 
me perobahannja. Walaupoen nanti 
an menang fihak conservatieven 

atau democraten, tetapi apa jang te 
lah dikerdjakan sekarang ini soekar 
akan hilangnja. Ketentoean sociaal, 
sokongan besar dan koeat pada per 
tanian, diadakan kontrole dibeursen 
dan banken, semoea ini hidoep soe 
boer di Amerika Serikat. 

Tetapi menoeroet Roosevelt se-| 
moea itoe beloem tjoekoep bagi 
New Deal. New Deal masih banjak 
jang haroes ditjapai lagi. Maka dari 
sebab itoe 
ngatkan bahwa didaerah Selatan 

“masih ada hal-hal jang haroes di 
perbaiki, antaranja tentang keada- 

o 'an perekonomian, 

“sekarang ini didaerah terseboet. 

Tig belas Staten jg disebelah 
Selatan adalah tiang belakangnja 
dari Party Democraat sampai lama, | 

ihan primaire. Dalam oemoem | 
pemilihan ini sedikit berarti | 

bagi politiek, akan tetapi pemilihan 

liau telah memperi- 

kesehatan dan 
kesenian jang mendjadi moendoer 

“Adanja Senaat Amerika, maka 
daerah Selatan mempoenjai penga- 

-|roeh besar sekali dalam badan pe- 
'Imerintahan.Sikapnja senatoren dari 
|Selatan jg demoeratisch itoe bagi 

itiek Roosevelt mempoenjai pe- 

sab |ngaroeh besar sekali. Sekarang ang 
'gota senaat sebagian besar terdiri 
Idari kaoem kolot, dari planteristo- 

y| craten. Djika Roosevelt hendak mem 
sa (pertahankan New Dealnja, 
ur|Roosevelt perloe pada kaoem demo 

maka 

craten jang menoeroet. 

Tjita2nja president jalah oentoek 
mengadakan kemakmoeran negeri 
jang tetap. Soedah tentoenja oen- 
'toek mendapat tjita2 ini maka per 
loelah memakan tempoh lama. Ma- 
lahan menoereet pikiran #Roosevelt 

“loentoek mentjapai hal itoe memper 
loekan waktoe lama, bertahoen2. 

Tindakan2 jang pertama jang dil 
hendeki oleh president jalah recr- 
ganisatie sama sekali dari bestuur 
sentral gdari bonden, seperti jang 
dihendaki oleh Hoover tempo doe- 
loe. Tiap tiap orang makloem, bah- 
wa organisatie sekarang ini tidak 
bisa memenoehi perminta'an djaman 
modern. Tetapi oesoel wet itoe dari 
president tidak diterima, karena o- 
rang di Washington sama takoet 
djika ada centralistie. Lain soal da- 
ri Roosevelt jaitoe belastingherzie- 
ning jang haroes di iringi dengan 
kontrole moesim, ketentoean sociaal 

dengan keperloean, reorganisatie 

ngan, bersama sama dengan pera- 
Itoeran oemoem dari transportwe- 
zen—jalah segala peratoeran jang 
 Ihanja didapatkan dengan memakan 
'tempo bertahoen2: Berhoeboeng de 
ngan hal ini, maka timboellah per- 

tanjaan, apakah Roosevelt tidak 
akan maoe didjadikan candidaat oen 
toek tahoen 1940. 

“ Menoeroet wet tentang halinita' 
keberatan. Tetapi moelai djaman- 
nja George Washington adalah sa- 
toe traditie, bahwa president Ame- 
rika Serikat setelah ambtsperiode 
jang ke-II laloe berganti. Tentang 
mengandidaatkan Roosevelt soedah 
teotoenja tidak akan dilakoekan 
joleh beliau sendiri melainkan dia- 
djoekan oleh Party Democraat. Itoe 
lah sebabnja bahwa partydemocraat 
mempoenjai pengaroeh besar sekali. 

Hal itoe bisa kita lihat dalam 
berdjoeangan pemilihan primaire. 
Hal ini tidak Mengenai bekerdja 
bersama-sama antara president de- 
ingan Congres jang telah ditentoe- 
kan dalam boelan November, tetapi 
mengenai nasibnja Roosevelt sen- 
diri. 

