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e Zweden merasa chawatir serangan 
melaloei Finland 

Von Blomberg 'dan 5 opisir tinggi 
ditangkapnja$ 

Lithauen sama sekali tidak meminta Memel 
Kaunas, Djoem'at (Transocean) : 
Semalam pehak Lithauen membantahnja berita2 jang menjatakan, 

bahwa Lithauen meminta Memel, Pembantahan itoe berboenji sebagai 
berikoet: 

' Berita, jang disiarkan oleh pers losar negeri, tentang permintaan 
Lithauen terhadap Memel dan poela lain2 permintaan, dimana diwar- 
takan bahwa pemerentah inidibantoe oleh Moskou, semoeanja itoe 
tidak beralasan" 

Von Bromberg dan 5 opsir tinggi ditangkapi? 
Paris, Minggoe |Havas): 
Dalam ,,L? Osvre“ djoernalis teri jang terkenal, Madame Ta- 

bouis telah menoelis Na Man danpat berita dari Berlin, bekas opper- 
bevelhebber tentara Djerman, Von Bromberg dan 5 opsir2 tinggi lain- 
nja, telah ditangkapi dan ditahan dibenteng Landsberg (Beieren). 
Kiranja Hitler pada 6 September telah memberi perentah seroepa itos. 

Radja sepatoe, Thomas Bat'a ditangkap 
Paris, Sabtoe (Reuter) 
»Nouvelles Tcheco Siavagues« mengabarkan, bahwa Gestapo telah 

menangkap Radja sepatoe, Tnomass Bat'a di Zlin |Moravial. Gestapo 
menerangkan, bahwa baroe baroe ini Bat'a telah mendapat kebangsaan 
Inggeris. 

Roeslan diharap menghargai non-agressie pakt 
Kopenhagen, Minggos (Havas). President Finiand memberi: 

keterangan kepada pers sebagai berikoet: 
»Marilah kita berpengharapan bahwa Roeslan akan menghargai 

non-agressie-pakt, jang diadakan dengan kita pada tahoen 1932“. De- 
ngan poela ditambahnja keterangan itoe, bahwa Roeslan sendiri meng 
hendaki soepaja konperensi internasional berdasarkan panghargaan 
terhadap perdjandjian. 

. Permintaan Roeslan kepada Finland 

Djerman tidak minta Ame 
rika mendjadi peran 

taraan 

Perdjandjian Toerkia—Roeslan be- 
loem ditanda tangani 

Ankara, Minggos fTr. Ocean) 
Menoeroet berita dari soerat ka- 

bar Istamboel, ,, Yanisabah” djoega 
menoerost beberapa persbureau Ice 
&@r negeri dan poela ssk, pada 15 
Oct. disini dengan opisil dibantah- 
nja tentang telah ditauda tangani- 
nja perdjandjian Roeslan—Toerkia. 

Armada Toerkia menocedjoe Darda- 
nelien 

Istamboel, Minggos, (Trans- 
. $ ocean) 

Armada Toerkia jang tosroet da 
manoeuvre, kini telah berang 

kat menoedjoe Dardaneilen. Dan di 
sitoe berlaboeh di Kanakale, socatoe 
era jang diperkoeat dibagian ba 
ra 

t 

Roeslan tidak akan memebak 
Djerman ? 

Londen, Sabtos (Havas). 
Menoeroet koresponden ,,Da- 

ily Herald“ di Istamboel, Sara- 
goclu telah menerima pertang 
goengan pertanggoengan dari 

», bahwa negeri merah 
Ini tidak akan berdjoeang ber 
sama sama Djerman. Korespon 
den itoe menambahnja poela 
keterangannja, bahwa setelah 
berita itoe tersiar ditambahnja 
poela dengan campagne pers 
jang bersifat anti Djerman. 

Pertemoean Saragoclu - Molotoff 
tinggal rahasia 

Moskou, Babtoe Havas,. 
Keterangan2 tentang permoesja- 

waratan Toerkia-Roeslan masih ting 
gal rahasia. Pertemosan Saragoclu- 
Molotoff jang kemaren hanja dite- 
rangkan, bahwa sifat pertemoecan 
adalah setjara sahabat. Sedangnja 
itoe ditambahnja poela, bahwa se 
dikit hari lagi akan diadakan per 
moesjawaratan lagi. 

Besok Saragoclu pergi dari Moskou, 

Ankara, Sabtoe jHavaaj. 
Soerat kabar Istamboel, ,, Yenisa- 

bah“ menerangkan, bahwa permoe- 
sjawaratan di Moskou telah ber- 
achir. Hasilnja ialah sesoeai dengan 
kewadjiban Toerkia terhadap Peran- 
tjis-Inggeris. Soerat kabar itos lebih 
landjost mewartakan, bahwa besok 
geragoala. akan meninggalkar. Mos- 

ou. : Ta aa oo“ -.mg 

  

Roeslan Mesxou tidak men- 
dapat persetoedjoean ? 

Moskou, Sabtoe (Transo- 
ceanj: 

Oleh karena pers Sovjet Roes 
lan sama sekali tidak memoeat 
makloemat tentang permoesja 
waratan Molotoff-Saragoclu jg 
kemaren, maka dalam kalangan 
politik didoega, bahwa perem- 
boekan itoe tidak mendapat 
persetoedjcean. 

Paasiviki poelung boeat instroeksi 
« baree 

Helsinki, Djoemsat fU.Rressj 
Pada malam ini Paasiviki poelang 

'kembali oentoek menerima instroek 
si instroeksi baroe. Permoesjawara 
tan di Moskou tidak akan dimoelai 
lagi, sebeloem konperensi radja ra 
dja negeri Ostara di Stockholm be 
loem dimoelai. 

Permintaan Roeslan kepada Fin- 
land 

Helsinki, Sabtoe  (Transo- 
ceanj. Dalam kalangan jang menge 
tahosi dari kalangan Finland, dalam 
pertemoean jang diadakan sore ini, 
Roesian telah mengadjoskan permin 
taan2 sebagai berikoet : 

a. memberikan kepada Roeslan 
3 poelau2 'ketjil dilaoetan Finland, 
dengan tidak termasoek poelau 
Hogland. 

b. Roeslan menghendaki soepaja 
toeroet tjampoer tangan dalam so'al 
Aaland, oentoek kemoediannja dapat 
mentjegah perkoeatan poeiau? jni. 

c. Mengadakan persahabatan setja 
ra militer antara Roeslan-Finland. 

Asal maoe diikat perdjandjian po- 
litik oleh Roesian 

Stockholm, Sabtoe |Havasj 
Menoeroet sk. ,,Afton Bladet“ da 

lam permoesjawaratan Roeslan— 
Finland-soeal Aaland telah mendja 
di bahan roendingan. Sovjet Roes- 
lan sama sekali tidak keberatan, 
djika poelau2 Aaland diperkoeat, 
asalkan Finland maoe Ben anderaa 
perdjandjian politik dengan Roeslan. 

Roeslan mace oeroes Finland 
setjara sahabat 

Helsinki, Djoem'at (Reuter). 
Kalangan Amerika disini mene 
kan, bahwa ketika ambassadeur ber 
aksi di Moskou nampaknja Roeslan 
menghendaki soepaja soeal dengan 
Finlard itoe diselesaikan setjara 
persahabatan. Ben 

Finiand beloem ma'loemkan perang. 

Berlin, Djoemat (Reuter) : 
DN.B. mengabarkan, bahwa presi-   dent Finland, Kallis telah menge- 

LAS MN 

loearkan oendang2. dimana polisi 
pemerintah2 provinsial berhosboe- 
ngan |/dengan keadaan terpaksa te- 
lah ditempatkan. Tindakan jang 
seroepa ini tidaklah berarti bahwa 
Finland soedah memakioemkan pe- 
rang. 8 

4 berbagai permintaan Roeslan ke 
pada Finland 

Kopenhagen, Minggoe 
(Reuter). Koresponden dari 8.5. 
k. Denemarken jang di Moskou 
memoeat kabar dari soember2 
jang boleh dipertjaja tentang 
4 berbagai permintaan Roesian 
kepada Finland sebagai beri- 
koet : 1 

&. menjerahkan poelau poelau 
Tytsesaari, Lavansaari. Seis- 
kaari dan m poela Sur- 
rsaari, jang letaknja depan ko 
ta Mahkota. Sebagai gantinja 
Finland akan mendapat daerah 
Karelie sebelah timoer. 

b. Finland tidak dapat mem 
perkoeat poelau posiau Aaland 
dan Roeslan mempoenjai hak 
oentoek melakoekan penjelidi- 
kan. J 

c. Finland haross "mengada- 
kan  perdjandjian militer de- 
ngan Roesian. 

d. permintaan jang ke empat 
ini koerang terang, dan didoe- 
ga, bahwa oleh karena ini, ma 
ka delegasi Finland kembali m 
nosdjoe Haisinki. : 

Disitoe hanja bertemoe de- 
ngan pembesar2 jang rendah 
sadis, dimana diterangkan, bah 
wa jang mendjadi persoalan 
adalah tidak berhoeboengan de 
dengan kepentingan Djerman. 

Djerman tidak minta Amerika se 
bagai perantaraan 

Berlin, Djoemat (Reuter), Be- 
rita berita tentang permintaan Djer 
man soepaja Roosevelt mendjadi 
perantaraan, mendapat bantahan. 
D.N.B. mengabarkan, bahwa per- 
mintaan sercepa itoe tidak sekali2 
dimadjoekan atau dipertimbangkan. 

Konperensi radja negeri Oetara 
Stockholm, Djoemat |Transo 

ceanj. Konperensi antara kepala2 
pemerentahan negeri Ostara telah 
dimoelai dengan mendapat koen- 
djoengan besar. Kalangan jang 
kosasa menerangkan, bahwa saat 
inilah sebagai kesempatan oentoek 
mengadjoekan semoea soal politik, 
jang berhoeboeng dengan kepenti 
ngan bersama. Maka dari itoe ma 
sing-masing wakil negeri diikoeti 
poela oleh minister oeroesan loear 
negeri. 

Semboeran kepada pesawat ibear 
negeri 

Berlin, Minggoe (Transocean). 
Penolak serangan cedara diloear 

doesoen2 Berlin telah melepaskan 
tembakan2 pada tanggal 14 Oct. 
malam hari tertoedjoe pesawat jang 
tidak terang kebangsaannja. Pen- 
doedoek preman tidak diberinja 
tahoe tentang ini. 

“Lochaven"“ diserang kapal selam 
Polymouth, Minggoe (United 

Press). Royal mail lines “Locha- 
ven“ jang beratnja 9205 ton pada 14 
October telah diserang oleh kapal 
selam.Semoea penoempang menda- 
pat pertolongan. Dan jang masih hi 
doep oleh kapal penghantjoer Ing- 
geris dibawa ke Plymouth. “Locha- 
ven“ itoe mendapat -serangan de 
ngan tiada peringatan lebih doeloe. 

Bantsoem dinaikkan hebat 
Berlin, Minggoe (Transocean): 

'Rantsoem pada tiap, minggoenja da 
lam barangmakanan jang terpenting 

“bagi pendoedoek Djerman pada 23 
Oct. akan dinaikkan. Diantaranja 
pembatasan mentega, dinaikkan hing 
ga 50 pCt.Betelah Lufthansa diboeka 

eneran$ Inja maka kini telah diadakan pener 
bangan jang tetap dengan Eropah 
Oetara.Kinidjoega dilakoekan dienst 
penerbangan Berlin - Boekareat de- 
ngan melaloei Weenen. 

Pesawat bermotor diatas Djerman 
oetara. 

Berlin, Minggoe (Reuterj: Di 
sini diterima berita, bahwa diatas 

telah didengar pesawat2 bermotor. 
Ketika itos oleh penolak serangan 
oedara dilakoekan penembakan2, 

Tank paling besar seloeroeh doenia 
New York, Minggoe | Reuter) 
Dikabarkan, bahwa kapal Amerika 

»Rresident Harding“ telah beroesa 
ha mendapat perkenan oentoek me 
mindahkan kapal tank Ferantjis 
»Emile Miguet“ dari Texas ke ,,Le 
Havre'' dengan mengangkoet 13600 
ton minjak jang masih kotor. Kapai 
Amerika itoe mendapatkan tank ta 
di soedah terbakar. ,,Emile Migust" 
jang beratnja 14115 ton. adalah ig 
paling besar seloeroeh doenis. 

Persetoedjoean Djerman-Estiand 
Reval, Minggoe (Transocean). 
Pada malam Senen telah ditjapai 

persetoedjoean Djerman-Estland ten 
tang poelangnja bangsa Djerman 
dar: Estland. 

3 kapal Perantjis tenggelam 
Paris, Minggoe (Reuter): 
Menoeroet ,,Intrans Igeant", 3 ka 

pal Perantjis dengan memakai ns- 
ma ,,Miguet", ,, Bretagne“ dan »kLoui- 
siara“ pada hari belakangan telah 
tenggelam, 

Keadaan cedara djelek 
Paris, Minggoe (Reuter). 
Makloemat perang berboenji se 

bagai berikoet: keadaan oedara dije 
lek dan toeroen poela hoedjan. Ke 
aktipan jang besar sekali Gidapati 
diseloeroeh medan peperangan: Dise 
belah barat iaost Weissenburg pa- 
troeli penjelidikan Perantjis telah 
mentjapai maksoednja. 

Indoestri Djerman menghadapi 
kesoekaran 

New York, Sabtoe (Reuter) : 
Hasil indoestri Djerman jang mem 
poenjai harga bersaingan keras, da 
lam 4 atau 8 bl. akan menghadapi 
kesoekaran2. Sebabnja harga men- 
Gjadi naik karena kekoerangan ba 
han2 tanah. Menoeroet economist 
Djerman dalam perdagangan besi 
kabar2 'itoe adalah isapan djempol 
semata2. 

Diterangkan, bahwa Djerman ke 
koerangan barang? besi, mesin2, mi 
njak kotor, tarwe, tjita dll. keper- 
loean strategie. Kaoem hosroeh Djer 
man soedah letih dan mendapat ma 
kanan koerang hingga hasil tiap2 
orangnja berkoerang. 

414 penosmpang “Royal Oak“ men 
dapat pertolongan 

Londen, Minggoe fRsuterj, Ad 
miraliteit mengabarkan, bahwa jg. 
mendapat pertolongan antara pe 
noempang “Royal Oak“ ada 414 
orang. Kemoengkinan iebih banjak 
nia jang masih hidoep, kini dioen 
dangnja sangat tipis. Menoeroet ra 
dio Moskou, tentara Roeslan pada 
18 Oct. akan melakoekan serangan 
terhadap Estland oentoek memence 
hi perdjandjian Roeslan — Estland. 

Ditenggelamkan pada laroet malam 
Amsterdam, Minggoe (Trans- 

ocean) 
Menoeroet sk. Inggeris, ,, Sunday 

Express", kapal,,Royal Oak" antara 
Djoem'at dan Sabtoe pada djam 2.30 
laroet malam telah ditenggelamkan. 

Kapal pemoekoel Inggeris ditengge 
lamkan Djerman 

Berlin, Sabtoe (Transocean): 
Menoeroet. berita Djerman-Polen 

jang setengah opisil, kapal pemoe- 
koel Inggeris, ,,Royal Oak" jang be 
ratnja 29150 ton oleh kapal selam 
Djerman telah ditenggelamkan. ,,Ro 
yal Oak” .itoe dibikinnja pada ta- 
hoen 1914 dengan mempoenjai sen- 
djata delapan dari 14 inch, doea 
belas dari & inch, delapan dari 4 
inch, dengan poela banjak pipa2 
penjerang. 
Armada Inggeris hanja mempoe- 

njai 5 dari kapal2 sematjam itoe 
dan semoeanja hanja ada 15 kapal 
pemoekoel. 

Penjingkiran bangsa Djerman dari 
Trentino, Venetia, dan Giulia 

Rome, Djoem'at (Reuter| : 
Menoeroet kabar dalam permoe 

sjawaratan di Tremezzo.pada danau 
Como antara Himmler,. kepala. poli 
si Italia, Bocchini dan prefect2 Bol- 
zano dan Fiume telah dibitjarakan 
poela tentang poelangnja bangsa 
Djerman ke tanah air dari Trenti-     berbagai kota di Djerman ostara 

      

Kapal Amerika dapat kemana2, asal 
tidak membahajakan 

terj. 
Kini telah didapat persetoedjoean 

antara senator2 oentoek memberi 
kelonggaran dalam oendang2 pelaja 
ran mencerost peratoeran kenetra- 
lan. Fial ini adalah mengenai pela- 
rangan bagi kapal-kapal Amerika 
oentoek mengoendjoengi negeri2 jg 
berperang atau djadjahan2nja. 
Menoeroet hadjat itoe, kapal-ka 

pal Amerika diperkenankan menoe 
djoe kemama-mana jang tidak ada 
bahaja. 

Zaleski kembali ke Paris 
Hari ini dengan menoempang pe- 

sawat oedara, Zaleski telah kembali 
ke Paris lagi. 

Pesawat Djerman diterbaki kapal 
perang Denemarken 

Londen, Djoem'at jReuter): 
Dari Kopenhagen dikabarkan, bah 

wa kapal perang Denemarken telah 
menembaki 2 pesawat Djerman. Ada 
poen sebabnja karena pesawat2 itoe 
dengan rendah sekali melaloei dae- 
rah laoetan Denemarken. 

Kapal Inggeris diserang 
kapal selam 

Londen, Djoom'at (Reuter). 
Admiraliteit  mengoemoemkan, 

bahwa kapal Inggeris jang beratnja 
5000 ton. 88. :,Herenepool" telah 
mendapat serangan dari kapal selam 
Dikabarkan, bahwa nelajannja men 
dapat keselamatan, dan mendapat 
pertolongan dari kapal Amerika. 

12 kapal selam dikaramkan 
Paris, Djoemat (Reuter). Me- 

noeroet makloemat setengah opisil, 
pada boelan Sept. ada 12 kapas! se 
lam jang dikaramkan, atau meda 
pat keroesakan jang besar sekali. 
Makloemat pagi pada 13 October 
menjatakan ketenangan dibagian 
besar dari medan perang. Didistrik 
Warnit patroeli Djerman dipoekoel 
moendoer. : 

Gerakan tentara dibatas Djerman 
Roeslan bersachir. 

Berlin, Djosm'at (Transoceanj. 
Makloemat militer dari Kwartier 
Besar pada djam 12 berboenji se 
bagai berikoet: ditimoer gerakan 
militer sepandjang batas jang dike 
hendaki Djerman—Roeslan kini te- 
lah berachir, Dibarat sebagaimana 
hari hari kemoekanja, terdjadi ke- 
aktipan penjelidikan dan artillerie. 
Tentara Perantjis kemaren telah 
menioep amblas djambatan2 di Win- 
tersdorf, Breisach dan Neuenburg. 