Sampai sa'at ini president meno- 
lak oentoek menetapkan apakah be 

ma jalah, apakah Roosevelt soeka 
dengan angkatan orang laifi, dima 
na beliau bisa menjerahkan progra 

nja oentoek didjalankan. Dalam ka 
binet jang sekarang ini ada doe- 
doek doea orang jang dikehendaki 
nja itoe jalah minister Binnenland 
sche Zaken, Ickes dan minister Land 
|bouw Wallace. 

Djika Hari Partij Democraat nan 
ti akan mengangkat seorang jang 
'conservatief atau jang tidak ber- 
party oentoek mendjadi candidaat. 
maka orang mesti ingat bahwa Roe 
|sevelt mengharap dari sokongannja 
karena populairiteitnja, oentoek ber 
djoeang goena ambtsperiode jang 
ke III. Perloenja agar bisa mene- 
roeskan menjatakan programa New 

Ako   
goena pertanian, menjamakan hasil | 

spoorwezen Amerika jang kekoera| 

ma New Deal dengan segala-gala | 

  

  

Kemarin malam dimesdjid Tjikini 

jang mengoesahakan soepaja chot- 
bah-chotbah Djoem'at dimesdjid2 di 
adakan dalam bahasa anak-negeri, 
ialah bahasa Indonesia. 

remboek berdirinja socatoe badan 

Pertemoean dipimpin oleh t. Ka- 
dar dan dimoelai pada djam 8. Se 
soedah mengoetjapkan terima kasih 
dan s,oekoer akan adanja pertemoe- 
an tsb, maka dibetangkan betapa 
pentingnja pengadjaran agama Is- 
lam. Mengingat Nat atinges tsb ma 
ka seharoesnjalah'adjaran itoe dapat 
dimengerti oleh mereka jang hen- 
dak menerimanja. 

Laloe dikemoekakan bagaimana 
pendapatan toean-toean Lim Kie 
Chie dan Mak Go, Ketoea dan 
Penoelis P.I.T. didalam pidato?nja 
selama kedoea beliau itoe sebagai 
Moebaligh Islam mengoendjoengi 
beberapa. tempat: Djakarta tidak 
ketinggalan. 

Menoeroet pendapat Moeballigh tsb 
diatas itoe, salah satoe sebab jang 
menghambat kemadjoean Islam di- 
sini ini, jalah berhoeboeng dengan 
tidak memakainja bahasa anak ne 
geri sendiri didalam memberi dan 

| menjelidiki pengadjaran agama Is- 
aan Lain dengan di Tiongkok. 

Disana pengadjaran diberikan dan 
diselidiki dengan bahasa sendiri, se 
hingga Islam disana dapat madjoe 
pesat dan mendapat pengikoet ber- 
miljoen-miljoen. 

Pendapat? kedoea Moeballigh itoe 
jang berhoeboengan dengan keada- 
an disini, ialah ditiap tiap doesoen 
tentoe ada 1—2 orang Tionghoa, 
tetapi mengapa orang orang jang 
soedah beragama Islam tidak dapat 
menarik mereka kedalam agama- 
nja? Ta'lain kebanjakan mereka 
itoe mengambiloekoeran bangsa, 
bahasa dan pakaian. 

Sesoedah itoe tocan Said Sa- 
lim bin Djindan laloe dipersi 
lahkan membentangkan tentang apa 
apa jang akan dimaksoedkan. Pem 
bitjara ini menjatakan kemenjese- 
lannja berhoeboeng dengan adanja 
choetbah-chostbah. dimesdjid-mes- 
djid jang diadakan dalam bahasa 
Arab. Dalam Islam diperentahkan 
soepaja agama Allah ini dianoet o- 

|leh semoea oemmat. 

Dan oemmat Toehan koe dibagi- 
bagi dalam beberapa bangsa jang 
mempoenjai bahasa sendiri. Adakah 
masoek didalam akal, djika oemmat 
jang tidak mengerti bahasa 'Arab 
diberi nasehat dengan bahasa itoe ? 

“Chotbah artinja nasehat dan na- 
sehat itoe oentoek semoea oemmat. 

nasehat itoe dimonopoli oleh soea 
toe bahasa sadja. 