Patroeli penjelidikan Djerman poe- 
lang tidak berhasii 

Paris, Djoem'at (Havag). 
Makloemat malam pada 13 Okt. 

berboenji sebagai berikoet, keadaan 
cedara djeiek, dan poela ada toe- 
roen boedjan. Didistrik sebelah se 
latan dari. Rirmasens pehak Djer 
man mengirim berbagai patroelipe 
njelidikan, jang kemoediannja ter 
paksa kembali dengan tidak mem. 
bawa hasil. 

Radjs Inggeris memanggil selos- 
roeh persidangan. 

Londen, Djoem'at (Havasj. 
Hari ini Radja Inggeris telah 

mengadakan persidangan dari badan 
perwakilan semoeanja. Persidangan 
itoe dikoendjoengi poela oleh Stan- 
hope, Hankey, Alness, Etherwald 
dan Ramsbothan, : 

Kongres Eucharist ditoenda. 
Vaticaanstad, Djoem'at (Ha 

vas). 
Dengan opisil dima'loemkan, bah- 

wa Kongres Eucharist jung telah 
ditetapkan dilangsoengkan permoe- 
laan tahoen 1940 di Nice, kini ter- 
paksa ditanggoehkan dengan berke- 
doedoekan kelak di Sinedia. 

Hasil nihil dari: tentara Djerman 

Paris, Djoem'at (Router): 
Sekalipoen kemarin oedara terang” 

tjoeatja, keaktipan tentara Djerman 
selama 24 djam berhasil nihil. Ha- 
nja didapati beberapa serangan jg. 
tidak berkekoeatan dibelakangnja, 
sedang artillerienja poela koerang 
aktip. Kalangan militer mendoega, 
apakah ini adalah persediaan? oen 
toek serangan jg besar2an. Sedang 
nja itoe patroeli Perantjis sangat 
aktip, dan memoekoel golongan2 ten   no, Venetia, dan Giulia. 
tara Djerman dihoetan Haardt. 

ah 

Washington, Djoem'at (Reu- : 
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Djagal besar 

ERMA'LOEMAN perang, se- 
perti orang tahoe, soedah ber 

djalan 6 mirggos lamanja, tetapi 
peperangan beloem petjah.. 

Jang kita ketahoei sekarang ini, 
jalah bahwa Perantjis dan Inggeris 
menolak oesoel oesoel damai dari 
pehak Djerman, dengan berbagai2 
matjam alasan. 

Soedah tentoe penolakan ini,—wa-| 
laupoen soenji tetap scenji, — ber 
erti akan terbitnja “djagal besar“. 

Tetapi masih ada jang haroes di 
toenggoe. 

Separti kita tahoe, salah satoe 
dari pada hasil psrtemosan antars 
Molotoff dengan Ribbentrop tempoh 
hari, djika Inggeria — Perantjis me 
nolak oesoel oesoel damai Djermap, 
maka Rosslan dan Djerman perloe 
menentoekan tindakan jang lain 
lagi : 
Apskah tindakan ini akan meroe 

pakan perdjandjian militer atau Is 
innja, itos tidaklah boleh kita te- 
rangkan disini Walaupoen ada beri 
ta dari pembantoe ,,Daily Herald 
di Istamboel jang menjatakan, bah 
wa Roeslan tidak akan berdjoe 
ang disamping Djerman, tetapi hal 
itoe beloemlah berarti apaapa, dji 
ka diingat, bahwa berita ini datang 
nja dari satoe pehak dan di Toerki 
tempatnja. 

Moengkin bahwa memang ada be 
rita seroepa itoe, tetapi hal jang de 
mikian itoe tentoenja oentoek mem 
bikin soepaja orang djangan terla 
loe menoempahkan perhatiannja ke 
pada perdjandjian perdjandjian jg 
diboeat antara Toerki dengan Roes- 
lan. 

Lagi poela perdjandjian ini dibi 
kin demikian roepa, sehingga Toer- 
ki tidak poela melangggar perdjan 
djian dengan Inggeris dan Perantjis 

Toerki tentoenja netral. Dan se- 
bagai negeri netral, wadjib Toerki 
menolak tiap2 kekoeatan jang seki 
ranja memindjam tempat kepada 
nja, seperti Dardaneilen itoe. 

Betapapoen djoega terang, bah- 
wa oesaha Roeslan sangat ber 
hasil di Eropah bagian selatan itoe, 
artinja ia merdeka (djaoeh dari Ing 
geris-Perantjis) oentoek berboeat 
sekehendaknja disekitar Laoetan Hi 
tam, teroetama sekali terhadap Roe 
menia dan Iain2nja. 

Sementara itoe gerak Roeslan se 
karang ini roepanja agak terhenti 
oleh kekoekoshan hati Finland, jang 
masih keras tidak lekas2 toendoek 
seperti Estland, Lethland dan Li- 
thauen. 

Berita-berita Iain di Eropah me 
pjatakan, bahwa baharoe sekarang 
inilah handak dimoelai perang pe- 
rang jang sebenar-benarnja. 

Seperti kata kita diatas, soedah 
lama dima'loemkan tetapi beloem 
pstjah. 
Kiniposn masih tetap soenji, tetapi 

kesoenjian ini terang nampak hen- 
dak di-ikoeti oleh tofan jang maha 
dahsjat. 

Hanja pertaroengan2 di Laostan 
dan Darat agak bertambah, meski- 
poen hanja sedikit. 

Orang mencenggoe. 
Perang besar, ataukah masih ada 

djalan oentoek bisa dihentikan sam- 
pai disini ? 

Orang melihat kedjosroesan Ame- 
rika, kalsau2 Amerika masih besar 
pengaroehnja oentosk mentjegah 
kelandjoetan peperangan di Eropah 
itoe. - 

Hingga kini beloem nampak, poen 
boleh djadi orang masih menantikan 
langkah bagaimanakah jang hendak 
didjalanksn lagi antara Roeslap 
dengan Djerman, 

Perang besar baroe hendak di 
moelai. 

Boekan sadja di Eropah roepanja, 
tetapi, di Timoer Djaorhpoen nam- 
pak bahwa pertaroengan disana, 
tidak bertambah soeroet, melainkan 
bertambah2 hebat, lebih2 perlawa 
nan dari pehak Tionghoa, dimana 
antara lain-lain ialah penghoedja- 

| han bom kepada kota Hankow, ja'ni 
bekas iboe-kota Tiongkok djoega, 
jg direboet oleh Djepang. 

Djepang hendak melekaskan ,,in- 
cident“ di Timoser itoe, sospaja 
moedah memboeat langkih jang 
lainnja, tetapi roepanja ,,incident" 
disana itoe tidak maoe selesai lekas 
lekas, djoestros jang demikian itoe 
sangat menghambat langkah Dje 
pang di Asia ini. 
Perang Eropah hendak membesar, 

roepanja hanja Amerika dan Roes- 
lan bersama sama jang bisa men- 
tjegah. 

Tetapi doea - dosanja 
agak segan. 

roepanja 

A. Tj, 

    

  

Journalistiek dan Pengetahoean 
Oemoem 

Dengan ini diperma'loemkan, bah 
wa Cursus Journalistiek dan Penge 
tahoean Osmoem ditoetoep 7 hari 
lamanja berhoeboerg dengan per- 
moelaan Poeasa, moelai hari Senen 
16 Oct. sampai 23 Oct. boeka lagi. 

open 

Kabaran jang bertoempoek 

Oleh karena doea hari bertoeroet 
tosroet liboer, maka kabaran dalam 
dan loearnegeri bertoempoek2 hing 
ga kita pilih mana jang 'mesti di 
mosatkan lebih doeloe. Jang kita 
tahan, soepaja dimakloemi oleh jg. 
bersangkoetan. 

Se jena 

Penghinaan kepada Hitler 

Boekan ,Nws vd Dag" 
sadja. 

Seperti diketahoei baroe-baroe ini 
troean Belonje, hoofdredaktoer het 
Nieuws telah berhadapan dengan 
hakim. 
Kabar lebih landjoet menjatakan, 

bshwa beliau dibebaskan, hanja dari 
pahak off. v. Justisi dimintakan re- 
visi. 

Selain daripada itoe, di Soerabaja 
poen tidak lama lagiakan dihadap 
kan salah seorang redaktoer dari 
»De Malanger“ jang djoega ditoe- 
doeh memosat toslisan jang menghi 
na kepada Kepala Keradjaan Djer- 
man. 

Roen ,,Keng Ro“ tidak ketingga- 
lan. 
Kabarnja toean Injo Beng Hoat, 

hoofdredaktoernja, kelak tanggal 31 
October depan ini haroes berhada 
pan dengan politierechter djoega, 
karena ditoedoeh menghina kepala 
keradjaan Djerman, ja'ni termoeat 
didalam roeangan ,,Sambel Goreng- 
nja“ tertanggal 14 September 1939. 

——— 

Mengoendjoengi kspal Oranje 

Persatoean Kaoem Iboe Minang- 
kabau dan P,I.P.B. mendapat oen- 
dangan dari Stoomvaart My Neder- 
land osntoek mengoendjoengi kapal 
Oranje beresok poskoel 10 pagi. 

— yan 

Pertemoean H.B5. Perdi dengan 
pimpinan Gapi 

»Antara“ mengabarkan, bahwa 
pada malam 13/14 Oct- jl, atas oen- 
dangan Gapi, soadah diadakan per 
temoean antara Dagelijks HB, PRerdi 
dengan Pimpinan Gaboengan Politik 
Indonesia bertempat diroeangan GPI 
G. Kenari. Pertemoean dihadiri oleh 
tt: Thamrin, Abikoesno, Mr. Amir 
dan Dr. Ratulangie dari Gapi serta 
tt: Tabrani, Sjamsosdin St. Ma'moer 
dan A.M. Sipahoetar dari Perdi. Pem 
bitjaraan jang mengenai dasar pe 
kerdjaan bersama2 antara kedoea 
organisasi itoe, berdjalan dengan 
tjepat dan singkat serta soedah di 
dapat ketjotjokan didalam lapangan 
tsb. 

—dg— 

Sultan Djokjakarta di Betawi 

Dengan kereta api , E »ndaagsche" 
hari Djoem'at sore tiba di Betawi 
Sultan Djokjakarta, Sri Hamengkoe 
B ewono ke VIII. 

Diperron nampak banjak sekali 
orang Jang hadir dari pihak opisil! 
alah assitent resident Betawi, toean 
Th J. Leeuwendal dan Boepati 
Betawi. 

Hampir djam 6 kereta sampsilab: 
kereta api iui disamboeng dibela- 
kang dengan kereta Directie boeat 
Sultan dan pengiringnja. 

Lebih doeloe keloear doea orang 
pembawa songsong, jang laloe ber- 
diri tegak disamping tangga kebe- 
saran. Sebentar lagi nampaklah Sri 
Sultan, berpakaian pakaian pangli- 
ma perang dari tentera Hindia Be 
landa dan diikoet oleh ampilan2, 
pembawa oepotjoro. 

Setelah langsoeng oepatjara pe- 
njamboetan dari pihak pmbegar2, 
laloe Sultan berangkat dengan auto 
kraton, jang mempoenjai merk H. 
B. VIII, ke Hotel des Indes, dimana 
Sultan menginap selama koendjoe- 
ngan di Bstawi ini. 

Jang mengiring Sultan, ialah 7 
Pangeran, seorang Regen dan lebih 
dari 30 orang pegawai2 rendah dari 
Kraton. 

Sri Sultan, selain dari menoeng- 
goe kedatangan G. R.M. Daradja- 
toen, jang sampai di Betawi pada 
hari Rebo j.a.d. dengan kapal ,,Dem 
po", akan mengoendjoengi beberapa 
pembesar2 di Betawi.   
  

—I— 

  

Baroe-baroe ini toean H. Mochamad Said, Wijkmees- “ 
ter 2e. kl. di Gambir diangkat mendjadi Wijikmeester 

le. kl. dan dipindah ke Tanah Abang. 

     

Gambar 

roe itoe. 

Gambar disebelah 
rang dan perkakas roemah t. Moehamad Said tsb. 
diangkoet menoedjoe tempat. tinggal. jang baroe. 

diatas meloekiskan penjamboetan pendoe- 
doek Tanah Abang atas kedatangan Wykmeester ba- 

kiri diambil waktoe barang-ba- 

  

Malam pertemoean orang tosa 

Moerid Pergoeroean Rakjat 
Malam Djoem'at, 12/13 October jl 

Pergoerosan Rakjat Djakarta di 
Kramat 174 telah mengadakan per 
temoean antara orang tosa moerid 
dengan Madjelis Goeroe, dikoendjoe 
ngi oleh kira-kira 80 orang iboe dan 
bapak moerii. Setelah ketosa Ma- 
djelis Goeroe memberikan verslag 
tentang PR pada tahoen ini dan 
menerangkan arti pertemosan sema 
tjam itoe, makanjonja Rosijana 
membitjarakan kenasionalan dalam 
PR. Sesoedah itoe t. Soebroto 
seorang bapak moerid mengandjoer 
kan dalam pidatonja adanja persa 
toean antara orang2 toea moerid 
PR, soepaja dapat mengawas-awasi 
atau menjempoernakan PR chos- 
soesnja jang soedah tentoe mem- 
beri manfa'at kepada mosrid2nja 
(ialah anak-anaknja sendiri). 
Hal itoe disetoedjoei oleh hadirin, 

dan akan dioesahakan. Seorang ba 
pak dan seorang iboe menambah 
tentang pemberian hoekoeman ke 
pada moerid dan hal rapport, jang 
didjawab dengan semestinja. Sesoe 
dah itoe toean Mr. Amir Sjarifoed- 
din, jang djoega sebagai bekas sa 
lah satoe goeroe "PR membitjara 
kan soal hosboengan Roemah Tang 
ga dengan Pergoeroean. Menoeroet 
beliau antara kedoea-doeanja itoe 
soedah ada djembatan 'emas jang 
menghilangkan djoerang pertenta 
ngan dalam doenia anak zaman 
dahoeloe (waktoe beloem ada per 
goeroean Nasional) : itoe menoeroet 
pembitjara, doenia sianak ada doea, 
doenia sekolah dan doenia roemah 
tangga jg seringkali bertentangan 
Sesoedah beberapa hadirin bertanja 
dan menambah keterangan, per 
temoean jang dimoelai djam 8 itoe 
ditoetoep dekat djam 10 malam de 
ngan selamat. |Anetaj. 

 -N & 

Malam perkawinan dokter Moewardi 
Perhatian darifihak 
ahlitabib, 

Pada hari Sabtoe malam Minggos 
jl. telah dilangsoengkan malam res:p 
si perkawinan antara dokter Moewar 
di dan.n. Soes lowati, bertempat di 
Djoharlaan 8, dengan koendjoengan 
dari bermatjam2 fihak, lebih2 dari 
kalangan persepak ragaan dan ke- 
tabiban. Sebab ketjoeali dikalangan 
kedokteran, toean Moewardi adalah 
djoega salah seorang dari pengoe- 
roes VIJ. Poela nampak antaranja 
toean2 boepati dan patih Betawi, 
mar. dr. Soepomo, Soetardjo lid volks- 
raad, dil. 

Jang menerima tamoe2 malam 
itos ialah pengoeross2 dan anggauta 
V.I.J. Banjak nampak boenga2 
djoemlahnja tidak koerang dari 50 
karangan dari bermatjam matjam 
fihak. 

Dalam pertemoean itoe diperde- 
agarkan pidato toean dr. Rasjid 
Sebagai satoe soembangan kepada 
penganten itoe dengan koepasan 
setjara ilmoe, Begitoe djoega orang 
dapat mendengarkan pidato sedikit 
dari toean Prawirosoedarmo, salah 
seorang dari pengoeroes V.I,J. 

. Malam jang bahagia itoe selesai 
kira kira djam 10,30 malam. 

ga 

»Marnix" di Lissabon 

ANP. mengabarkan, bahwa pada 
tanggal 12 boelan ini kapal ,,Mar- 
nix“ telah tiba dl Lissabon (Por- 
tugalj - 

—AO— 

Rapat anggota P.SII, 

Kemarin, pada hari Minggoe, wa 
laupoen ketika itoe waktoerja orang 
Ie'poeasa PSII tjabang Djakarta 
telah mengadakan rapat-anggota 
bertempat diroemahnjn toean Abd. 
Salam, Djangkongweg, Batavia-C, 
Rada djam 10 siang rapat diboeka 

oleh ketoea dengan pembatjaan Al- 
Fatekah. Ketika itos oleh secretaris 
poen soedah dibatjakan verslag ra 
pat pengoeroes PSII tjabang Dja- 
karta jang telah diadakan sebeloem 
PSII tjabang Djakarta mengadakan 
rapat anggota ini, verslag mana jg 
menjatakan tentang soesoenan Co- 
mite Zakat-Fitrah PSII. 
Adapoen soesoenan Comite itoe 

jalah sebagai berikoet :   
“ 

Ketoea: toean T.H. Ossman (seba- 
gai ketoea Madjlis Sjari'at wal Iba 
dat RSII Djakarta) 
Penningmeester: toean Abdoel 

Salam. Adapoen kedoea2nja ini ber 
kediaman di Petodjo Binatoe Gg. 5 
dan Djangkongweg no.4. 

Sub-comite jalah sebagai berikoet: 
Di Kp Bali terdiri dari pada toean 
toean : Moesanip dan Amsar. 

Di Gg Thomas hanja terdiri dari 
pada toean O:mar Hadi. 

Di Tjempaka Poetih, t M. Kadar. 
Di Tanah Tinggi, t. Moeslim Arjf 
Di Gang Sentiong, t. Minang. Di 
Kamp Doeri, toean Sja'bani 

Di Petodjo, Tomang, Tanah-Ren- 
dah dan Tandjoeng Priok, masing2 
terdiri daripada tt. Soeradi, M. Sa- 
lim dan Djamain (Tomang), H. Has 
bi (T. Rendah) dan So'anin |(Tan- 
djosng Priok). 

Sesoedah itoe toean Moesanip di 
persilahkan memperbintjangkan ten 
tang : Djalannja organisasi. 
Keterangan soal ini dengan pan- 

djang lebar dan memfahamkan ke- 
pada hadhirin telah dioetjapkannja 
hingga memosaskan pada hadhirin. 

Kira2 pada djam 12 siang rapat 
ditoetoep dengan pembatjaan Al Fa- 
tihah. 

mand pama y 

'Toean Joedawinata lekas tiba 

18 October depan 
Fihak pengoeroes mengabarkan 

bahwa toean S. Josdawinata, jang 
dalam waktoe jang lampau mengoen 
djoengi Eropah goana keperloean 
PGB beberapa boelan lamanjs, akan 
lekas tiba di Tandjoeng Priok, ka- 
lau tidak ada aral melintang. Nanti 
pada hari Rebo pagi, 18 boelan iri 
akan tiba dan hariitoe djoega djam 
8 malam akan mengadakan perte- 
moean di Gang Adjudant 24 dian. 
tara pemimpin? PGB. 

—I— 

»Banki Chidya" 

Satoe film HINDOESTAN jang 
tjoekoep memberi keposasan, penoeh 
dengan pertempoeran jang ngeri. 
Pembalasan jang setimpaloleh seo- 
rang gadis dan seorang pemoeda 
bosat menoentoet bela ajah mereka 
jang soedah mati terboenoeh. 
Matjam-matjam kedjadian-kedja- 

dian jang loetjos jang akan mem- 
boeat tertawa setiap orang jang 
melihat ! 2 

Banjak film HINDOESTAN jang 
soedah - dipertoendjoekkan, tetapi 
beloem ada jang dapat mengatasi 
»NIGHTINGALE“, jang tjoekoep 
dengan segala roepa permainan jang 
diingini oleh para penonton, 

Datanglah sendiri memboektikan 
inja di Gsdong Alhambra bioscoop 
jang akan dipoetar moelai malam 
ini. : 

  

    

  

Moehammadijah Kemajoran, ber 
noeboeng dengan laatnja kopij itoe 
kita terima, sedang kita haroes me 
ngingati kehangatannja, maka ter 
paksalah kita tidak bisa memoesat- 
kan kabar itoe. Apa lagi beritaitoe 
adalah berita kota. Harap makloem. 

Inna lillahi wa inna ilaihi radjioen! 

t. R. Aboe Wiraatmadja 
wafat 

Assistent Wedana Tjilamaja 

Eilendengar : 
Bersamaan dengan djatoehnja ha 

ri Poeasa pertama, sedang orang” 
orang Moeslimin membersihkan ro 
chani dan djasmani, salah satoe 
dari roekoen Islam, maka toean 
Raden AboeWirsatmadja, 
Ass. Wedana dionderdistrik Tjilama 
ja, (Poerwakarta), telah wafat pa 
da hari Sabtoe (Paing) pagi, djam 
3,30 tanggal 14 October '39. Wafat 
nja diroemah sakit Poerwakarta, 
setelah menderita penjakit suiker- 
ziekte bersama bisoel2 jang mengoe 
atirkan, kira2 3 minggoe lamanja 
dan moelai tanggal 25 Sept. '39 di 
rawat dalam roemah sakit tab. 

Pada Sabtoe pagi itoe djoega dje- 
nazahnja telah diangkoet ke Betawi 
dengan moebil roemah sakit Poer- 
wakarta, akan dikoeboer di Mang- 
gadoea, Betawi. 

Waktoe sosdah selesai semoea, 
dengan diantarkan oleh sanak sau- 
dara dan teman2 sewaktoe hidoep- 
nja, sedang poetera dan poeterinja 
ikoet djoega oentoek menjampaikan 
penghormatan jang penghabisan ke- 
pada ajsahandanja, maka djam 3 
siang djenszah itoe dibawa dari 
Kepoeh 54 kekoeboer Manggadoea. 

Tidak ketinggalan pada hari itoe 
toean patih Poerwakarta jt. R. 
Rangga Tirtascejatna) bersama ra- 
den ajoenja, memerloekan datang 
berkoendjoeng oentoek menjatakan 
ikoet berkaboeng pada hari doeka 
itoe. 

& 

Toean Aboe Wiraatmadja beroe- 
moer Ik. 50 tahoen dan koerang 5 
tahoen lagi akan mendapat pensioen, 
oleh karena kini masih dipandang be 
loem pada waktoenja, meskipoan 
zoedah mendjabat pskerdjaan pada 
goebernemen I.k. 30th dengan setia 
nja. Dari 30 tahoen itoe beliau men 
Gjadi assistent wedana 22 tahoen 
lamanja, antaranja ditempat-tempat 
Rengasdengklok, Pedes, dan Tjilama- 
ja. Sebeloem itoe beliau mendjadi: 
manteri polisi 2 tahoen lamanja. 

Tetapi tiap machloek tak tahoe 
doeka dan soekanja. Masih kcerang 
5 tahoen akan melandjoetkan peker 
djaannja, tiba-tiba soedah mening- 
galkan negeri jang fana ini, dengan 
beberapa poetera dan poeteri jang 
beliau tinggalkan. Evan 

. Moedah2an poetera dan -poeteri 
jang ditinggalkan itoe akan meneri 
ma kedjadian ini sebagai soeatoe 
hal jang memang tak boleh ditolak. 
Begitoepoen rakjat Tjilamaja jang 
sampai kini mendapat pimpinan da 
ri marhoem. 

Moga2 arwahnja diberi oleh Al- 
lah kelapangan dan diterima djoea 
amal semasa hidoepnja. Dan moe- 
dah2an dilimpahkan Allah Rahmat 
karceniaNja dan dianoegerahi kehi 
doepan choesnoel chatimah diachi- 
rat! 

Amin !!   Ka jasa 

  

Soerabaia, 
kaman djanazah.   — MENGHATOERKEN TERIMA KASIH. aa 

Assalamoe'alaikoem w.w. 
Dengen ini, saja menjampaiken terima kasih pada segenap 
Toean2 sahabat2 dan kenalan2 jang telah sama mengirim .- 
soerat2 dan telegram2 pada saja, tanda toeroet berdoeka 
tjita atas wafatnja saja poenja istri, teroetama pada pe- 
ngoeroes2 dan anggota2 Al-Irsjad. dan Moeroatoel-Ichwan di 

jang telah mengoeroes dan mengantarken pema- 

Wassalam 

A.B.M. ASJIBLI 
PEKALONGAN. 

Hoofd-Comite terdiri dari pada: PELAN ARENA MNERER ENAK SPA NT SOAL ART ADA NE SARUNG 
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|... Pasoekan Djepang 

“sMokio, 14 Oct. (Reuter): 

|. pada kota Hankow. D 
.. 100 orang mendapat loeka. 

kow itoe, 

| nja banjak kebaksvan 

. penjimpan obat bedil. 

mendjatoehkan beberapa boetir 

an bom Tionghoa di Hankow : 
Kk, 8" teroes meneroes | 

makin terantjam 

Hoedjaa 'bom Tionghoa di Hankow 

Domei mewartakan, bahwa pesawat pesawat Penang TDANngA 
| ri hingga t ali soedah mendjatoehkan beberapa bor 

Ba kat Mela Yi ra ada Sg annag jang tiwas-djiwanja dan 

Pesawat? terbang Djepang hantjoer 
Chungking 14 Oct. (Reuter) 5 : 
Berita2 jang diterima disana mewartakan, bahwa beberapa 

pesawat terbang Djepang soedah dapat dihantjoerkan, ketika 
pehak Tionghoa mendjatoehkan beberapa boetir bom di Han 

.. Seboeah tempat penjimpan obat obat bedil telah kena bom 
djoega sehingga peletoesan peletoesannja menjebabkan timboel 

Hankow diserang lagi S 
Chungking, 15 Oct. (Reuter). Pada tanggal 14 October 

jang baroe Ialoe tentara-oedara Tionghoa hingga tiga kali te 
lah menjerang kota Hankow lagi. Ketika itoe pehak Tionghoa 

terseboet dengan sehebat-hebatrja telah membombardeer se 

boeah lapangan-terbang Djepang dan beberapa tempat-tempat 

Pada djam 12.13 siang segolongan pesawat pelempar bom 
Tionghoa jang pertama telah kelihatan di Hankow, dan teroes 

bomnja kepada seboeah lapa- 
ngan terbang, sehingga beberapa pesawai2 terbang Djepang 
jang ada disitoe dapat dihantjoerkannja. : 

Toedjoeh menit kemoedian daripada itoe, mosntjoel lagi go- 
longan dari pesawat pelempar bom Tionghoa jang kedoea dan 
teroes posla mendjatoehkan beberapa boetir bom kepada tem- 
pat penjimpan obat bedil perang, sehingga oleh karena adanja 

de sbebarapa psietoesan2 jang disebabkan oleh bombardement ter- 

    

   

    

  

    

   

        

    

   

   

   
    

   

     

    
    

   
      

    

  

   

   
    

    

   

   

jang 3 djam lamanja. 

jongkok ditarik kembali? 

Pehak Tionghoa bergiat teroes 
—.. Kemoedian pada djam1230 siang 

—.. moentjoellah poela golongan pesa- 
—.... wat pelempar-bom Tionghoa jang 

—. ketiga dan teroes membombardeer 
|. lapangan terseboet lagi, sehingga 

—. hangar2, baik didalam maoepoen di 
—.. Ioearnja terbitlah kebakaran djoega. 

— Ketika itos ada 20 boeah pesawat 
pemboeroe kepoenjaan Djepang ter 

— bang naik keatas dan teroes bertem- 
0er dengan pesawat2 pelempar 
om Tionghoa itoe. - 

—. Pertaroengan hebat diosdara 
| Pertarosngan hebat telah terdja 
“di dioedara antara Hankow dan 
“Ichang, sehingga ada koerang-lebih 
“3 boesh pesawat terbang Djepang 
 roentoeh karena tertembak. : 
|. Ketika itoe hanja dosa boeah pe 
sawat pelempar bom Tionghoa jg 
roesak. : 

Pehak Djepang moendoer karena 
2 terantjam 3 
Chungking, 15 Oct. (Reuterj: 
Setelah pada tanggal 13 Saptem- 

er jang baroe laloe pehak Tionghoa 
berhasil mendoedoski Yanglouszs 
jang lstaknja didjalanan kereta-api 
Cantor—Hankow sebelah Selatan 
“sedikit dari Hankow, maka pada 

'at itoe poela pasoekan2 Tionghoa 
ngautjam-antjam hendak memoe 
kan barisan daripada pasoekan 
ekan Djepang di Tungcheng jz 

| sedang memoendoerkan dirinja | 
apal-batas antara Hunan dan 
peh didekat Yochow. 

Yochow dikepoeng pehak 
.. Tionghoa 

. Sedangkan tentara besar dari 
pada pasoekan2 Tionghoa me- 
lakoekan serangan kepada kota 

. Yochow, maka ketika itoe djoe 
ga seboeah detachement Tiong 
hoa soedah berhasil poela me 

. ngepoeng kota tersebost dan 
. Bosdah dapat poela menduedoe 

ki Taolin jang letaknja dise 
belah Timoer dari Yochow. 

Pasoekan? Djepang makin 
terantjam 

- Dengan tjara melakoekan tac 
. tiek seroepa itoe, maka sebocah 

— barisan Tionghoa jang lainnja 
telah berhasil poela mendekati . 
Kota Ta-Sha-Ping didjalanan ra 

: ja antara Tungcheng dan Tsung 
yang, sehingga oleh karena itoe 

“ pasoekan2 Djepang jang kini 
. sedang mempertahankan dirinja 

£. di Tungcheng, sangat diantjam 
.. antjam dari belakang oleh pi- 

hak Tionghoa. : 

. Pasoekan2 Djepang moendoer 
£ ke Pichi 
.. Tilgram2 medan peperangan Tiong 
hoa mewartakan, bahwa tentara 

sar dari pada pasoekan2 Djepang | 
sekarang soedah memoendoerkan 

mtoean Inggeris kepada| 

seboet, terbitlah poela kebakaran pada doea boeah tempat 

Perdjandjian dagang Moskou-Tokio 

Sementara itoe sebosah barisan 
Tionghoa teroes madjoe di daerah 
Kiangsi sebelah Barat-Lxoet, sehing 
ga ketika itoe barisan terseboet 
berhasil merampas Siu-Shiu dan te 
roes bergerak madjoe kearah Wun- 
ning, Fengsin, Chingan dengan mak 
soed hendak memperlindoengi sajap 
kanan daripada pasoekan? Tionghoa 
jang masih teroes bergerak madjoe 
disepandjang djalanan kereta-api 
Canton-Hankow kearah Oetara itoe. 

Pehak Djepang di Tiongkok Tengah 
— bergiat djoega 

Hankouw, 15 Oct. (Trans Oce 
an)| : Afdeeling Pers dari pada ten 
tara Djepang jang sedang melakoe 
kan serangannja di Tiongkok-Te- 
ngah, mewartakan, bahwa pada 
tanggal 15 October jang baroelaloe 
|pasoekan2 Djepang bei haisi. meram 
Ipas segenap benteng2 moesoeh di 
sembilan bosah medan peperangan, 
termasoek djoega daerah pegoenos 
ngan pegoencengan Kiuking antara 
provincie Hup2h dan Kiangsi dan 
soedah tentoe pasoekan pasoekan 
Djepang itoe akan memberi poekoe 
lan hebat kepada tentara Tiong- 
hoa jang ada didaerah ini. 

Dikir, bahwa pasoekan2 Tiong- 
hoa jang ada didaerah ini ada 530 
riboe orang, diantaranja ada 30 500 
lorang jang tiwas-djiwanja dan 3730 
orang tertawan, 

persediaan peperangan sosdah dja 
toeh poela ketangan Djepang. 

jp 

Ambassadeur Sovjet baros 
st di Djepang 

Tokio, 15 October (Domei) : 
Didengar kabar, bahwa ambassa 

deur Roeslan jang baroe di Dje- 
pang, Smetanin, dengan diiring 
kan oleh 9 orang ambtenaar jang 
memegang djabatannja di consulaat 
dan anggauta anggauta dari ambas 
sadeur Sovjet ini hari soedah ber- 
tolak dari Moskou oentoek meme- 
gang djabatan mereka masing2. 

Permoesjawaratan per 
djandjisn dagang 

'Tokio, 16 October |(Trans- 
Oceanj : Menosroet kalangan2 
politiek disini, sekarang antara 
Roeslan dan Djepang soedah di 

“lakoekan permoesjawaratan oen 
toek mengadakan perdjandjian 
dagang antara Ambassadeur 
Djepang di Moskou, Togo dan 
Molotoff. 3 

Selandjoetnja ditambah poe 
la, bahwa permoesjawaratan 
ini soedah berachir pada seboe 
ah goal. YAA 
Ada tentang isinja per 

djandjian itoe hingga kini orang 
masih beloem dapat mengeta 
hoeinja. 

Dengan opisil orang masih 
beloem dapat membenarkan dan 
mengakoei sah tentang adanja 
berita2 ini, tetapi departement .   dirinja ke Pichi.. 

  

» 

    

Oaroesan Loear Negeri mene- 
rangkan, bahwa orang masih 

Beberapa djoemlah besar daripada | 

    

   
   

  

4 

beloem mengetahoei poela ten- 
tang adanja perdjandjian de- 
ngan Sovjet-Roeslan itoe.    

   

  

Tani meletakan djabatannja 
Tokio, 13 Oct. (Reuter) : 
Vice-minister Ocroesan Loear 

Negeri, Tani, telah meletakkan 
djabatannja, karena ia merasa ber- 
tanggoeng djawab atas perselisihan 

Rerselisihan dapat d'atoer kembali. 
Tokio, 13- October |Domei): 

Perselisihan jang tertimboel di Gai 
musho ini hari soedah dapat diatoer 
kembali, karena segenap anggota 
dari Gaimusho-Staf sosdah memper 
setoedjoei persetoedjoean jang dioe 
soelkan oleh Pemerintah itoe ! 
Adapoen pengangkatan attache2 
perdagangan akan tetap dipegang 
oleh menteri Osroesan Loear-Negeri 
dan tidak akan diserahkan kepada 
menteri Oeroesan Dagang. 

Selandjoetnja No mura soedah 
mengadakan rapat anggota2 dari 
pada Gaimusho-Staf dan disitoe di 
terangkan bahwa orang tidak dapat 
mempersetoedjoei atas permintaan2 
onstlag itoe. 

Inggeris akan menarik (pemberian 
bantoeannja ? . 

Londen, 15 Oct (Havas). Kan 
tor Loear-Negeri membantah 
berita2 jang disiarkan :oleh ps 
njiaran Djerman, berita mana 
jang mewartakan, bahwa Ing- 
geris berniat akan menarik pem 
berian bantoeannja kepada dol 
lar Tionghoa, 

Hankow diserang teroes 
Chungking, 16 Oct. (T.ocean) 
Menoerost communigue jg. opisil 

dari pehak Tionghoa, pada tgl. 14 
Oct. jang baroe laloe, oentoek ke 
doea kalinja dalam boelan ini Han 
kow telah diserang oleh barisan2 
Tionghoa. Ketika itoe pehak Tiong 
hoa soedah mendjatoehkan bebera- 
pa boetir bomnja diseboeah lapang 
an terbang Djepang, ditempat pe- 
njimpan obat bedil dan benteng2 
militer lainnja. 
  

(Samboengan dari pagina 1). 

Chamberiain maoe menoempes 
bangsa Djerman 

Berlin, Djoem'at (ReuterJ: Ot- 
to Dietrich, chef dari pers Nazi te 
lah memberi keterangan kepada 
koresponden2 loearnegeri sebagai 
berikoet: ,,Kini hanja Amerikalah 
jang dapat memisahkah oentoek da 
lam sedjarah doenia dapat mentje- 
gah adanja pendjagalan manoesia 
jang besar besaran". 

Lebih landjoet Dietrich menerang 
kan, bahwa Inggeris dengan peran 
taraan Chamberlsin hanja berani 
memberi djawaban jang tidak tahoe 
maloe, karena berkepertjajaan akan 
bantoean Amerika. 

Amerika dapat mentjegah timboel 
nja perang, djika dengan tegas mem 
beri keterangan kepada Inggeris, 
bahwa Amerika tidak akan membe 
ri bantoean. : 
Dan sebeloemnja soepaja diada- 

kan daja osmpaja s:tjara konperen 
si osentoek mengahiri konplik. Lalo» 
Dietrich memberi keterangan lagi : 
»Apakah kini dipandangnja sangat 
perloe, djika Hitler kini memper- 
tanggoeh perentahnja oentoek me 
ngadakan campagne dan besar be- 
saran posla dimedan perang barat, 
djika nampak gerak-gerik, bahwa 
Roosevelt dan Chamberlain berke 
soedian mengadakan konperensi de 
ngan Hitler. 