Keterangan diatas jang pandjang 
lebar 'itoe disesoeaikan dengan 
ajat-ajat dari Al- Guran dan tjon 
toh-tjontoh dari penghidoepan 
Nabi Moehammads.a.w. se- 
(masa masih hidoep. Dengan menje- 
soeaikan diri, pakaian dan bahasa 
dari tiap tiap golongan djoendjoe- 
ngan kita itoe menjiarkan agama 
Allah kemana mana. 

Pada penoetoep oeraiannja dite- 
rangkan, bahwa pada tiap-tiap chot 
bah, demikianpoen djoega chotbah 
Djoem'at tidak ada larangan meng 
goenakan bahasa anak negeri. 

Sebeloem pertemoean ditoetoep 
pada djam 11 malam, maka lebih 
'dahoeloe toean Abikoesno Tjo 
krosoejoso memperkenalkan di 
ri sebagai ketoea dari badan jang 
baroe dibentoek itoe. Len), 

—g—   
Angin riboet didaerah Tangerang 

150 boeah roemah 
roeboeh, 

Disekitar onderdistrik Tjengka- 
reng didaerah Tangerang, oleh 
angin riboet dan hoedjan lebat ke- 

roboh. Djoemlahnja ada 150 boeah. 
Dari pihak B.B. boemipoetera telah 
diselidiki berapa banjak djoemlah ke 
roesakan keroesakan.tsb. (Aneta).   

diadakan pertemoean oentoek me-|. 

Djadi tidak pada tempatnja djika |" 

ren doeloe telah banjak roemah jang 

PENOETOEPAN ros 

Oentoek Tarakan dan Australi ” 

Pada hari Djoer'at tanggal 14 
October ada penoetoepan pos dengan 
KNILM dan GANTAS ke Soerabaja, 

| Bandjarmasin, Balikpapan. Tarakan, 
IBima, Koepang dan Australia, 

Pengambilan penghabisan soerat2 
Jaang,dansoerat biasa pada dj 2 siang 

SAY 

Oentoek Bali Selatan. 

Pada hariSabtoe tg 15 Oct. akan 
ditoetoep post oedara dengan Knilm 
oentoek Soerabaja dan Denpasar. 
Pengambilan penghabisan pada ha- 
ri Djoem'at tg 14 Oct. djam 6 sore 
oentoek aang. stukken, bus-bus per 
toeloengan hari Sabtoe tgl. 15 Oct. 
djam 12.30 malam dan soerat-soerat 
biasa pada djam 6 pagi. 

—— x 

Oentoek Medan. 

Pada hari Sabtoe tg. 15 Oktober 
akan ditoetoep dengan KNILM oen 
toek Palembang, Soematra Timoer 
dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, loear 
negeri sebelah Barat Sabang dan 
oentoek penoempang2 dan pegawai 
pegawai kapal ,,Baloeran” jang se- 
dang poelang. 

Pengambilan penghabisan soerat 
soerat aang. pada hari Djoem'at 
tg. 14 October djam 6 sore, bus2 
pertolongan hari Sabtoe tg. 14 Okt. 
djam 12.30 malam dan soerat-soe- 
rat biasa (kantoor bus) djam 6.30 
pagi. 

—.  — 

Mr. Hart dan Prof. Kaag bertolak 
dari Indonesia : 

Banjak jang me- 
ngantarkan. 

Mr. Hart dan Prof. Kaag hari 
Rebo pagi telah bertolak dengan 
naik kapal ,,Baloeran“ meninggalkan 
Indonesia. Jang mengantar kedoea 
toean ini ialah direktoer Dept. Eko- 
nomi bersama pegawai pegawai ke 
pala dalam Dept. terseboet dll. pem 
besar pembesar djoega. Poen tidak 
ketinggalan pemimpin pemimpin pe 
roesahaan partikoelir dan djoega ke 
nalan kenalan jang persoonlijk. 

Prof. Kaag menjatakan kepada 
Aneta, bahwa tinggalnja di Indone- 
sia ini akan dioelangi lagi dihari 
datang. Poen dinjatakan kepoeasan- 
nja, oleh karena maksoed perdjala- 
nan ke Indonesia itoe tertjapai dan 
terdapat persetoedjoean dalam pem- 
bitjaraan. Lagi poela hasil perdja- 
lanan itoe akan ada kemoengkinan 
oentoek menjesoeaikan fatsal-fatsal 
jang ditjotjokkan dengan keadaan 
di Indonesia. 