Sebagai pedatonja menoendjoek 
kan. Chamberlain itoe tetap dalam 
kepostoesannja oentoek menoempes 
bangsa Djerman, tetapi tjobalah 
toendjoekkan kepada kita, siapa jg 
akan ditosompesnja, Kiranja ada le 
bih gampang bagi Djerman oentoek 
mengepoeng Inggeris daripada Ing- 
geris mematikan Djerman" D.N.B. 

keterangan ini diberikan setelah be 
berapa djam lamanja berkonperen 
si dengan Hitler. 

—Y—— 

ae BAR EN 
& . . 

Ditjari 
Seorang schryver jang berdiploma 
Mulo oemoer koerang lebih 30 Tahoen 
dan beroemah di Betawi. Soerat2 
dialamatkan ke Adm. Pemandangan 
No. 1085 K.   
  

8s 

jang tertimboel di Gsimusho itoe.. 

nja 150 meter danlebarnja 50 meter. 

mengabarkan lebih landjoet, bahwa | - 

  

Letoesan dengan diikoe 
ti gempa hebat 

Hari Djoem'at siang j.l. telah ter 
djadi letoesan hebat sekali didesa 
Timbang dekat Batoer residentie 
Banjoemas jang dibarengi djoega 
dengan gempa boemi, jang dapat 
dirasai di Wonosobo dan Garoeng. 
Dari Tegalan sebelah oetara Tim 
bang itoe nampsk aliran lahar jang 
masih landjoet aroesnja, hingga 
Timbang itoe hanjoet hilang. 20 
orang hilang didalamnja. 

Dalam pada itoe dikabarkan lagi, 
bahwa Bataviaasch Observatorium 
pada tanggal 13 boelan ini djam 2 
siang telah mentjatat gempa boemi 
jang besar jang tidak djaoeh dari 
Betawi, tetapi oleh karena ada Je- 
toesan di Timbang itoe, maka tidak 
dapat dikatakan, apakah gempa itoe 
berhoeboengan dengan bentjana a- 
lam tsb, 

Lebih landjoet Aneta hari ini me 
wartakan lagi demikian : 
Djoem'at siang gampa jang per- 

tama diikoeti oleh tiga kali lstoe- 
san. Jang pertama terdjadi dibawah 
kampong Timbang, hingga pendoe 
doek laloe melarikan diri. 

| Dengan ini kantjah. (krater) jg. 
terdjadi dengan letoesan itoe teroes 
bekerdja. 
Kemoedian doeca kali letoesan da- 

lam kampoeng, hingga terdjadi lagi 
2 boeah kantjah, dan lebarnja kan- 
tjah pstjahan jang oetara pandjang 

Lain kantjah sedikit ketjilan. 
Kantjah? ini pada hari Sabtoe si- 

ang masih bekerdja dengan sem- 
boeran air loempoer keatas jang ting 
ginja 40 m. Dari desa jang mempoe 
njai roemah 63 boeah dengan pen- 
doedoek 299 orang dan hilang, tidak 
lagi nampak bekas2nja 7 orang de- 
wasa dan tiga orang hilang. 

Te Pang 

Sebagai dalam tahoen 1928 wak 
toe ini poen ditakoetkan djoega 
akan adanja stikgas, hingga kini 
dilakoekan tindakan? jang loeas 
oentoek mentjegahnja. 
Berhoeboeng dengan ini maka goes 

bernoer Djawa Tengah telah meme 
riksa keadaan demikian ini pada 
hari Minggoe j.l. Post di Babadan 
mentjatat pada tanggal 13 boelan 

lini doea letoesan pada djam 15,25 
dan 15,28, djadi bersamaan dengan 
gempa. 

“ama yamna 

Wakil Moehammadijah Soerabaja 
ke Djepang 

Aneta mengabarkan, bahwa hari 
Djoem'at malam ji. Moehammadijah 
tjabang Soerabaja telah mengada- 
kan komperensi penting. Hari Senen 
nja bertolak satoe perwakilan jang 
terdiri dari 5 orang ke Djepang oen 
toek menghadiri Islamic Exhibition. 

Selandjoetnja dipoetoeskan oen- 
toek mengadakan perwakilan goena 
menghadap Wali Negeri, oentoek 
poetoesan jang mengenai poetoesan2 
Islam Kongres kedoea di Solo, jang 
an dimadjoekan kepada pemeren- 
ah. 

t —D0O— 

Tiga wagon keloear dari rail. 

Seorangpoen tidak 
ada jangtjilaka. 

Dari Tjikampek dikabarkan, bah- 
wa pada malam Djoemahat, 13 Oct 
antara djam :3 pagi2 distation Tji- 
kampek terdjadi soeatoe tjilaka. 

Tiga wagon keloear dari rail di 
sebabkan hal hal jang beloem begi- 
toe njata. 

Tidak ada terdjadi tjilaka manos- 
sia dan kerossakan wagon wagon 
itospoen tidak begitoe begar. 
Dalam sedikit waktoe sadja ke 

adaan distation Tjikampek kembali 
baik sebagai biasa. 
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Pindjaman tidak 

rah, moedah 

- 

g menjenangkan. 

waban. 

# Dimana-mana ditjari agent: peratoeran2 sangat j j 

  

  

dipoengoet rente. 
Manakah jang toean pilih? 

Memboeang banjak oeang selama hidoep oentoek sewa roemah 
atau 

Berdiam diroemah Toean sendiri, dengan djalan jang moe- 
dan aman? 

Membajar rente pindjaman jang berat 
p atau 

Menitjil hoetang dengan oeang sebesar rente, jang haroes 
dibajar, kalau Toean mengambil djalan lain ? 
Mintalah keterangan kepada Codperatieve NATIONALE 
Bouwkas, Matramanweg 45 Mr. Cornelis, Tel. 358 Mr.-C. 

Soerat-menjoerat haroes disertai franco f 0,10 goena dja- 

  

  

FAILLiIs 
DIPOETOESKAN dengan arrest tg. 

Hwat, Djambi, 

Menghatoer 

TOBER 1939. 

17 Oct. '39 Handelsvenn. dibawah 

sikmalaja, 

G9. 
Nan 

R.v.J. Betawi tg.: 
1 Nov. '39 Handelsvenn. dibawah 

28: 3 
Tong Seng tsb., 

22 
29 

39 selama 4 minggoe: 

29,   
SEMENT 

No. 738. 
5 Oct. '39 ditetapkan faill.: 

Sajid Achmad bin Salim Altwy, tiada pekerdjaan, Betawi: 
£ dengan vonnis 13 Oct. '39 (RCs. 
N.V. Lefebre, ambtenaar S.S. pensioen dan isterinja Ch. C. Lefebre geb. 

Trouerbach, tiada pekerdjaan, doea-doeanja di Soekaboemi, 
Tan 'Tjeng Hie, saudagar, berniaga pakai nama atau merk Hap Seng 

Mr. J. Klomp): 

Phoa Piang Foe, djoega bernama Phoa Piauw Foe atau Phan Piang Foe, 
saudagar, berniaga pakai merk Toko Modern, Indramajoe, 

Yo Lam Hay, pedagang, Tengahtani, 
MENDJALANKAN HAK RECLAME DAN/ATAU PREFERENTIE dan 

barang-barang Consignatie dalam boedel fail. JO NJONG 
TONG, BERNIAGA PAKAI MERK TOKO SINDORO dalam toko di Sin- 
doroweg 47, Batavia-C. PADA HARI KEMIS 26 OCTOBER 1939 dari poe- 
koel 9 pagi sampai poekoel 12 siang. Soerat-soerat bewijs soepaja dikirim 
kepada Weeskamer Betawi, selambat-lambatnja pada hari SENEN 23 OC- 

Cheribon. 

MEMASOEKKAN SOERAT? PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
firma Toko Familie dalam liguida- 

tie dan warisan mede-beheerende vennoot Tan It Tiat, Ta- 

6 Nov. '39 (djadi tidak 26 Sept. '39) Khoe Kwan Ngiap merk Wing 
Tong Seng, Moeara Enim, 

39 Lie Fon Yoeng merk Khioe Seng Tong, Pangkalpinang, 
39 Sroentoel Soekarno, Bogor. 

VERGADERING oentoek VERIFIGATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 

firma Toko Familie dalam liguidatie 
dan warisan mede-beheerende vennoot Tan It Tiat tsb., 

239 (djadi tidak 11 Oct. '39) Khoe Kwan Ngiap merk Wing 

39 Lie Fon Yoeng merk Khioe Seng Tong tsb., 
39 (djadi tidak 4 Oct. '39) Moesa bin Ali, Djambi, 

29 ,  '39 Sroentoel Soekarno tsb. 

 MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, di- 
kantor Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 17 October 

Tjia Kiam Kin, Djambi (jang ketiga dan pengh. 6,1896). 
BERACHIR sebab dihapoeskan dengan poetoesan R.v.J. tg.: 
29 Sept. '39 A. van der Mull. Soekamiskin, Bandoeng, 

39 Njonja R. Feytes, Bandoeng. 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.: 
tg. 3 Oct. '39 A.G. Keyer, Palembang, 

8 , '39 Th. A. van Koppenhagen, Batavia-C. 
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tai malam        

  

dan malam 

berikoetnja    
Sawah Besar Bat.-0. 

Film HINDOESTAN jang paling. baroe dan ramai keloearan 
RANJIT MOVITONE 

BANKI CHIDYA "5 
dengen Hoofdrol MISS MADHURI dan E. BILLIMORI 

Satoe pasangan jang sangat mengagoemkan dalem film Hin- , 
doestan. Paling belakangan dalam film ,LOVE OF A SLAVE” 

  

  

  

/ Obat Moestika Kesehatan 
Berarti mempoenjai 1 Doeter jg setiap waktoe bersedia disamping toean 

Djika Toehan j.m.k. telah mendjadikan kita hidoep di ini doenia, 
soedah tentoelah disertakannja poela apa2 jang mendjadi keperloean 
kita goena mendjaga penghidoepan jang bertali dengan kesehatan 
jang tjotjok dengan keadaan iklim. MUSTIKA KESEHATAN, adalah 
satoe2nja obat jang dibikin dari bermatjam2 ramoean toemboeh2an 
100”/. berisi sari2 dan zat2 jang bergoena oentoek kesehatan badan, 
menoeroet penjelidikan keadaan fitrahnja soesoenan anggauta badan 
bagi jang hidoep dinegeri panas. Sedang chasiatnja boeat : 

Membersihkan kentjing, mendjalankan darah, sakit pinggang, 
mata kaboer, badan berasa tjapek, biri2, entjok, moeles dan semelit, 
nafas sesak, makaa tidak bernafsoe, perempoean koerang darah, ha- 
mil, habis beranak dan tidak tetap datang kotoran, sakit djantoeng, 
batoek?, lemah sjahwat, mani entjer, kentjing menetes. 
Oleh karena ini obat soedah banjak mendapat poedjian dari orang2 
jang telah memboektikan kemoestadjabaunja, bisalah mendjadi soea- 
tos tanggoengan atasnja, boekan karena semata2 mentjari oeang, 

Harganja I fls. f 0,30, beli banjak dapat speciaal harga. 
Ditjari agent dimana2 tempat. 

Memoedjikan dg. hormat, Hoofd Depot OBAT MUSTIKA KESEHATAN 
MOHAMAD ALI Djalan Pasar Baroe No. 96.- Palembang. 
  

  

  

Bisoel-Bernanah-Koedis-Gatel-Sakii-Toelang 
Rumatiek 

Darah kotor jang mendjadi sebab ! 
Mixodin . Tablet ada obat jang terkenal .moestadjab boeat meri- 

nganken dan menjemboehken penjakit2 jang disebabken oleh darah 
kotor atawa syphilis, tida perdeeli itoe penjakit masi baroe atawa 
soedah lama. 

' . Mixodin Tablet boekan sadja bisa:iiangken ratjoen2 dan matiken , 
baccil2 penjakit jang berada didalem dara tapi ia djoega.tjoetji itoe |' 
dara sampe djadi bersih dan sehat kombali. Ia perkoeatkan dara dan ' 
tida ganggoe kesehatan sehingga bisa dipake oleh segala orang.” » : 

Harga 1 botol f 1.—. Kirim wang doeloe iranco. Bisa dapet pada: 
semoea roemah-obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada kita: 1 
Importeurs : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kembang Dea 

No. 48 Sourabaia. 
Filiaalkantoor Batavia di Toko Tiga No. 64.   

“— PERLOMBAHAN BESAR. 3 

Goena wmemenoekan permintahan langganan-langganan nanti 

e tanggal 15. November. 1939 bakal terbit Boekoe »BINTANG PE- 

2 NGATAHOEAN”. Isinja matjam-matjam pengatahoean penting, 

heibat, dan loear biasa, seperti bikin: Boewa appel bisa dansa, 

Satoe poehoen kaloeari doea matjam boewa, Kembang roos ber- 

ganti warna, Telor masoek dibotol: Kepiting mera zonder dima- 

sak: Bikin kembang goelas Tepoeng hoenkwee, Ketjap, Kertas 

hamplas: Politoer, d.l.l.s. berikoet pengatahoean penoentoen boe- 

at djadi  Journalis, disertakan Wet dan Artikelnja goena itoe. 

Harga per djilid tamat f1,50. Tetapi siapa pesan sekarang sabe- 

loen terbit kirimkan oewangnja doeloe. per postwissel, hanja tjoe 

ma dihitoeng f0,90.(onkost . kirimnja vrij). : 

Djoega kami. masi sedia sedikit lagi Boekoe ,,Resia Sepoe Pras- 

man” (kaloearan Swan). jang moeat roepa-roepa pengoendjoekan 

ilmoe menjepoe batterij jang djempol. Harga biasa f1,50. atawa 

paling moera f 1.— tetapi kami obral tjoema f 0.90 sadja per dji- 

lid. Pesanan per postwissel onkost kirimnja vrijs Rembours ti- 
da dikirim. 

KABAR GIRANG BOEAT LANGGANAN. 
Pada semoea langganan-langganan kami jang ada bikin pesa- 

nan boekoe-boekoe sedari 1 Augustus 1939 sampai 29 Novem- 
ber 1939, marika bole toeroet ambil bagian dalam kami poenja 

perlombahan reclame besar dengan gratis. Jaitoe siapa-siapa jang 

bisa toeioeng bikin benar ini hoeroef-hoeroef ,LANGMAPE"” hing- 
ga djadi namanja satoe tempat di Java, jang dekat kota S......... 
(ada Hulppostkantoor en Kreta-api, harap tebak jang betoel.) 

.nanti dipersen saroepa barang reclame sebagai tanda terima ka- 
si. Persenan ka 1, satoe Machine toelis Remington baroe, sehar- 

ga f 100.—. Ka 2, satoe Radio Phillip's, seharga f 50.—.Ka.3, satoe 
Sepeda seharga f 25.— Ka 4, satoe Vulpen America seharga f 10.— 
Ka 5, satoe Horloge tangan seharga f 5.—. Ka 6 sampai 17 ka.10, ma- 
sing-masing satoe Kain batik seharga f2,50.. Moelai persenan ka 
11 teroes sampai habis, terdiri roepa-roepa barang persenan se- 
dikit ketjilan jang bagoes, saperti Horloge kantong, Salendang 
soetra, Damestasch soetra, Dasi soetra, Vulpotlood, Tempat cigaret, 
Bedak, Obat?, Permainan, dan lain-lain poela zonder kosong..Diboeka 
tanggal 30 November 1939 oleh Jury jang poctoesannja tida. bisa 
dibanta poela. Barang-barang. reclame jang. didapat, akan diki- 
rimkan itoehari djoega, atawa salekasnja. bisa. Kiriman jang 
laat, atawa roesak haroes diberitahoekan lekas oentoek kami oe- 
roeskan jang baik. Soerat-soerat adreskan: 

BOEKHANDEL ,,TORPEDO” 
(Afdeeling Reclame) 

Harga-harga 

Gagang Hitam 

3 " “ 4.00. 

strip hitam » 3.00. 

8 
3 5 2 u 4.50. 

berwarnag' ——., 450. ia Se ! Baroe !! 
3 a 500. | Pembeli dikasi hadiah 1 (satoe) botol tinta special Vulpen 

| Patent baroe. Dan ada djoega sedia model biasa Vuipen 
2 2 950. " Pilot harga special moerah dengan garantie 10 tahoen 

  

  

- diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 

-batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 

  

MOLENVLIET WEST 38. TELAK. BAT 623 BATAVIA-C. 

         1250. | 

  

   
      

    

    

        

   

   
     

        

  

   
   

dan gravier nama gratis. 
Taro 

Best -. amankan na Kita Hanan 

Pesanan dari loear kots dikirim dengan rembours. 

TOKO ORION 
Kramat 14 Batavia-0entrum, 

PILBIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke-. 
maloeannja berbaoe, gatel dikemaloean, 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja. bersalin dan. selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOBAMI-ISTRI, Pendeknjainilah peao Kengadata 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG ale 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. ! 

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

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 
5 2.35 
3 » 155 

» 1.10 dan F 0.55 

5m aa 

     

  

   

   
   

    

  

   

  

   

  

   
   

      

Goena kamoe poenja kese- 
batan, pilihlah obat jang 

soedah termashoer: 

PIL BIDADARI. 

Djangan keligI 
Pakei sadjaini PIL BUBENOPA Sai 

jang sanget teroetam IN SUCA 
djabannja hoeat selnolelail an 

Njonja-njonja dari ga 
dan kesoesahan jailMuj 
hoeboeng dengan ptk 

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 

» 8 » 

5 7 

3) 

hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 
oentoengan. : 

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

Tenggorokannja tida kepempet .iagi, napasnja djadi lega dan senang, 

  

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 boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 
ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet 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 antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per fiesch isi 20 tablet . . . , f-0,70 
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang-mendjoeal obat, kapan tida ad i | 

habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. aa Pe Me 

(an Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Agent Ber KK, ITO & Co, 
Molenvliet West No. 203-204 Telf. 295 Batavia 

  

  

LOWONGAN. 
Di. Regentschap TJIANDJOER 

akan ditempatkan seorang leerling- 
opzichter, boeat sementara dapat 
maandgeld f 50.— 

Sjaratnja: paling rendah einddiplo 
| Ima Ambachtschool tiga tahoen, atau 
mempoenjai kepandaian technisceh 

  

ANNEX” JUDO SCHOOL 

  

jang 

tidak       SOERABAIA   

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 

Perhijasan lapis mas toca (mas oekon) 22 kris reepa-roepa modal 

neljis.. Kenda'am barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 

harga-harga mahal, 

Harga di afas beloem ongkos, kirim osang di moeka ongkos kirim 
vrij. Bisa kirisa rembours di antero tempal. 