Jang berhoeboeng dengan peker- 
djaan-pekerdjaan Nederland di Indo- 
nesia dengan bantoean masjarakat 
Indonesia, prof. Kaag menjatakan 
keheranannja. (Areta) 

9 — 

MA'LOEMAT PENGOEROES 
BESAR P.A.I. 

Kepada seloeroeh tjabang2, groep2 
dan segenap anggota serta 
kaoem P.A.I. seloe- 

roehnja! 

Assalamoe'alaikoem w.w. 

Berhoeboeng dengan kegemparan 
sekeliling tooneel Fatimah, jang 
moela-moelanja terbit di Soerabaja, 
achirnja dengan tjepat mendjelar 
ketempat-tempat lain, dimana ada 
pendoedoek Arab peranakan dan 
totok, istimewa poela ditempat? 
jang ada anggota dan kaoem P.A.I., 
disebabkan oleh actie dari toekang 
toekang mengasoet, jang senga- 
dja membangkit'kan ke- 
marahan kaoem totok, jg. 
tidak tahoe doedoeknja perkara, 
melainkan dari padatjerita bo- 
hong jang teroear-oear, ma- 
ka sekarang kami merasa perloe 
menjiarkan ma'loemat ini kepada 
sdr. sekalian, oentoek mendjadi pe 
nerangan dan seroean tentang si- 
kap kita menghadapi segala reactie 
dan toekang-toekang fitnah. 

Selama ini kami tidak merasa per 
loe menjiarkan ma'loemat ini, sebab 
kegemparan itoe seperti soedah ka 
mi doega lebih doeloe, telah menje- 
babkan lebih berkobar-ko- 
barnja semangat diantara 
P.A. Iers dan kaoem P.A.yj., 
dan menjebabkan lebih rapat- 
nja barisan kita, oentoek 
menghadapi segalarintangan dengan 
semestinja, biar bagaimana djoega 
hebat dan kerasnja. 

Kami merasa gembira sekali, bah 
wa dengan semangat jang berkobar 
kobar itoe, dan dengan bertambah- 
nja kekerasan hati sdr?, Tidaklah 
sampai menjebabkan sdr2 #kehila- 
ngan ketenangan dan kesabaran.   

dah dibawa, 
METER Ne na 
NENeki ti tele juke Pads 
al Din 

  

Akan tetapi sekarang, kami me 
rasa perloe menjiarkan ini, nahan 
boeng dengan kabar-kabar jang di 
sampaikan bepada kami, bahwa na 
njak diantara sdr? kita telah men 
rima pembitjaraan2, jang mengari- 
doeng antjaman, dengan terang atau 
sindiran, langsoeng atau tidak, jang 
bisa mengganggoe keamanan dan 
keselamatan diantara pendoedoek 
Arab, teroetama diantara pihak ki- 
ta dengan mereka dari kaoem reac- 
tie. 

Teroetama sesoedah terdjadinja 
penjerangan gelap atas diri sdr ki- 
ta jang ichlas Hoesin Albakrie, ang- 
gauta pengoeroes tjabang Betawi, 
beberapa hari jang laloe, jang se- 
bab-sebabnja masih didalam penie- 
lidikan politie. 

Maka dengan ini, kami berseros 
kepada sdr. sdr. P.A.Iers dan kaoem 
PAI. sekalian soep-aja ting - 
gal tetap terang dan sa. 
bar, didalam semangat jang ber 
korbar kobar itoe, menghadapi se 
gala rintangan dan hasoetan toekang 
toekang fitnah. 

Terhadapsegala antjaman, dengan 
haloes atau kasar, dengan langsoeng 
atau tidak langsoer ng, dengan terang, 
atau sindiran, hen d aklahsdr.- 
sdr. letakk an semosa itoe 
kesamping, djangan edi- 
hiraukan. Sebab kita hi- 
doep disatoe negeri jang 
berpemerintahan leng- 
kap dengansegala badan? 
nja jang berkew adjiban 
mendjaga keamanan di- 
antara pendoedoeknja. 
Maka kita sebagai ra'jat negeri ini, 
tentoe insjaf, bahwa pemerintah he 
geri jang menanggoeng djawab atas 
keselamatan diri kita. 

Kalau toekang-toekang mengha- 
soet telah berhasil selama ini dida- 
lam mendjalankan actienja, dengan 
terang atau semboenji, sehingga 
bisa terdengar matjam-matjam an- 
tjaman, jang bisa menggangoe kea- 
manan pendoedoek bangsa Arab, 
kami jakin semoea itoe tidaklah 
terlepasdari padaperha- 
tian pemerintah. Maka kami 
jakin, bahwa pemerintahpoen tentoe 
telah mempertimbangkan satoe dan 
lain tindakan, oentoek mengawaskan 
segala asoetan dan mentjegah tim- 
boeinja sesoeatoe keriboetan. 

Itoelah sebabnja, maka kami me- 
rasa perloe menjiarkan ma'loemat 
ini, oentoek berseroe: Soepaja 
sdr? tenang dansabar de- 
ngan memboelatkan semangat jang 
berkobar-kobar itoe oentoek mem- 
pertegoeh organisatie kita, jang oleh 
berkatnja rintangan, makin ber- 
kembang. 

Kemoedian dari pada Allah kami 
mengharapkan pertoendjoek bagi 
mereka jang "tidak mengarti, dan 
bagi kita kesabaran didalam menoen 
toet hak dan kebenaran, dan barang 
jang hak itoe. :tjepat atau lambat, 
achirnja mesti menang. 

Wassalam 
a.n. Pengoeroes Besar P.ALI. 

H,M.A. Hoesin Alatas A. Bajasut 
(Wakil Ketoea) (Penoelis) 

Bat.-C. 1 October 1938. 

LS 

Sdr. kita Hoesin Albakrie jang 
mendapat serangan itoe, sekarang 
soedah semboeh dari loeka-loekanja 
dimoeka dan keningnja, dengan ti- 
dak berbekas melainkan sedikit Dan 
via kami sdr. terseboet minta di 
sampaikan terima kasihnja kepada 
tjabang-tjabang dan sdr. sdr. P.A. 
lers jang telah mengirim soerat 
atau datang sendiri menjatakan pe- 
rasaan persaudaraannja.   — 9 —  
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1 aa 45 M Batavia II 190 M Ban| 
san 103 M. 

2. | Pembatjaan @cer'an 

et “Perkabaran . : 
Lagoe Kror ntjong 
Chasidah : 

23 pa Bandoeng 

| Lagoe Soenda 
: Gambangorkest 

. Toetoep 
C1 TPUN2M 

hinga Gambangorkest 

. Lagoe Melajoe 
. Toetoep 

Dioom) at 14 Oct. 
SN enggan 45 

“Aapng Golek 
1s Toetoep 

mbatj 
ajil ea O.C.R.C 
Pembitjara sean pon 9, 

  

detal. Siagian. Tentan 

1-45). 

Gamboesorkest 

  

Pembatjaan tentang 
Agama-Islam oleh Boe- 

agoe Arab modern 

.Ngo 
Hong Law” en Sg 

. Hong Lauw" 

! beban 
Ka istiadat tang 

  

(29 M) 

  

: Roepa2 lagoe rontiong | 
“dan stamboel 
Dean's Opera dari Si B3 
ngapore 
'Toetoep 

PMH 45 

— Krontjongdan Stamboel 

Mn Om Pank | 

: “Sinar| 
. Kramat dipimpin oleh| 
— toean Masdoeki 

“Berhenti 

” 

— PROGRAMMA V.O.R.L. 
Zender YDH. 7 golflengte 

1017, 53 Meter. 

Djoemahat 14 Oct. 