«N.B. Prijscourant bergambar  akam dikirim pertjoama pada siapa 

dan pengalaman boeat pekerdjaan 
itoe, jang bisa disamakan dengan di- 
ploma terseboet diatas. 
Permohonan boeat sementara tidak 

pakai zegel, disertai salinan diploma 
d.L.I, ditoenggoe sebeloem tanggal 25 
OCTOBER. j.a.d. 

(Pakai soerat garantie). 

paling baroe dengen pembikinae jang fjoekoep aloes radjin, dam 

akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 

Regent Tjiandjoer, 
Gelang tangan bosaf orang toea per pasang f 8.50 R.ALA,A, SOERIA NATA ATMADJA 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang 1 7.— 

  

  

  

Gelang Krontjong 1 stel (3 warsa 6 stuks) — f 7.50 
Gelang rantei biasa per stuk f 6.— Nan ari 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk 1 7.— is A T J A 
Medaillon Compieet (rantei dan mainan) 1 stel f 5.— 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk f4. — $ 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel! f4.— DJOEBAL ALMARI boeat Toko, ba- 
Rantei Horlege per stuk f4,— jang besaran f 6,— goes, koeat, katja tebal: Periksa di 
Broch dada roepa2 model per siuk 1 3.— Toko Djocja Pasar: Baroe Bat.-C. 

  

AKAN DIDJOEAL : 1 Caramb. Bil- 
Jart ,,Duveco“ 2.30x1.15 Compl: ma- 
sih bagoes dengan pemeliharain 
jang rapih. Tadinja harga f 500.— 
sekarang f 150.— 
Jang berkepentingan boleh tanja pa- 
da Beheerder Societeit Soekamandi 

p/a Sr SOETADINATA. 

jang mintak ! 

Toko ,T RIO” 
TOBLOENGAOOENG.:         
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Kesedaran rakjat Pekalongan : 
  

Mempertjepat gerakan 

Ma
m 

Si 
basa Indonesia 

Memprotest rapat oemoem jang 
KE ga 

-— berbasa Belanda! 
  

E: DP ERGERAKAN2 pemosda dalam 
Pa tahoen 1930 jang sebeloem itoe 

bersifat kedaerahan, soodah dileboer 
mendjadi satoe pergerakan pemoeda 
Indonesia: Indonesia Moeda. 
Dalam persatosan itoe pemoeda In- 
donesia bersoempah berbangsa sa- 
toe, bertanah air satoe dan berbasa 
satoe: Indonesia. . 

Basa Indonesia pada tahoen 1938 
mendapat perhatian jang besar se- 
kali dengan adanja Kongres Basa 
Indonesia I di Solo. Setelah itoe 
perdjosangan basa Indonesia dilan- 
djoetkan ditempat2 jang sebeloem 
itoe tidak didjalankan, jaitoe dalam 
raad2, dari volksraad sampai kege- 
meenteraad dengan hebat sekali. 
“ee Indonesia mengikoeti dengan 

eliti. 
Verslag rapat oemosm kongres 

Jong Islamieten Bond f(JIB) di Re- 
kalongan dengan pendek soedah ki- 
ta moeatkan. Dalam versiag itoe di 
terangkan, bahwa banjak dari pos 
blik meninggalkan rapat oemoem 
tsb., ketika permintaannja soepaja 
toean Wiwoho berpidato dalam 
basa Indonesia dan djangan dalam 
basa Belanda, tidak diloeloeskan. 

Kemoedian berhoeboeng dengan 
ini, seorang pembitjara posteri me 
ngatakan, bahwa sikap poeblik de- 
mikian itoe adalah satos tanda jang 
biadab (versiag demikian ini dapat 
kita batja lebih landjoet dalams.k. 
Hong Poj. 

Kita boekan hendak menjakiti sa 
toe dan lain fihak, melainkan mem 
bitjarakan peristiwa ini dengan me 
ngingat soempah pemoeds Indonesia, 
poetoesan Kongres Basa Indonesia 

| dan perdjoeangan basa dalam raad2 
Kita mengatakan, demonstrasi 

jang dipertoendjoekkan oleh rakjat 
di Pekalongan itoe adalah satostan 
da kesedaran rakjat. 

Rakjat tidak maoe Iigi ikoet ke 
sana kemari sebagai gerombolan 
kambing jang moedah dihalau me- 
noeroet kehendak penggembalanja. 
Keinsjafan memberi kejakinan, oen 

. toek berani mempertahankan sam- 
pai dimanapoen djoega. 

Kalau rakjat waktos itoe diam 
dan tidak menoendjoekkan keseda- 
rannja, bosat kita sikap diam ada- 

: lah mengaboei mata pemimpingnja 
“jang berdiri didepan barisan mere. 
|“ ka. Satoe protest dengan meninggal 

kan rapat jang didahoelosi oleh per 
mintaan toean Bahaoedin goe- 

"paja pidato dilakoekan dalam basa 

  

gembirakan tiap orang jang men- 
djadi pemimpin dan plopornja rak 
jat. Sebab tiap hari pemimpin2 per 
djoeangan selaloe mendengoeng'kan 
kesedaran rakjat, kemadjoean ra'jat 
dil. Salah satoe tjontoh kesedaran 
jalah kedjadian diatas. 

Orang haroes insjaf, bahwa sikap 
itoe bahkan mengoeatkan perdjoea 
ngan basa Indonesia jang soedah 
Giakoeci basa persatoean itoe, tim- 
boel dari soempah pemoeda Indo- 
nesia, poetoesan Kongres Basa Indo 
nesia dan kelandjoetannja. 

— “Indonesia itoe, bahkan haroes meng |sia2 

Didalam raad? orang menerjakkan 
soepaja basa Indonesia diakoei djoe 
ga mendjadi basa perantaraan, dan 
permintaan itoe dilakoekan dengan 
Soesah pajah. Apa sebab didepan 
rakjat moerba hendak berbitjara 
dalam basa Belanda ? 
Dalam versiag Hong Po kita da- 

pati keterangan toean Wiwoho, apa 
sebab ia berpidato dalam basa Be- 
landa. Sebabnja ialah oleh karena 
»basa Belanda itoe ada lebih gam 
pang diterima oleh kaoem J.I. B.« 

Tetapi kita haroesingat, bahwa 
rapat itoe adalah rapat oemoem, jg 
dikoendjoengi rakjat moerba. Teta 
pi jang mengorganiseerialah 
J.LB. dan tak diperoentoekkan se- 
mata mata kepada J.I.B. Oleh kare 
na itoe alasan demikian itooadalah 
tidak pada tempatanja sama sekali, 
Sebagai salah seorang pemimpin 
rakjat, tentoelah lebih doeloe akan 
tahoe, bahwa pidato itoe dimadjos 
kan kepada rakjat. Haroes bisa me 
nimbang sampai dimana kepandaian 
rakjat, 

Oleh karena itoe sosdah pada tem 
patnja, bahwa rakjat Pekalongan 
meninggalkan rapat cemoem itoe. 
Baginja memang tidak berarti oen 
toek mendengarkan pidato jang isi 
nja tidak masoek kepada hati sa- 
noebarinja, pada hal berdoejoen2 
kerapat itoe maksosdnja tak lain 
oentosk mendengar pidato2 jg bisa 
diterima, jang moengkin bisa dima 
soekkan goena makanan djiwanja. 
Tidak bisa memasoekkan isi pedato 
sama dengan membosang tempoh 
dan doedoeknja sebagai patoeng jg 
tidak bernjawa. 

Tiap orang pemimpin mestilah bi 
sa kira2 mengoekoer halhal jang 
moengkin kedjadian. Pemimpin ha- 
roses sanggoep melihat kedepan dan 
bisa membajangkan bagaimana akan 
kedjadiannja. : 

Lagi poela sikap rakjat demikian 
itoe boleh dipakai oleh tiap pemim 
pin oentoek mendjadi alat pengoe- 
koer, sampai dimana kesedaran rak 
jat, sampai dimana kontrole rakjat 
kepada sikap dan tingkah pemim- 
pinnja. Djadi pemimpin wadjib ber 
bosat hati-hati. 

Ia tidak bisa berboeat semazoe2nja, 
mesti ingat kepada kesedaran rak 
jat, jang soedah tak dapat digem 
balakan lagi. Boeat pemimpin rak 
jat kedjadian ini mesti menggirang 
kan, sebab menoendjoekkan kema- 
djosannja, dan pendidikan dan 
andjoeran jang bercelang2 diberi 
kan kepada rakjat memang tak 

Oleh karena itoe sebab2nja sam- 
pai ada insiden jang mengandoeng 
sensasi itoe kita sesalkan, sebab 
pen rakjat tidak dikaboel 

Dalam pada itos pemimpin2 pe- 
ngandjoer basa persatoean boleh 
gembira, bahwa oetjapan mereka 
itoe soedah betoel2 diperhatikan 
oleh rakjat, jang kelihatannja diam 
sadja, tetapi dalam hatinja ikoet 
mengoesahakan lekas tertjiptanja 
basa persatoean ! 

i SOEN. 

  

  

  

Pada malam Kemis tt. 11-10-39, 
dengan bertempat di gedong ,,Perte- 
moean Moeslimin“— Def. v.d, Bosch 
161, oleh Pengoeroes telah diadakan 
pertemoean. 
Pertemoean di boeka oleh t, Amat 

St. Sinaro sebagai Ketoea denganper 
moelaan sama sama membatja Al- 
fatichah. Sesoedah itos spr. mene- 
rangkan dengan pandjang lebar toe 
djoean ,,Pertemoean Moeslimin“ hal 
Islam dan oemmat Islam dan lain? 
jang bersangkoet dengan itoe. 

Ketoea melandjoetkan ' pembitja- 
raannja dengan memoelai Agenda 
jang pertama, jaitoe : 
Ichtiar oentoek menjoe- 

dahkan gedong Pertemoean 
Moeslimin di Tanah Tinggi-B.C. 
jang sekarang masih terbengkalai 

  

dan kira2 akan memakan begroo- 
ting lagi £ 4000.— 
Oleh para hadirin telah di oesoel 

kan bermatjam-matjam djalan oen- 
toek penoetoep begrooting j.t.s, dan 
telah mengambil kepoetoesan seperti 
berikoet : 1 

1 -—- Mengadakan dan mendjalan 
kan lijst-edaran kepada oemoem.— 

2 — Meminta sokongan kepada se 
gala Kunst-vereeniging Indonesia, 
dengan djalan mengadakan Fancy- 
Fair, Concours atau toneelect. 

3 — Mengadakan Lotery-barang.— 
4 — Pertandingan sepak-raga.— 
5 — Bioscoop.— 
Oentoek mengoesahakan segala 

kepoetoesan jang terseboet diatas 
dengan sosaraboslat telah dibentoek 
sosatoe Comite, dengan soesoenan 
seperti berikoet : 

Voorzitter: t, Soedjono 
Vice-voorz: 
t.v. Penningm: t. Bachtiar Moerab 
Secretaris: t. S. I. Agoessalim 
Pembantoe2: Semoea tocan2 jang 

hadir dan pengoeross ,,Pertemosan 
Moeslimin“ sendiri.   

Oleh rapat diminta, soepaja peker 
djaan dan pertemoean oleh Comite 
jang telah berdiri itoe akan dimoelai 
pada boelan December 1939. 
Djam 10 liwat, rapat ditoetoep 

oleh t. St. Sinaro dengan do'a. 
Aj 

Kortverband kader boeat intelek- 
toeil Indonesia 

Menjamboeng berita berita jang 
@dahoeloe tentang kortverband-kader 
(pendidikan mendjadi opsir renda- 
han dalam tiga tahoen) boeat ka- 
oem intelektoeil Indonesia sekarang 
dapat diberi tahoekan, bahwa pe- 
moeda pemoeda, jang maoe masoek 
dienst militer dan spesial boeat 
dienst3 tshoen lamanja, dapat da- 
tang boesat memberi tahoekan kema 
osannja kepada wedana atau assis- 
tent-wedana ditempat tinggalnja. 
Regawai pegawai bestuur ini seda- 
pat dapatnja membantoe pemoeda 
pemoeda itoe. 
Remoeda pemoeda jang berkepen 

tingan haross membawa: 1. soerat 
keterangan, bahwa kelakosannja ba 
ik dan sopan: '2. diploma sekolah 
atau soerat soerat keterangan lain 
(sedikit dikitnja sekolah desa, dan 
disini ada baiknja djika tjakap ber 
bitjara Belanda): 3. djika perloese 
poetjoek soerat asal oesoel, 

Djika jang maoe mendjadi opsir 
rendahan itoe tjoekoep banjaknja, 
maka opsir jang bersangkoetan, ja- 
itoe jang menerima pemoeda pemoe 
da itoe diberi tahoekan tentang ini 
oleh ambtenaar2 B. B. terseboet di 
atas. Dan laloe diadakan pemerik 
saan badan. 

Boeat Djawa Timoer jtermasoek 
djoega Djawa Tengah), djadi ada 
2 boeah dipisi wervingsofficier (op 
sir jang menerima pemoeda2 itoel 
kapten R, Mardjana di Magelang: 
boecat Djawa-Barat, djadi satoe di 
pisi, wervingsofficier itoe kapten 
H. Ameyden van Duym, jang ber 
kedoedoekan di Bandoeng. 
Kewadjiban wervingsofficier "di 

Salatiga, jaitoe kapten R B.S. Hol- 
land Soemodilogo, ialah mengada- 
kan propaganda dan memberikan 
keterangan-keterangan kepada pe 
moeda jang akan mendjadi opsir 
itoe. 

Achirnja dapat diberitakan disini 
bahwa dikemoedian hari diadakan 
kemoengkinan boeat pemoeda Indo 
nesia jang mempoenjai diploma 
HBS dari kelas lima atau AMS cen 

di opsir serap, sedangkan bilamana 
badannja mentjoekoepi kepada atoe 
ran militer, ia dapat poela mema- 
djoekan namanja kepada Lucht- 
vaartafdeeling (bagian angkatan 
oedaraj. fAneta) 

aa 

Goenanja pendijikan muzlek 
oentoek militer 

Soeatoe pendapatan 
baharoe dariseorang 
ahli main piano 
Djepang. 

Seorang toekang main piano bang 
sa Djepang jang terkenal, bernama 
Oida Kokisji menerangkan dalam 
soeatos interview, bahwa soeatospen 
didikan muziek oemoem adalah soe- 
atoe kepentingan nasional jang ti- 
dak boleh diabaikan. Soedah tentoe 
sadja baginja sebagai seorang toe- 
kang muziek jang besar, menaroeh 
minat terhadap pendidikan muziek 
oemoem, dan memberi nasehat soe 
paja dalam semoea sekolahan pendi 
dikan muziek itoe mendjadi soesatoe 
peladjaran jang diwadjibkan, 

Tetapi soeatoe hal jang baharoe 
sekali, jaitos bahwa menoceroet pen 
dapatannja pendidikan muziek sa- 
ngat penting poela osntoek angka- 
tan Isost dan balatentera. : 

»Perasaan muzlek dari serdadoe 
balatentera modern", begitoelah ka 
tanja, ,,haroes soenggoeh soenggoeh 
dikoeatkan dan tiaptiap waktoe di 
tjoba. Tiada adalah soeatoe daja 
oepaja jang lebih sempoerna boeat 
menjiapkan serdados agar pada wak 
toenja ia dapat membedakan boenji 
motor pesawat pelempar bom dan 
pesawat pemboeroe dari pada sosa 
ra kapal selam atau tank jang ber 
lainan dan bermatjam matjam roepa 
dan bentoeknja itoe“. 

Boeat mendengar, bahwa kebagoe 
san muzliek akan dipergoenakan oen 
toek maksoed maksoed militer, me- 
mang pada masa kegentingan doe- 
nia ini ada sedikit menakoetkan dan 
mendjidjikan perasaan. fAneta). 

omi 

Ketjilakaan hebat 
Malam Djoem'at djam 7 malam 

didjalan Parapatan-Kramat terdjadi 
toebroekan sehosah deeleman jang 
datangnja dari Hospitaalweg dan 
hendak ke Kwitang, dengan seboeah 
auto jang datangnja dari Parapatan. 
Deeleman roesak sama sekali, tapi 
autonja hanja mendapat keroesakan 
sedikit. Korban orang tidak ada. 

ang   
  

| Pengangkoetan karet dan teh 
naik 

Aneta mendengar, bahwa pengang 
koetan karet dan teh ke pelaboehan 
Tg. Priok dengan lekas naik banjak, 
oleh karena ada pengloeasan kesem 
patan oentoek mendjoeainja. Dengan 
ini maka banjak veem jang madjoe 
sekali. Dalam pada itoe goedang2 
waktoe ini penoeh dengan peti peti 
karet dan teh dari bermatjam32 onder 
neming, sedang disamping itoe ba- 
njak sekali hasil lain-lainnja, jang 
menoenggos kesempatan oentoek di 
angkoet sadja. 

Sementara itoe pembawaan ber- 
matjam2 barang2 jang dimasoekkan 
ke Indonesia kini banjak sekali toe 
roennja lambat laoen, sedang beloem 
ada pemberhentian pengiriman itoe, 
misalnja barang? anggoer Peranijis 

Tsjechia, barang2 dalam kaleng, ba- 
rang2 daging dan jang disimpan da 
lam koelkamer dari negeri Belanda. 

Sadapat moengkin perdagangan 
dalam barang? ini kini dipindah ke 
Amerika dan Australia, tetapi ba. 
njak harga2 jang naik, misalnja di 
Amerika, 

sy 

Amat bin Dami kemana ? 

Soedah seminggoe 
tak ketahoean. 

Soedah beberapa lamanja anak 
jang bernama Amat bin Dami ini, 
jang oemoernja 6 tahoen setengah, 
meninggalkan roemah jang ia ting- 
gali dan bersama 'saudaranja jang 
bernama Rominah ia telah menje- 
babkan orang mentjari dia. Is tak 
lagi mempoenjai orang toea. 

mg 

Sidang scheepswerktuigkundigen 
Organisatie 

Mempersoalkan kesoe- 
litan2 waktoe ini. 

Organisatie tsb. dibawah pimpi- 
nan toean De Raad telah mengada- 
kan sidang beroelang2 di Singapoe- 
ra. Antaranja jang dibitjarakan 
ialah waktoe krisis ini kemoengki- 
nan menaikkan gadji, menaikkan 
conjunctuurtoelsge dan premie ba- 
haja dalam perang. 