12— siang Choetbah dan sembah- 

” 

3— sore 

» 

”, 

” 

” 
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Miss Ba ngak 7.30 

    

           
    
      

      

   

    

   
   

   
   

      

   
    
   
   
    

   
   
    

    

   

      

   

   
   
    

  

   
   

  

    

    
     
      

   

  

    

  

   

   

  

    

     
    

  

Kuno, Onkest TN 
'Lagoe lagoe Melajoe 

am Bobodoran dimainkan 
$ oleh Menir Moeda 

— Berita sk. dan dagang | 
& Melandjoetkan Bobodo 
“ran Menir Moeda 

ta Radio 'Toneel ,,Ama- 
| teur“ dipimpin oleh t. 

B. Soetan, mengam 
bil tjeritera ,,Oh. Iboe" 
Gamelan 
Soerabaja ,,Seri Katon”, | 
dipimpin oleh R.A.A. 
Nitiadiningrat, soeara 
Tiwar. 
Roepa? lagoe Krontjong 
modern 
Toetoep. 

jang Djoemahat dari 
Masdjid Besar 
Toetoep. 
Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Lagoe Krontjong 
Berhenti 

P — - malam Berita sk. Indonesia 
Lagoe Anekawarna 
Pemandangan loear 
negeri oleh t. Kosim 
Pidato tentang ,,Pendi- 
dikan didalam Agama 
Islam” oleh Njo. Sapei 
Lagoe Gamboes 
Lagoe Soenda - 
Lagoe Djawa 
Toetoep. 

“ Saptoe 15 Oct. 

TES 

92 

ta wa 'Lagoe Djawa 5 
. Lagoe Hawaiian 
Lagoe Melajoe 
Berhenti 

T— malam Berita sk. Indonesia 
Lagoe Krontjong 
Berita sk. Soenda 
Lagoe Djawa - 

- Wajang golek dalang 
Ojo ternjanji oleh Nji 
Endjoeh, soembangan| 
dari t. Martadinata Tji 
bangkong No. 84 

: 3 Ne. pagi ne 

'Djawa dari| 

| Ketjapiorkest ,Djoeng| 742 
djoenan” 

dipimpin oleh 8. - 

Tap, R. Djohari , dinja | : 

  

7.15 

1.15 

Pena 
5.30: sore ik 
5 Lagoe Mia 
Ma Hal ,,De Verborgen zij- 

de der dingen” oleh t. 
Pk EN 

NO 'Soenda 
7.— malam 

TI Naa eratinoerat 
TAG Ketoprak Radiotooneel 

o Moeljo 
1l— 

Saptoe,15 Oct. 

10,— pagi Klenengan dari Kraton 
Soerakarta, hadiah dari 

Seri Baginda J.m.m. 

lagi : Na ZN.H. 
Kangdjeng Soesoehoe- 
nan X di Soerakarta. 

5,30 sore Berita sk. bahasa Barat 

5,4 Dolanan anak-anak 

'6— ,,  Kinderuurtje dipimpin 

| 7.30 malam Berita sk bh Indonesia 

745 ',, Klenengan Mana Soeka 
di Studio, sokongan da- 

ri toean Dr. Kanoejoso 

Djatiwibowo. arts di 

£ Balikpapan 
12— ,,  Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, Soej 

Irabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 
: II 128, Semarang II 111, 

Djoem'at, 14 Oct. 

Soerabaja Il Golflengte 68 m 
dan IV 129m 

6.30 pagi 

12.— siang 

” 

Dj cemat 14 Oct. 

112— siang Disamboeng dengan S.| 
Re m. ke sana 

     
  

     

    

    

oleh Tante Siet dan 

dan Oon Soet 

Solo II 120 

Mengadji @oer'an oleh 
anak? Abdulbari dan 
Abdulkadir Baradja 
Taetoep 
Disamboeng dengan Me 
sigit Besar di Ampel 
dan memperdengarkan 
Choetbah-choetbah dan 
sembahjang Djoem'at 
Toetoep 

    
   

    

» Lagoe krontjong dan    
    

5.— sore  Pemboekaan 

stamboel BOS ni Paul Whiteman pada 
8.30, Lagoe Tionghoa, Shang perdjamoeannja 

hai modern ne Non-stop  programma 

| 7— malam Berita soerat kabar dan dari lagoe2 Hongarija 2 

kabar dagang 6— Luchtvaart-Herdekings 3 

715 ',, Membalas soerat-soerat | zegels 3 

dan rapport-rapport 6.10... Orkest 

NU IAN Lagoe Malay Opera da| 6.40 ,, Berita Disco 
ri Singapoer Sin 

#30 Wajan Kroetjil Djawa (— malam Perkabaran 

Timoer dimainkan dida | YA Pemandangan program 

lam Studio Nirom oleh , ma : 8 

Dalang Goeno Mardiani | 123 Omroep-Orkest, dipim- Tt 

"mengambil tjerita: ,,Pa pin oleh Carel v/d Bijl 5 
tinja radja Selogongso | 150, 'Penjiaran tentang A- 8 

(Praboe Kollotoko)” gama 2 

12— Toetoep B.R. V. & 

PROGRAMMA NIROM Batavia I 157,89 m. Batavia II 
Penjiaran Barat 61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— kaboemi 12,18 m. 

atas 205 m. West-Java : Batavia 126, ag : : 

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- Kemis, 13 Oct. 

ribon 108, Pekalongan 92, Sbakaboe | 07 B0re Pa 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 5.30 |, Lagoe Zigeuners 

rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soesrabaja III 196, Semarang 6:30 2 Paparan INGAT 2 Diperdengarkan bebe- 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, rapa lagoe-lagoe lagi 

  
Tjepoe 186. 6.45 Berita pers : 

Kemis, 13 Oct. T— malam Dihoeboengkan dengan $ 
5.— sore Pemboekaan 3 segenap zenders at 

Oa en Concert perdjamoean (ea Cinema orgel 3 

6.— »Arendsnest” War Ha Phohi Relay 3 

6:30» CarrollGibbonsdengan| 815 » Aida (Opera) $ 
berbagai-bagai combi-|1l-— » Toetoep 4 

nasinja , k 

7— malam Perkabaran apaan, dn OR 1 

120 ,,.  Pemand. programma 7.— pagi Lagoe gramophoon 3 

LAS Lagoe Mana Soeka TOOL Berita pers 1 

KI Pemandanganminggoe-| 740 ,, Menjamboeng lagoe gra 2 

an tentang loear negeri mophoon 2 

ocemoemnja 12,— siang Setengah djam oentoek 4 

bla ea Americana !” orang-orang sakit dan G: 

9— Concert orang-orang toea ES 

KOS: Berita koers LAO 2a Lagoe anekawarna 3. 

KO a Salon-orkest 2.30 lohor Toetoep 

10.30 ,, Lagoe dansa oleh lima| 5.— sore Perdjamoean 

roepa bands 86.— Setengah djam oentoek 

1l— Toetoep Stenografie ,,Groote” 

Djoemat 14 Oct. T 2 Deen? Ha ya PN AM 

6.30 pagi Gymnastiek T— malam Operette 
645  Lagoe gramophoon 7.30, Pidato -oleh Ben Huy- 
7.01 y3 Idem : nink : f 

8—. 3. Toetoep 8.— Phohi Relay 3 

11-— ,.  Pemboekaan 810 ,,  Lagoe dansa oleh Fud 
1.03 » Symphony " Candrix dan Bandnja 
12.— siang Trio dari Brahms 8.30. ,, Beberapa lagoe-lagoe 
12.30 ,,  Lagoe Piano 9— , Lagoe Piano dan viool 

12.50 ,, Concert 9.50 ,,  Njanjian anak-anak 
1.20 lohor Perkabaran toa Lagoe Anekawarna 

132 Concert 10.45 ',,  Penoetoep jang menje- 
2— Cinema-Orgelconcert nangkan 

2 » Mengoelangi pekabaran | 41 —. Toetoep 

Toetoep g 
  

  

Se Soerabaja Il 68m, dan IV 129m, Se 
“ marangilllim, Djokjall 129m 

Sololi 128 m 

.Ngo 2 

  

  Gamelan Securitas 

|. Djoemahat 14 Oct. 
ian|12.— siang Samboengan dengan 

Mesdjid Besar direlay 
S.R.V. 

| 1— lohor Toetoep. 

— sore Plaat? Ig. Langendrijan 
” 

” 

Te BN 

Chabar - chabar dalam 

: | baHasa Belanda dan be 
ori apers 

I— malam Cursus Pedalangan Pa 
dasoeka dipimpin ole 

— t. Rm. Ng. Doetodilogo 
Plaat2 lagoe Hawaiian | 
Klenengan dari penda 

| pa padoeka K. R. M.H. 
Wirjodiningrat 
'Toetoep. 