Poen dibitjarakan kesoekaran2 
dollar goena orang2 jsng tinggal di 
Singapoera. G3 
Dalam pada itoe satoe dan lainnja 

akan dibitjarakan lebih landjoet da- 
lam sidang2 di Betawi-Soerabaja- 
Makasar dengan mentjari perhoe- 
boengan jang rapat dengan gezag- 
voerder dan stuurlieden. 

Sikap KPM jang mengenai orang 
orang jang masoek mobilisasi di- 
hargai oleh segala pendengar oe- 
mcemnja. Tiap orang mendjelaskan 
perloenja pangoerbanan waktoe ini. 
Tetapi mengharap, soepaja tinda 
kan2jjg mengenai tindakan? berhos 
boeng dengan makin mahalnja ba- 
rang djangan ditoenda2 selaloe. 

giaa 

Berita P.T.T, 

Telegram ke Fransch Indo-China, 
Nicuw Caledonie, Nieuw Hebriden 
dan Tahiti boleh memakai bahasa 
Spanjol, Italia, Portoegis, Arab dan 
Tiongkok. 
Telegram ke Groot Brittanie dan 

lerland Oetara diperkenankan de- 
ngan bahasa Spanjol. 

— 3 

Kapai-kapal Hindia 

Directeur Econ. Zaken memoe- 
toeakan : 

Kapal kapal Hindia tidak diholeh- 
kan berlajar, bila tidak dengan idzin 
Pemerintah. Siapa jang melanggar 
peratoeran itoe akan ditjaboet hak- 
nja sebagai kapal Hindia dan kapal 
akan dimiliki, atau dipakai oleh 
Pemerintah. sebar 

ai 

Malam amal goena mevr, De 
Jongeschool 

Sekolah ini adalah sekolah roemah 
tangga goena gadis gadis Indonesia 
dari lapisan rendah dan lepasan 
dari Meisjesvervolgschool. Oleh ka- 
rena keoeangannja tidak mentjoe- 
koepi keperloean, maka terpaksa 
diadakan daja oepaja oentoek men- 
tjari oeang. 

Oentoek ini akan diadakan per- 
temoean dengan memperdengarkan 
njanjian2 penjanji jang terkenal 
jaitoe miss Annie Landow, miss 
Roekiah, Entjik 8. Noer Ali dan 
toean Zahirdin, jang telah diminta 
oentoek hal ini. 

Pertemosan terseboet akan diada- 

moengkin digedoeng I.E.V. 
Komite terdiri dari R. A. Soerach- 

man voorzitster, nj. Dt. Toemeng- 
goeng penoelis dan nj. Thamrin 
bendahari. 

sama Ja 

Sekolah Hakim Tinggi 
Telah loeloes oedjian doctoraal 

bagian pertama t.R. Soedarisman 
Hardjodipoera, 

—A-— 
  
    

dan Djerman, barang2 gelas dari| «- 

PISO TJOEKOER 

MINORA 
2 Ih 

p Ii 

1 
Vi,      

Boeat tjoekoer jang lekas dan tida 
sakit Piso tjoekoer MINORA 
jang tadjem. la poenja wadja jang 
bagoes menanggoeng Toean satoe 

koelit aloes. 
  

Garam oentoek Japan 

Meminta penawaran 
di Indonesia. 

Di Indonesia, teroetama sekali di 
kalangan2 indoestri garam, orang 
kian lama kian mengetahosi tentang 
adanja kenjataan, bahwa Japan ti- 
dak lagi mendapat leverancisrs ga- 
ram disebelah Barat dari Suez. 

Japan sangat memboetoehi garam, 
karena akan dipergoenakan oentoek 
keperloean2 indoestri dan ,,Soda As- 
sociation“ disana adalah wakil dari 
pada consumenten jang penting. 

Orang orang jang berkeperloean 
diDjepang sekarang soedah meminta 
penawarannja kepada Tanah-Djawa. 
Iran, Siam, Frans Indo-China, Aus- 
tralia dan Amerika. 

Di Indonesia ini orang sekarang 
sedang menghadapi keadaan jang 
soekar, karena pengambilan garam 
itoe agaknja tidak berhasil, karena 
datangnja moesim kemarau agak 
terlambat. 

Didalam kalangan2 jang bersang- 
oetan disini, orang soedah menge- 

tahoei tentang adanja kemoengkinan 
bahwa dikemoedian hari di Djepang 
orang akan mendapat pasar jg ter 
lebih besar, dimana orang akan men 
tjegah adanja berbagai2 kesoeka- 
ran2 tsb. 

Menoeroet kata orang, didalam 
th. 37 Pemerintah Djepang telah 
mengadakan contract centoek pengi 
riman 150.000 ton garam. Hal ini 
poen sekarang soedah dikirimkan 
semoeanja dengan kapal, 

memafjaman 

Commissie van Georganiseerd Over- 
leg bersidang 

Soal kenaikan harga 
Commissie van Georganiseerd 

Overleg hari Senen ini mengadakan 
sidang goena membitjarakan soal2 
jang berhoeboengan dengan kenai- 
kan harga. 

mpeman 

Angkatan Officier van Nassau 

Dengan opisi! dikabarkan, bahwa 
Sulthan Sepoeh 'Tadjoel Ngarifin 
Mohammad Samsoedin Radja Nata- 
ningrat di Tjirebon dengan Firman 
Radja pada tanggal 21 September 
telah diangkat mendjadi Officier 
van Nassau. 

——— 

Penerimaan ordonnantie goela 

Wali Negeri menetapkan, bahwa 
Minggos ini telah diterima oleh Col- 
lege van Gedelegeerden ialah ordon- 
nantie-ordonnantie dengan verorde- 
ning-verordening pemerintah jgter 
masoek kepadanja, 

ceme daa 

Lagi-lagi perampokan 

Orang menoelis : 

Seorang pedagang bangsa Tiong 
hoa nama Lo Jan Njan, jang ber 
waroeng dipinggir djalan Plaocekan 
(Tjikarang| baroe2 ini telah dikoen 
djoengi oleh 9 orang pendjahat jg 
telah dapat menggondol wang con- 
tant f125.- dan seboeah arlodji mas. 

Tetapi kesembilan orang peram. 
pok itoe ta' sempat meloloskan diri 
dari bekoekan politis jang pada ma 
lam itoe djoega terpaksa mesti me 
ringkoek dalam tahanan. 

Mpu 

ME AN RK 
kan sehabis Lebaran, tempatnja/ KOSTHUIS ,,S OENDA,, 

Di Mentengweg no. 34 Batavia-C, 
masih bisa terima beberapa kost- 
gangers boeat anak-anak jang masih 
bersekolah. Tempatnja ditanggoeng 
aman tidak menganggoe bagi mere- 
ka jang beladjar, Sedang pengrawa- 
tan dan penilikan dioetamakan, 
Pembajaran boleh berdamai. 

Menoenggoe dengan hormat, 
Keenan 
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Oplossing Probleem No. 49. oleh 
W. KORTELING. — Pe5-d7, dengan 
varjanten: 
Ia , Kd5-d6, 2. Df2-c5 -- dan 3. 

Te4-d4 mat. 
dana , Kd5-c6, 2. Te4-c4 -- dan 3. 

Df2-f3, d4 atau c5 mat. 
an , Kd5 X e4, 2. Df2-f3 -- dan 

3. Df3-d3 mat. 
Aa , Pf1-g3, 2. Te4-c4 dan 3. Df2- 

d4 atau c5 mat. 
Pn Pf1-e3, 2, bf2-f6, dan 3. 

Df6-e5 atau Td4 mat. 
Nenen , c2-c1D, 2. Df2-f6, dan -3. 

Df6-e6 atau e5 mat. 

Djawaban jang -betoel diterima 

dari toean-toean: 
H. St. Oloan, A. K. Pose, Benjamin 

dan Soebakir dari Batavia-Centrum, 

Moechlissin dari Krawang, S. Pad- 

modipoero dari Meester-Cornelis, 

Kariban dari Cheribon dan Doersaw 

dari Waled (Tjiledoeg). Boeat No. 

48 toean Doersaw dari Tjiledoeg. 

PUNTENLIJST. 

R. Hasan Bisri, 86. 

S. Padmodipoero, 109. 

H. St. Oloan, 102. 

S. Mahambeng, 101. 

D. Mahambeng, 99. 

Moechlissin, 86. 

M. Sastrodihardjo, 65. 
A. K. Pose, 56 
Doersaw, 56 

Kgs. Hasan Basri, 42 
Benjamin, 35. 
Margoena, 32. 
M. Kariban, Tks 
R. Roestamhadji, 10 
R. M. Soejadi, 9 
Soeradji, 6 
Soeharto Ismani, 6 
M. Soepangkat, 6 
Soebakir, s 5 
Djokosarwono, 3 

PROBLEEM No. 51. 
Poetih: Kg7, Da8, Pe4, Pf4, Lh4, 

pc5, d2, h5. — 8 boeah. 
Hitam: Ke5, Pg6, Ph3, pc2, e6, f5, 

g4, — 7 boeah. 
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Djawa Barat 

TJIREBON 

S8.N. menoelis : 

Schakelschool. 
Di Tjiawigebang oleh bestuur 

Moehammadijah dari afd. Tjiledoek 
pada saat ini soedah didirikan se- 
boeah roemah sekolah Schakel- 
school. 

Gerebegan politis bsrhasii. 
Waktoe sore tanggal. 6 ini boelan, 

segerombolan politis dari Cheribon 
telah berhssil menggrebeg pengara 
kan gelap di bambosbosch kampoeng 
Pesaleman Tjiledoek. Terdapat per 
kakasnja koemplit dan diserahkan 
kepada bestuur disana. 

Haross hati hati 
Sebagai oscmoem scedah menge- 

tahosi, disebabkan oedara Interna 
tionaal sedang keroeh, maka kita 
pendoedoek di Tjiledoek dan ressort 
nja haroes berhati-hati terhadap 
soal harga barang2. 

Soedah banjak diantara toko2 
jang diperiksa oleh pegawai politie 
dessa dan bestuur lainnja disebab 
kan kaoem- toko mentjoba djoega 
menaikan barang jang melebihi 
batas. 

Wafat 
Istri t. Soetan di Cheribon tg. 8 

poskoel 10.30 pagi soedah'poslang ke 
rachmatoeliah, Dan kita mengoetjap 
kaninnallilahi w. radji'osn, ia mem 
poenjai tinggalan 2 anak perempoe 
an jang sedang patoet dididik oleh 
sang iboe. 

Perajaan B. P. P.I. 

Pada malam Rebo jbl. terdjadilah 
perajaan penoetoep peladjaran dari 
pada Pemoelangan dan Pendidikan 
Islamijah di pergoeroeannja di Ke- 

. bon-Baroe. Poekoel 8 perajaan di- 
boeka oleh t. Zainal Abidin jang 
menerangkan penting ringkas mak 
soed dan toedjoean B.P.P. I. jani 
mendidik anak2 sehingga mendjadi 
manoesia jang lahir bathin sehat. 

Sesoedahnja moelailah permainan 
. anak-anak dipsrtoendjoekkan. 

Sampai larost malam orang-orang 
berkoempoel goena menjaksikan ke 
tjakapan moerid2 B.P. P.I. 

Soeatos malam jang berharga ! 

SCHAAKRUBRIEK 

" Ibagi 
"Iterangkan lebih djaoeh tentang va- 

"rini, 
"Itoedjoe bahwa sleutelzet Kg8-f7 ada 
"| betoel. 

Dipimpin oleh ,,00M” 

  

Mat dalam 3 (Tiga) zet. 

Djawaban selaat-laatnja hari Se- 
lasa tanggal 24 October mesti ada 
dalam tangan Pemimpin Rubriek ini. 

Djawaban tidak tjoekoep de- 
ngan sleutelzet sadja, melainkan 

mesti disertai dengan paling sedikit 
2 varianten boeat Doea zet, dan de- 
ngan semoea varianten jang penting 
boeat Tigazet. 

Correspondentie. 

Toean D. M. Batavia-Centrum, 

Sedang oplossing Probleem No. 47 
"loleh Heathcote tidak begitoe terang 

toean, maka dibawah ini kita 

riant No. 1, jaitoe: 1. Kg8-f7, Kd5- 
c6, 2. Dg4-c8 --, Kc6-b5, 3. Pc2-a3 

disini K terpaksa ambil yunasenaaa 2x 

"Ipb6, dan 4.Ld6-c5 -- --. 
Dengan keterangan jang djelas 

kita harap toean sekarang se- 

Sangkaan toean tentang Probleem 
"IC. Mansfield ada betoel, nommernja 

probleem ini boekan 47, akan tetapi 
48, dan doedoeknja T poetih betoel 
seperti tertera dalam diagram jaitoe 
diroeang cl. 

TJIAMIS 

Akan diadakan station autobus ? 
Pembitjaraan2dalam 
regentschap. 

Pada tanggal 6 Juli 1939 telah di 
bitjarakan perloenja oentoek menga 
dakan station autobus di Tjiamis 
dengan menjoesoen varordeningnja. 
Maka kini soedah ada hasil penje 

lidikan soal itoe jang dibikin oleh 
toean Gouw Seng Tjoen dengan di 
bantoe oleh kepala Regentschaps- 
werken. 

cam 

POERWAKARTA 

Pembantoe menoelis : 
Mengeloearkan wang premiekeuring 

Pada permoelasn boelan October, 
kami dapat menjaksikan disetiap- 
tiap ressort district Regentschap 
Krawang, ada dikoempoelkan bebe 
rapa poecloeh sampi piaraan di dera 
desa jg dapat menempoeh ketoeroe 
nan sampi berwarna koelit poetih, 
dan berkoelit gaber taroes dari gado 
hingga peroet, premiekeuring mana 
ada diberikan kepada siapa jangtja 
kap mempelihara dan ternakkan, 
sehingga dapat ketoeroenannja sam 
pai poetih itoe, pada waktos seka 
rang ini wang premiekeuring itoe 
hanja orang bisa didapat paling ba- 
njak f 4. dan seketjil-ketjilnja 75 
cent, dan kepada orang jang hanja 
mencendjoekkan piaraannja, jg tak 
dapat premie, diberinja keroegian 
oentoek keperloean dalam perdjala 
nan 25 cent, sesoeatoe oesaha dari 
jang berkewadjiban oentoek kema 
djoean. perihal pemeliharaan che 
wan ini, dapatlah orang insjaf goena 
dan keperloeannja, begitoepoen ke 
oontoergan dan kebaikannja. 

Toean Soerjadi Hoofdopzichter 
Prov. Waterstaat Krawang 

Tas dipindahkan ke 
Bangko (Djambi). 

Kalau tak salah, ketika dalam boe 
lan Juli, T. Soerjadi terseboet telah 
mendapat ketetepan bahwa beliau 
akan dipindahkan ke Bangko (Djam 
bi) berhoeboeng dengan pekerdjaan 
nja di Krawang haroes diselesaikan, 
maka kepindahan mana dapat dioen 
doerkan hingga boelan October '39, 
entah apa jang mendjadi sebab, 
maka baroe-baros ini beliau te 
lah mendapat lagi pemberian tahoe 
dari seatasnja, perihal kepindahan 
terseboet dioeroengkan, jang soeldah 
tentoe, personeel dari Prov. Water- 
staat di Krawang bersoeka soekoer 
diatas tidak kedjadiannja t. Soer- 
jadi pindah dari Krawang, terlebih 
poela jang mendjadi sahabat han   dainja dan familie dari beliau, p.f. 
dari kami. 

  

    Bahasa poeasa oentoek kaocem ki 
ta moeslimin, adalah mendjadi per 
hatian dan pengamatan, waktoe ha 
ri posasa ada ditoenggoe kedatang 
annja, diantaranja, malah kebanja- 
kan orang pergi kian kemari, men 
tjaharinja bekal oentoek poeasa, 
akan tetapi ada djoega jang moeng 
pang-moengpoeng pada sebeloemnja 
datang hari moelai poeasa, terlebih 
dahoeloe mengadakan bertjoerak2 
memossskan nafsoenja mentjahari 
makan enak dan kenjang, sehingga 
mendapat peroet gendoet, maka da 
patlah kami lihat disesoeatos tem 
pat kebon jg letaknja di Kp. Sadang 
6 Km. dari kota Poerwakarta, sege 
rombolan kaoem prijaji pensioenan 
sedang asik tjoerak2 makan enak, 
potong kambing, kami memoedji soe 
ka soekoer bahwa 'keadaan toean2 
itoe, ada memoeljakan akan keda- 
tangannja hari poeasa, jang mana 
setidak tidakrja toean toean terse- 
boet kini berpoeasa, amin! 

Boepati Tjiandjoer berdjiarah 
ke familie. 

Sekembalinja Boepati Tjiandjoer 
djiarah dari Negeri Belanda, 
dan mengaso beberapa minggoe 
di Kaboepaten Tjiandjoer, maka ba 
roe2 ini beliau telah melepaskan 
lelahnja pergi dari Tjiandjoer me- 
noedjoe berdjiarah menemoei fami- 
lie ke sebagian tanah Pasoendan. 
Berdjiarah ini kami telah dapatkan 
djoega kedatangan beliau ke ka 
boepaten Poerwakarta, dan disana 
mendapat samboetan dari sebagian 
para prijaji kota jang sederhana ke 
adaannja, 

Djawa Tengah 

SEMARANG. 

»Semarang-red“ kita toelis : 
Konperensi Surya Wirawan Dj 

Tengah 
Besok pada tg 4 sampaitg 5 Nov 

jad. ini SW Dj Tengah akan berkon 
perensi di Solo, SW tjab Semg poen 
mengirimkan oetoesannja terdiri 
dari satoe pasoekan. 
Agenda konperensi : 
4. Nov malam djam 6—9 sidang 

pemimpin djam 9—seteroesnja kon 
perensi oemoem. 

5. Nov pagi sport sebagai tennis, 
berenang dil.nja. 

5, Nov. malam sidang pemimpin: 

Raad Justitie moelai periksa perka 
ra fraude kira-kira f 6.000,00 

Raad Justisi Semarang nanti pa 
da tg 17 jad. ini akan moelai pe- 
riksa perkaranja toean W.A bekas 
chefrogon Dj Tengah dari DENIS 
Bandoeng. Ia didakwa telah meng- 
gelapkan oeang dsb sedjoemlah kira 
kira f 6.000,00. 

Persatogan Tionghoa Islam 
Rapat propaganda 

oemoem. 
Seperti oemoem mengetahosi, per 

himpoenan ,,Persatocan Tionghoa 
Islam“, berpoesat di Medan. Pada 
beberapa boelan jl. PB PTI soedah 
mengirimkan propagandanja goena 
keliling diseloeroeh Indonesia ini. 
Antaranja datang poela di Djakarta, 
Cheribon dan djoega di Semarang. 
Sekarang di Djawa ini berada poela 
seorang propaganda PTI jalah H a- 
dji Yap A Siong. 
Berhoeboeng dengan datangnja 

Hadji Yap A Siong di Semarang te 
lah didirikan satoe komite peneri- 
maan perganda P.I.T. jang dipimpin 
oleh toean Gof far Ismail, per 
ganda Permi almarhoem dan pergan 
dist Islam. 

Pada hari Senen tg. 9-10-1939 di 
gedong Hwa Yoe Hwee Kwan Plam 
pitan dilangsoengkan rapat perganda 
oemoem dengan dihadiri oleh kira2 
600 orang. Kita lihat ta' hanja dari 
fihak bangsa Indonesia, tapi djoega 
dari kalangan bangsa Tionghoa dan 
Arab dil.nja, Agenda: 1 Kegentingan 
alam dan keroesakan boedi kema- 
noesiaan oleh Fiadji Yap A Siong. 
Dengan didasarkan pada ajat-ajat 
Al-Guran, H. Yap A Siong membe- 
berkan soal tab. 

Toean Sidik Djoened membentang 
kanmenordjoe kedamai sebagai peng 
gantinia Kjai Tjoa Tjin Tiong pro 
paganda MD jg terkenal di Solo, jg 
berhalangan datang. 

Toean A. Geffar Ismail mengot- 
raikan soal ,,Kong Hoe Tjoe” (Con 
fusius) dan Nabi Moehammad saw 
hingga memoeaskan bagi hadlirin. 
Hampir 1'/, djam t. Goffar membe 
ri garis jang besar2 tentang theorie 
Islam. Hampir djam 1 siang rapat 
ditoetoep dengan selamat. 

PAI moendoer ? 
Minta perhatian PB. PAI: 
Doeloe Semarang mendjadi poeser 

nja PB. PAI dan pada waktoe itoe 
semangat PAI berkobar2, teristime- 
wa ketika t. Ar. Baswedan pegang   pimpinan. 

VENDU- ACCEPTEN 
boleh ditoekar dengan oeang pada 
sekalian Kantor-pos, Landskassen dan 

Agentschap Postspaarbank 

POSTSPAARBANK   
EFFECTEN (SGERAT OETANG 
boleh digadaikan pada sekalian 
Agentschap Postspaarbank di Batavia-(., 
Soerabaja, Medan dan Makasser,   

  

  

ladjar sampai tammat. 

  

C. K.S. 
(Coupeur en Kleermaker School ) 

26 ilir Palembang 

Selain dari peladjaran memotong dan mendjait, ditampah 

poela dengan peladjaran setjara dagang, djoega teroes ada 

perhoeboengan langsoeng pada C. K.S. bagi orang jang be- 

Pertanjaan tetap akan didjawab 

Pengoeroes A.M.J. coupeur.   
  

  

       

      
   
   

DIBIKIN TINGGI 
KWALITEITNJA! 

HARGANJA 

BOEAT SATOE 
/ BLIK BESAR! 

  @ HARGA JANG LAIN PER BLIK F 0.39 EN FO.10 

N Penoeroenan harga, 

' jang tida terdoega. 

#ENDAHAN Bila Njonja dan Nonaingin 

porto£ F es monster Bedak Dewa, soe- 

| BAROEF 00 da tentoe bisa dapet de- 

LA naa 

ngan pertjoema. 

Fabriek ,TJAP DEWA” 

Molenvliet. Oost 84. 

BATAVIA-CENTRUM. 

Telf. No. 1019 Bat.   
  

Sekarang paloe PB pindah ke 
Djakarta-Raya. 

Roepanja PAI Semarang kini men 
djadi moendoer althars menoeroet 
warta jang disampaikan kepada 
kita. Apa sebabnja, sampai kini ke 
ketoea tjb. sendiri tak mengetahoei. 
Meskipoen t. S.Assegaf (ketoea 
tjb.) telah giat kerdja goena partij 
nja, tapi sajang semangat jang ber 
kobar2 tempo doeloe tak moentjoel 
lagi. 

Tentos hal ini akan mendjadi per 
hatian PB. jang kebetoelan nanti 
tg. 17—18 Nov. jad. ini akan bercon 
ferentie di Tegal. 

Minta perbaikan standplaatstoelage 

Mosi Douanebond 
Douanebond Semarang hari Selasa 

jang laloe telah mengambil mosi 
jang mendesak soepaja diadakan 
perbaikan standplaatstoelage. | Ane 
ta) 

Pengoeroes N.O. haroe 

Pengoeroes ,,Nahdlatoel Oslama" 
tjabang Semarang minta dikabar- 
kan sebagai berikoet : (diringkas 
kan). 
Pada tg 1-8 October jbl. ini dige 

doeng Madrasah NO Poengkoeran 
Smg telah dilangsoengkan Algemee 
ne leden vergadering NO afd Smg. 
Rapat jang dipimpin oleh toean R. 
Moh Cholii dan tjoekoep diwakili 
oleh para ostoesan dari Kring. Wa 
kil PID djoega tiada ketinggalan ? 

Setelah dibatjakan verslag keoea 
ngan 1931-39 dan verslag madjoe 
moendoernja NO sedjak 1937 sam- 
pai 1939, oleh tosan2 R Soekidjan 
dan Nesichoen, maka selandjoetnja 
diadakan pemilihan pengoeroes ba- 
roe dan menoeroet soeara banjak 
poetoesannja sebagai berikoet : 
Dari bahagian oelama: 

le. Rais K.H. Sjakban, 2e. Rais K. H, 
Abdulkarim, le. katib K. H. Cham- 
beli, 2e. katib K.M. Badroeddin, 
le. Aa' Wan K.H. Adnan, 2e. K.H. 
Zsjoehri. 
Bagianorganisasi: ketoea 

K.H. Thoha, wakil ketoea M. Moh: 
Oen, penoelis IR. Loekidjan, penoe- 
lis II H.O. Osbayd, penoelis III M. 
Abdulkadir, bendahara I dan II H. 
Abdulgooer dan H.Iljas, pembantoe 
oetama M. Djasman dengan diban- 
Tn oleh beberapa pembantoe lain- 
nja. x 
Rapat jang diboeka djam 9 malam 

ditoetoep djam 12 malam dengan 
selamat. 

KEBOEMEN. 

Pembantos menoelis: 
Taman Siswa daerah Bagelen 

Pada penghabisan September dan 
permoelaan October ini semoea tja 
bang Taman Siswa daerah Bagelen 
soedah mengadakan rapatnja oen 
toek memerslahkan rapat besar 
jang baroe laloe di Mataram. Lain 
dari pada itoe djoega dipoetoeskan 
berhoeboeng pada ini waktoe kebde 
toehan Madjelis Loehoer banjak se 
kali, bosat sementara waktoe tja 
bang2 dalam daerah Bagelen akan 
menambah ioerannja kepada M. Loe 
hoer lebih besar dari pada jang soe 
dah soedah. Semoea rapat tjabang 
itoe didatangi oleh Wakil M.L. da   lam daerah Bagelen. 

Perkoempoelan tari dan gending. 

Di Koetowinangoen soedah semen 
tara lama ini perkoempoelan tari 
dan gending jang diadakan oleh 
prijaji2 disitoe soedah tidak terde 
ngar lagi kabarnja. Tetapi berhoe 
boeng dengan kedatangannjs A. W. 
baroe (moelai boelan Augustus jang 
baroe laloe disitoe diberi A. W.J, 
perkoemposlan itos soedah diba 
ngoenkan kembali. Pada hari malam 
Minggoe jang baroe laloe soedah 
diadakan peladjaran lagi hal menari 
dan gending dikawedanan Koetowi- 
hangoer. 

- Mendjadi reboctan ? 
Voetbal verseniging ASRI di Koe 

tawinangoen soedah mempoenjai ta 
nah lapang sendiri oentoek bermain 
bal, dengan tjara menjewa kepada 
pendoedoek desa disitoe. Hal ini soe 
dah berdjalan bertahoen tahoen. 
Tetapi sekarang oleh karena pen- 
doedoek Tisnghpa disitoe djoega 
menghendaki tanah lapang itoe, 
ada kabar bahwa dari pihak Tiong- 
hoa sekarang sedang dioesahakan 
soepaja tanah itoe djatoeh dita- 
ngannja. Malah kabarnja soedah 
ada jang soeka mengadakan wang 
lebih doeloe. Moedah moedahan AS 
RI dan pendoedoek Indonesiers di 
sitoe dapat bersatoe dan bekerdja 
dengan giat sehingga kehendak dari 
pihak Tionghoa itoe tidak langsoeng 

Kotbah hal gending 

Karanganjar diadakan pertemoean 
orang tosa moerid,ketjoeali oentoek 
menerangkan hal ke Taman-Siswaan 
oleh ketoea pergoeroean, djoega Ia 
loe diadakan kotbah hal gending 
oleh ki Salijo. Sesoedah kotbah Ia 
loe diadakan demonstratie meng 
gending dan klenengan, hingga ki 
ra kira djam 12 malam baros boe 
baran 

P. G. R. K, Karanganjar 
P.G.R.K. (Perkoempoelan Goe- 

roe dalam Regentschap Keboemen) 
tjabang Karanganjar, pada hari 
Djoem'at siang moelai djam 3 hing 
ga setengah enam soedah mengada 
kan rapat anggauta bertempat di- 
gedoeng Taman-Siswa Karanganjar. 
Jang dibitjarakan diantara lain2: 
tentang akan adanja kongres P.G. 
R.K. pada boelan Poeasa jang akan 
datang pada tanggal 21 dan 22 Oc- 
tober '39. Oleh karena kongres itoe 
akan diadakan di Karanganjar, ma- 
ka laloe dibangoenkan komite van 
ontvangst dibawah pimpinan toean 
L. Hadisoesastra. 

£ & 

Bekas voorzitter H.B. P. G. R. K. 
meninggal doenia 

Soeatoe berita jang sangat me 
ngedjoetkan kepada goeroe2 di Ka 
ranganjar jang beloem lama ini 
diterima. jaitoe bahwa toean R. 
Moehsin Sastrosiswojo. bekas Voor 
zitter H.B. P. G, R.K, jang haroes 
boelan ini dipindahkan dari Karang 
anjar ke Blora, telah meninggal 
doenia pada hari Rebo tanggal 27 
September di hospitaal disana kare 
na penjakitnja jang soedah semen 
tara lama dideritanja. Boekan sa 
dja sangat mengedjoetkan berita 
ito, djoega sangat disajangkan o- 
leh teman sedjawatnja, dan dalam   doenia goeroe poen merasa kehila 

Pada pa malam Djoem'at jing. 
baroe laloe digedoeng Taman Siswa 
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ALAH satoe necef, si Pa'ool (bi- 
arpoen njeboet necf, pembatja 
aa Na pan 
oemoernja ang Bedjat)|, 

chte Oom Djat ! 
ni Neef mace bertanja kepad 

om, bahwa semalem neef sepoe- 
ja neef dari pegadring, neef 
nos dengan seorang toean te- 
ngobrol-ngobrol di djalan Hoek 
Nangka Mang Toean itoe 
ngkan bahwa diri 
alis jang ag 
toelisannja dan 

      

   

  

   

          

    

   
   ) 'alistik dan pergaoelannja o- 

g-orang Djoernalis, ngobrolannja | 

an Oom toelen dan soesoenan 
ksi staf Pemandangan dan soe 
n Pershuresu ,,An 
k doeloe Aneta Hoofdaktoernja 
n Dr. de Vries dan soesoenan 

pandangan Oom toekang Podjok 
ah dari asalnja seorang Land- 

ouwer dan perhoeboengan Podjok 
zasih dibawah Kampret selaloe 
an itos aktief dalem Djoernalis- 
dan sekarang tosan itoe sceda 

k aktief Isgi dan bekerdja djadi 
palis Horloge Handel. Toean 
djadi Djoernalis Arlodji, siapa 
maoe oetang dan siapa jang 
bajar oetang arlodji, apakah 

om kenal toean itoe, katanja in- 
tiem betoel sama Oom 
Pak an Hormat neef 

Pa'ool 

   

    
   

  

   

  

Pap 

   'intiem itoe moesti didjelasin lagi. 
—  Sebelonnja, bang Bedjat maoe ka 

| si nasehat sama neef Pa'ool, 
Kalau bertanja: apa oom kenal 

sama itoe toean ?“, sebaik2nja neef 
keterangan ,siapa namanja" 

an itoe. 
ebab dengan perkataan ,,itoe 

“, bang Bedjat nggak sempat 
terka ,,nama“ toean itoe, ma' 
banjak tosan djoernalis jang 
Bedjat kenal. 

erkara kenal ,,intiem (rapat)“ 
wel,...hm...'tisnogdevraag. 

. Ma'loem bang Bedjat selama pa- 
| kai dasar begini: boleh dekat tetapi 

Gjangan rapat. Boleh djaoeh tetapi 
djangan lepas. : 

. Kliwat rapat soeka membikin poe 
toes Ba ana | 

Kliwat lepas djoega djangan. 
Dus, bang Bedjat sebetoeinja ng- 

ada kawan intiem, tapi jang 

idjoega amper2 nggak ada, ke 

soeka kena nasehat bang 
E: 

Yaar, ada djoega ketjoealinja, se 
Innja empok Bedjat jang kliwat 

Intiem sama bang Bedjat, tentoesa 
dja ada lagi lainnja. 

Maar, ... geheim. 
|. Kalau itoe toean kata bang Be- 
. Gjat bekas landbouwer, itoe salah, 

bang Bedjat eren bekas ahli 
er, sa |... Nggak poenja sa 

ah-sawah atjan. . 

Nan BANG BEDJAT 
2 

ngan Soeatoe tenaga jang baik: ka 
rena tosan Moehsin terseboet tergo 

. long orang jang soeka bekerdja oen 
| toek keperloean oemoem. 

Inna lillahi wainna ilaihi rodji'oen. 

Konferentie Aisiah 
Pada hari Djoem'at jang baros Ia- 

loe Bini tjabang2 “Aisiah moelai 
Froemboen hingga Soempjoeh, xoe- 
dah mengadakan conferentie di Ka- 
ranganjar, oentoek membitjarakan 
beberapa soal keperloean roemah 
tangga. Konferentie itoe didatangi 

# djoega oetoesan Hoofdbestuur dari 

P.P.K.I. dan kenaikan harga brang 

: Pada hari malam Senin jbl PPKI 
—. fPerkoempoelan Politiek Katholiek 

Indonesia) tjabang Gombong dan 
Karanganjar soedah mengadakan 

o rapat oendangan, dengan mengoen 
dang beberapa perkoempoelan lain, 
oentoek membitjarakan soal kenai- 

harga barang2 pada ini waktoe. 
arakan djoega bahwa PRKI 
toeroet beroesaha soepaja dja 
sampai harga barang2 dari 
linaikkan, jg dapat memboeat 

ratannja pendoedoek pada oe- 
nja. 

   
    
   
   
   

   
     

    
   

   
   

ja seorang | 

ANAK “Oonaan Seng da kinipoen Djerman tidak menghendaki perang, dan poela tidak akan 
makloemkan perang kepada Inggeris—Perantjis, tetapi hanja de- 
ngan sekoeat-maengkin akan membela. Dimana djoega moengkin 
sampai kepada 'pertahanan-serangan. (defensis-offensief. Red.) 
Djerman akan menoenggoe beberapa waktoe lagi goena memberi 
kesempatan kepada negeri negeri netral oentoek menentoekan roepa 

nja pada N.E. dan pandjangTe | 
can itoe menerangkan tentang | 

i kepada Oom jang neef ke-| 

a", bahwa |. 

li satoe doea jang membandel |lajaran. 

#'|Perang doenia tidak dapat ditjegah lagi / litalia tidak sanggoep tjiptakan perda- | 
Na en maian, kini Bana "amerika ? 

  

Pertoekaran pikiran Djerman-Inggeris soedah 

gai kebiasaan, d: 

|. 8. pertoekaran pikiran antara 
berachir. 

2 : berachir 
Amsterdam, Djoem'at (Havas), Berbagai #oerat kabar, 

taranja ,,Algemeen Handelsblad“ mengabarkan, bahwa semasl 
telah mengadakan pertemoean di Wilhelmstrasse dengan kawa 
djoeangannja. Adapoen jang mendjadi peladjaran ialah pedato Cham- 
berlain jang baroe baroe ini. Kemoedian pada malam itos djoega seba 

dian- 
4 Hitler 
#eper- 

joeroe bitjara memberi keterangan tentang pendirian 
|Djerman sebagai berikoet : te 

Djerman dan Inggeris kini telah 

|. b- perang jang loesanja tidak terkatas kini hanja dapat ditjegah, 
djika negeri? netral dengan pimpinan Amerika memberi keterangan jang 
tegas sekali kep 

toean dari mereka. 

ban2nja terhadap Djerman. 

aksinja. 

Rome, Djoemat (Reuterj 

Dinjatakan, bahwa daja 

Hitler siap lengkap menoe 
djoe kwartier besar dekat 

Siegfriedlinie 

Finland menambah 200 miljoen 
dollar 'goena beaja perang 

Ottawa, Djoem'at (Reuter). Mi 
nister keoeangan menetapkan pe 
ngeloearan 200 miljoen dollar oen 
toek 2 tahoen dengan boenga 2pCt 
sebagai pindjaman keperloean pe 
perangan. 

Chamberlain tidak perloe ber 
pedato lagi 

Londen, Djoem'at (Reuterj. 
Berhoeboeng dengan kepoeasan se 
loeroeh pendoedoek negeri akan pe 
dato Chamberlain dalam Lagerhuis, 
maks beliau anggap tidak perloe 
lagi mengadakan pedato pada 14 
October sebagaimana telah ditetap 
kan. Kini di Inggeris dibentoek 'mi 
nisterie pelajaran, dimana Sir John 
Gilmour diangkat mendjadi minis- 
ternja. Adapoen ministerie ini akan 
mengoper pekerdjaan ministerie 
perdagangan dalam bagian pe- 

Inggeris selaloe menghendaki 
perang 

Berlin, Djoemat (Reuterj. 
Komentara dari DNB terhadap 

pedato Chamberlain ialah pada oe 
moemnja Chamberlain telah meno- 
lak kesempatan2 jang diberikan oleh 
Fuehrer oentoek mengatoer Eropah 
setjara berdamai. Sebagai kesan 
njata. bahwa Inggeris selaloe meng- 
hendaki peperangan, dengan tidak 
memperdoelikan perkataan atau per 
mintaan Djerman. 