Saptoe 15 Oct. 

Ns 

sore 

” 

1”. 

5 ” 

wa 

— siang Peladjaran beksa Beda 
ja dan Srimpi dari Ke 
raton 
Toetoep. 
Gamelan Kg. Kj Moeng 
gang Patalon dari Se- 
tinggil Keraton 
Plaat? Ig. bermatjam? 
Plaat-plaat Ig. Mesir 
Berita pers dan chabar 
chabar dalam bahasa 

Daan Te bnganga "et 
Tas malam Kasidan Djati oleh t. 

R. Ng Hadiwijoto 
Peladjaran beksa Be-| 
daja dan Srimpi dilan| 
Gjoetkan klenengan da| 
ri Keraton, hadiah Sri 
Baginda Jang Moelja 

— dan Bidjaksana Kang- 
. djeng Soesoehoenan 
Toetoep. 

PROGRAMMA 8S. R. V. 
: | Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. 

Kemis 13 Oct. 

2 sore 
” 

” 

” 

Berita s.k. bh. Barat 
Lagoe Djawa 
Mengadji Oocer'an dan 
adhan 
Lagoe Melajoe   

5.— sore Memperdengarkan “Ga 

5.40, Lagoe Tionghoa modern 
6— ,, Kinderorkest ,,The 

Sandwich Islanders” 
6-40 ,, Ketoprak ,,Vocal” 
7 — malam Berita soerat kabar dan 

| kabar dagang 
Ta Sta ' Membalas soeratsoerat 

| “dan rapport rapport 
17.20 Lagoe Tionghoa modern 
1,30 Te Causerie tentang peme 

: — liharaan gigi oleh toean 
. Kwee Hoo Poen, Indisch 

H3 | Tandarts di Soerabaja 
8— , - Krontjong-orkest ,,De 

Nachtegaal” 
112055 Toetoep 

Sabtoe, 15 Oct. 

Soerabaja 1 Golflengte 68m 
dan IV 129 m 

6.30 pagi Lagoe Hawaiian 
Ma Berhenti 
1— Lagoe krontjong dan 

stamboel 
110 Gending gending Djawa 

Tengah 
12.— siang Causerie tentang hal 

oeroesan roemah tang 
ga oleh Njonja Th 
Handoko 

A22“ Lagoe Tionghoa 

1— ,, Memperdengarkan djem 
..polan Wajang Orang 

! dari Solo 
11.40 “Loedroek Soerabaja 

2.— Berhenti ” 

'Soerabajall 68 m, dan IV 129m, Se 
marangil 111m, Djokja 11 128m 

Solo li 129 m 

melan ,,Kijahi Kanjoet 
Mesem” dari Astana 
Mangkoenegaran di 
Solo 

Njanjian dan donge- 
ngan anak-anak dari 
cemoer 3—9 tahoen 
dipimpin oleh Boe Djar 
dan memperdengarkan 
Kinder-orkest dari Ni- 

     

   

      

      

Waktoe Poeasa, kasehatan haroes 
didjaga loear biasa, 

Minoemlah DJEROEK MASF, Cl- 
TROENADE & G BS. SIROOP enz. 

Dahar Roti, makan koeweh & masak 
mentegania PREMIER BOTER & DE 
LIMA CORNED BEEF. 

Boeat himatken onkost dapoer belilah 
MARGARINE TIJAP ANANAS 

(PINEAPPLF) 

GOUW BOEN SENG & Co, 
Batavia. 
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RADIO- SERWIC Ik 
— A KS HER —— 

(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER) 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES SUPER- 1OESTELLEN. 
PRAPATAN-MENTENG no: 20 Batavia C. (sebelah 

trambaan, dimoeka sigaren magazijn ADELAAR) 
Djam bitjara: Sore 6.30u — 8u 

  

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. 
L 3. 
Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV, No. 2. 

Harap semoea langganan makloem adanja.       rom II, Soerabaja 
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PILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) : 
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Djam bitjara: Sore 5u — 6u 
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