Amo»rika sebagai negeri peran- 
taraan 

Washington, Djoem'at Reu- 
terj: 

Dalam kalangan opisil didoega, 
berhoeboeng dengan saran2 Djer- 
man soepaja Amerika memberi na 
sehat kepada Inggeris oentoek me 
ngadakan permoesjawaratan dengan 
Djerman, bahwa tindakan seroepa 
itoe tidak moengkin didjalankan se 
tjara diplomatik. Ketjoeali dari 
loear negeri dengan pasti diadjoekan | 
(permintaan oentoek ini. Njata, bah 
wa saran? Djerman semalam itoe 
dioetjapkan oleh pemimpin pers 
Nazi, Otto Dletrich. Sedang doeloe2 
nja dikerdjakan oleh pers jang di 
bawah pengawasan pemerentah. 
Saran2 jang seroepa itoe kosrang 
berpengaroeh dalam kalangan opisil. 
Tetapi Amerika menerimanja oen 
'toek berdamai dengan Inggeris-Pe- 
rantjis, sebeloemnja mendjadi negeri 
perantaraan. 

Finland — Roeslan bersepakat 
Moskou, Djoem'at fTransoce- 

an). Soerat kabar “Pravda“ menji 
arkan makloemat singkat tentang 
permoesjawaratan Finland — Roes- 
lan pada 12 October. Dalam penjia 
ran itoe tidak diterangkan soeal2 
jang mendjadi roendingan. Hanja 

epada Inggeris-Perantjis tentang adanja perdamaian. 
Dan poela, bahwa Perantjis tidak lama lagi dapat mengharspkan ban 

Cc.  Djerman berkejakinan, bahwa Roeslan akan memenoehi kewadji- 

Italia anggap perdamaian tidak moengkin 

Pedato Chamberlain sama sekali tidak mengherankan, karena se- 
beloemnja telah didoega, bahwa setelah 
Perantjis—Inggeris menentoekan pendiriannja. Ketika itoe dioclangi 
poela kedoedoekan Italia jang tidak beroebah sebagai negeri netral. 

oepaja perdamaian lebih landjoet tidaklah 
perloe lagi dan poeia tidak moengkin. 

Dalam permoesjawaratan dengan Roes- 
lan, Toerkia dipaksa memoetoes perhoe 

boengan dengan negeri demokrasi 

pedato Hitler dengan segera 

Moskou mengikoeti dengan tenang 
Helsinki, Djoem'at (Reuter) 
Ministerie oeroesan loear negeri 

menerangkan, bahwa permoesjawa 
ratan Firland—Roeslan di Moskou 
telah diikoeti dengan tenang. Tetapi 
beliau sama sekali tidak menerang 
kan apa jang hingga kini dipermoe 
sjawaratkan jang berkepentingan 
dengan negeri. 

Permoesjawaratan berhssil 
menjenangkan 

Stockholm, Djoem'at (Havasj. 
»Nya Dagligt Allehanda“ mengabar 
kan dari Helsinki, bahwa menoeroet 
soember jang boleh dipertjaja, rap 
port pertama tentang permoesjawa 
ratan di Moskou adalah berhasil 
menjenangkan. 

Peroea pelabozhan Fin 
lard ditoetoep 

Kopenhagen, Djoem'at (Reu 
ter) Menoeroet berita 2 dari Helsinki. 
semoea pelaboeshan2 dilaoetan Fin- 
land hari ini ditostosp. Kapal2 Fin 
land mendapat perentah oentoek 
menocedjoe pelaboehan2 disebelah 
setara Iaoetan Finland. Soera-soerat 
kabar Finland memberi keterangan 
tentang pendjagaan oedara dengan 
poela tjaranja penolakan Berangan 
oedara. Dimsna-mana dibikinnja 
tempat semboenji. Pendoedoek Hel 
sinki berkoerang dengan lekas se 
kali, 

Bantoean bathin diharapkan dari 
Amerika 

Helsinki, Djoem'at (Reuter| : 
Segenap perhatian dipoesatkan ke 

pada pengharapan bantoean moreel 
dari Amerika. Sedangnja itoe ber 
gelora rasa chawatir dan bimbang, 
sekalipoen dengan perantaraan penji 
aran radio Stockholm, Roeslan men- 
djandjikan oesaha sekoeat moeng- 
kin menjelesaikan soeal itoe dengan 
berdamai. Diterangkan poela, djika 
kelak terpaksa, maka akan dilakoe- 
kan perdjoeangan hebat goena ke 
merdekaan negeri. Sisa dari reser- 
visten kini telah mendapat panggi- 
lan. 

Hitler siap lengkap menosdjoe 
hoofdkwartier dekat 

Siegfriedlinie 
Amsterdam, Djoem'at (Reu- 

terj. Menoeroet ,,Telegraaf“ nam- 
paknja Rijkskanselary di Berlin si- 
boek mengadakan persediaan, sehe 
loem Hitler menosdjoe medan pe- 
rang. Moengkin Hitler akan menoe 
djoe kwartier Besar jang letaknja 
dekat Siegfriedlinie. Pendoedoek 
Aken, Dusseldorf dan Isin lain kota 
besar di Rijnland nampaknja menda 
pat perentah oentoek menjingkir diri 
Gsdoeng2 sekolah Jahoedi dibersihi 
dan digoemakan mereka jang me- 
njingkir. 

Perdjandjian Roeslan-Toerkia lekas 
ditanda tangani 

Moskou, Djoem'at 
ocean).   diterima baik oentoek melandjoet- 

kan permoesjawaratan dihari ini.   Permoesjawaratan Roeslan-Toer- 
kia, jang sedjak 1 October dihenti-    (Trans- 

kan, gore ini telah dimoelai kembali. 
Sebeloemnja itoe Saracoglu telah 
mengoendjoengi Molotoff di Krem- 
lin. Menoercet kalangan politik 
Moskou jang mengetahoel, perdjan- 
djian Roeslan-Toerkia segera akan 
ditanda tangani. 

Bertemoe 2 djam lamanja 
Moskou, Djosw'at (Transoce- 

an): Hari ini pada djam 5 sore 
Saraeoglu telah diterima di Kremlin. 
Disini beliau mengadakan konperen- 
si dengan pembesar2 Sovjet Roes- 
lan hingga 2 djam lamanja. 

Toerkia d' paksa memoetoes perhoe 
boengan dengan negeri demokrasi 

Kopenhagen, Djosm'at 
(Transocsan) 

»Berlingske Tidende“ mengabar 
kan, bahwa sebagai hasil dari per- 
mossjawaratan Roeslan—Toerkia, 
negeri jang terseboet belakangan 
dipaksa memoetoes perhoeboengan 
nja dengan negeri? demokrasi barat 
dan soepaja mendjalankan politik 
kenetralan dengan menegaskan per 
sahabatannja terhadap Roeslan. Ka- 
rena Toerkia tidak akan memperke 
nankan kapal-kapal perang melaloei 
Dardancilen, maka sedjak kini La- 
ostan Hitam ditoetoep boeat kapal? 
perang negeri demokrasi barat. 

Perdjandjian sesosai dengan kepen 
tingan Inggeris-Perantjis 

Moskou, Djoemat (Reuterj: 
Perdjandjian Roeslan-Toerki se- 

bentar lIsgi akan ditanda tangani. 
Kalangan jang mengetahoei men- 
doega, bahwa perdjandjian tolong- 
menolong jang akan diadakannja, 
dengan poela pernjataan, bahwa 
Toerkia akan menjatakan netral 
terhadap Dardanellen. Lebih Ian- 
djoet dinjatakan, bahwa perdjandji 
an itoe seloeroshnja sesceai dengan 
kepentingan Inggeris-Perantjis. 

maa 

Jida naek harga ! 

     

  
Dari 10'/, sampe 60”/, korting. 

Kemeaja, Pyama, Poloshirt, Topi Vilt, Kous kaki, Dasi, 
Band, Pakean anak2 dan Handdoek. 

Awas! boeat sedikit hari sadja!, en 

PASAR SENEN No. 175 
Telf. WI. 2894 

Teratl TI 

Dari mana Djermsn me 
serangan ? 

Londen, Djoem'at (ReuterJ. Se 
telah manoeuvre perdamaian dari 
Hitler tidak berhasil, maka kini di 
kalangan militer timboel ,doegaan? 
terhadap hadjat peperangan Djer- 
man. Banjak orang mendoega, bah 
wa pemerintah :Nazi segera akan 
melakoekan serangan, perloenja me 
netapi djandji kepada poeblik oen 
toek mengadakan perang kilat sebe 
loem moesim saldjoe. Serangan de- 
ngan melaloei Belgia roepanja tidak 
moengkin. Sebab pada hari belaka 
ngan benteng pendjagaan sangat di 
koekoehkan. 

Kanaal Albert mendjadi perintang 
jang tegoeh sekali, dimana dibela- 
kangnja 'menoeroet kabar bangsa 
Belgia mempertegoeh benteng pen- 
djagaan jang terbelakang. 

Sedang serangan melaloei Zwit- 
serland ada poela sangat Soekarnja. 
Barangkali Djerman dalam kegoe 
goepan dan hanja dapat mengoesir 
bangsa Perantjis dari daerah Djer- 
man sadja. Kalangan Perantjis jg. 
mengetahoei menegaskan, bahwa se 
rangan2 Djerman terhadap daerah 
jang ada bangsa Perantjis baroe2 
ini sangatlah besarnje. 

akoekan 

Roeslan membantoe Lithauen 
Stockholm, Djoem'at (Havasj: 
»Dagen Snyheter” mendengar ka 

bar dari kalangan partikelir, bahwa 
pemerentah Moskou telah menjata- 
kan kesoediannja oentoek memberi 
bantoean dalam kepentingan Lit- 
hauen di Klaipeda (Memel). 

Radja Gustav mengoendang oen- 
toek berkonperensi 

Stockholm, Djoem'at (U. P.J 
Radja Gustav telah mengoendang 

Radja2 Denemarken, Noorwegen 
dan president Finland oentoek me- 
ngadakan konperensi di Stockholm 
pada 18 October mendatang. Semoea 
nja menerima baik oendangan itoe. 

—I— 

Dapet extra korting ! 
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soeda terkenal paling baik. 
Hingga dalem doea-belas boelan dari satoe tahon, dari JA 
NUARI sampe DECEMBER tetap SIROOP G.B.S. jang sanget 
banjak terdjoeal di antero tempat. 
TAPI DALEM BOELAN APAKAH, SIROOP G.B.S. PALING 

HADIAH BESAR BAGI PEMINOEM' SIROOP G.B.S.! 
Oeang contant f 125.- 

1 prjjs dari F 25.— 

F 15.— 
F' 250 F 85.— 

Boeat marika jang kasi djawaban jang tjotjok! 
Isikenlah dengen terang roewangan kosong dibawah ini: 

F 25.— 
F 15.— 

  

Siroop G. B.S. paling banjak terdjoeal dalem boelan 

  

Nama: 

MAN ea Ba 

Kwaliteitnja - 
Siroop GOUW BOEN SENG 

Berikoet: 2 boenderan monogram G,B.S. 

  

co) tjoekoep, 

deran monogram G.B.S. 
Inget! soerat-soerat djawaban 

Takoe. 

.da bisa dibantah. Boeat ini 
menjoerat. 

ber 1939.   Goentinglah baek-baek, 2 (doea) bidji boenderan monogram 
G.B.S. seperti" tjonto diatas, jang terdapet diatas toetoepan- 
tima dari Siroop G.B.S., berikoetken dengen soerat djawaban 
dan kirim, tertoetoep seperti soerat biasa dengen porto (fran- 

(soerat-soerat djawaban terkirim dengen porto 
kakoerangan, aken tida ditrima). 
Djoega dikasi kasempetan boeat mendjawab dengen mengasi 
namanja dari bebrapa boelan, asal sadja boeat tiap-tiap satoe 
nama, diberikoetken 2 boenderan monogram G.B.S., misalnja 
orang boleh mengasi namanja dari 12 boelan, jaitoe Januari, 
Februari 'dan teroes sampe December, asal sadja tiap-tiap 
satoe nama diberikoetken 2 boenderan monogram G.B.S., men- 
djadi boeat 12 nama haroes diberikoetken 12X2 —24 hoen- 

jang tida diberikoetken paling 
sedikit 2 boenderan monogram G.B.S. atawa jang dikirimken 
koerang atawa monogram jang salah, djawaban itoe aken tida 

Djawaban jang sama, aken di-ondekan dan poetoesan jury ti- 
prijsvraag tida di-adaken soerat 

Djawaban? ditoenggoe selambat-lambatnja tanggal 30 Novem- 

GOUW BOEN SENG N.v. 
Afdeeling Reclame, Pintoe Ketjil 46 — Batavia, 

Sana aa Ga aan 
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BENJIAKAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat » 

Senen 16 October 

 PMH 45 
Bandoeng II, Bandoeng III, 

Batavia II. 
b.— sore Tanda waktos pemb. 
5.05 Hawaiian Band Kui-I- 

Po Hawaiians 
Ga Lagoe Hindustan dan 

— Urdu 

7.— malam Pemandangan oemoem 
7,20 » Lagoe Japan 

SA tag Berita Pers 
BH. Tanda waktoe 
8.01 » Radio-Toneel ,,Soeka 

manah“ menjadjikan 
— tjeritera : ,,Taroempah 

weuteuh” 
930 ,, Gambang Kromong 

modern, Lie Tan Or- 
chestra 

11.— » Toetoep 
PMN 29 

10.— malam Lie Tan Orchestra 
2— Toetoep 

Bandoeng II Bandoeng III 
Batavia II 

Selasa 17 Oct. 
pagi Tanda waktoe pemb. 

» Gambang Kromong 
” Berita pers 

»  Lagoe Gamelan Soenda 
. Tanda Waktoe 
Pi Lagoe Melajoe Singa- 

pore 
” Berita pers 
“ Toetoep 

Bandoeng II, Batavia II, 
12,— siang Tanda waktoe pemb. 
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12.03 » Lagoe Hawaiian Ti- 
moer 

12.30 3 Gamelan Djawa 
1— »  Muziek Yang-Khiem 

Tionghoa 
130, Berita pers 
140 ,, Opera Melajoe 
Ron Berita pers 
AE 25 Toetoep 

Batavia II 
12,— siang Tanda waktoe 
1203 Lagoe Hawaiian 
TOR Gamelan Djawa 

1— ga - Tjonghoa Peiping 
130 » Berita Pers 

140 ,  Sja'ir dan lagoe rong- 
geng Malaya 

2.20 , - Berita pers 
2.30 ,, Toetoep 
Bandoeng II, Batavia II PMH 

b.— sore Tanda waktoe pemb. 
5.05 ,,  Muziekvereeniging Si- 

lih Wangi 
630 ,,  Pembitjaraan Kitab In 

djil 
1,20 Petilan wajang-orang 
740 » Berita pers 
8— Tanda waktoe 
8.01 »,- Pemb. oleh seorang 

pembitjara Anti Woe- 
ker Vereeniging Pem 
berantasan Riba 

8.15 y  Lagoe Arab modern 
8.30 »,  Lagoe Krontjong 
o— Gamelan Soenda Kijai 

Maeljo 
1. — Toetoep 

PMN 29 
10.— malam Gamelan Soenda,, Kijai 

Moeljo” : 
1,— Mana Soeka 

B.R. V, 
Btadszender 15,39M, Archipeizen- 

der 61,66 M. £ 
Senen, 16 Oct. 

5.— sore Tanda waktoe pemb. 
5,04, Berita Pers 

  

  

.Goejoer-Bandoeng" 
233 enakk eta ASIN 

Oleh Nanie Sudarma 

»Akoe tahoe, bahwa. ..doeloe Nji 
Mintarsih memberikan hatinja ke- 
padamoe, tetapi... kemoediania te- 
lah mengambil kepoetoesan : maoe 
didjadikan isterikoe dan ia akan 
memostoeskan perhoeboengannja de 
ngan dikau. ,,Min,“ katanja kepada 
Nji Mintarsih, ,,boekankah telah 
kaukatakan hal itoe kepadanja ?“ 

.Soedah,“ djawab Nji Mintarsih 
dengan pendek. 2 

.Gadjalie,..." kata Sosria poela, 
»kau djangan maos menang sendiri 
sadja, ketahoeilah... bahwa Nji 
Mintarsih maoe didjadikan isterikoe 
dan,.. ia akan menarik djandjinja 

  

6 Programma vocaal 
6,— Cinema-Orgel 
6,30 » Berita Pers 
6,45 ” Concert 

7.45malam Lagoe2 Hawsiian 
8.15 Phohi Relay 
8,40 ,, Symphonie 
920 55 Der Freischutz 
10— », Twilight melodies 
10.15 ,,  Orkest 
11, — Toetoep 

“gelaga, 17 Oct. 
6,— pagi Tanda waktos pemb. 
6.04 ,,  Soeara pagi 
6.15 ,, Berita Pers 
6.30 »,  Lagoe pagi 
7.15 » Berita Pers 

TO Lagoe roepa-roepa 
I— y Lajos Kiss Orkest 
2,30- Soeara Paul Robesson 
10— Lagoe Hawaiian 
10.30 ,, Orkest Geraldo 
11.— Soeara Tino Rossi 
11.30 » Aneka warna 
12.— siang Programma vocaal : 
1250 ,, Lagoe roepa-roepa 
2,30 Toetoep 
5.— sorg Tanda waktos pemb. 
5,04 Berita pers 
5.25 y Lagoe Amerika 
6,— Trekken en Duwen 
6,30 Berita Pera 
6.45 ,, Concert 
7.45malam Beberapa njanjian 
8.— Setengah djam Bridge 
Si Phohi-relay 
8.40 Muziek dansa 
9.30 ,, Kamermuziek 

10,30 Twilight Melodies 
10.45 » Nights at the Ballet 
LA Toetoep 

RROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas 205 m. West-Java : Batavia 126, 
Band 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Sos- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepos 186. 

Senen, 16 Oct. 
“nu 

5.— sore Tanda waktoe pemb, 
5,01 ,, Isi programma 
5,03 Boenga rampai 
6 Oom Dick dengan 

anak-anaknja 
6.80 Lagoe orgel 
6.40 ,, Bournemouth Stedelijk 

Orkest 
7— malam Berita Pers dan Oedara 
1.25 Lagoe Perantjis 
1301599 Aneka warna 
8,05 Pemandangan cemoem 
8.20 Aneka warna - 
845 Omroap Orkest . 
019» Dari doenia film 
9,35 s4  Omroep Orkest 
9.58 Koers di Amsterdam 

10,— » Tanda waktoe 
10,01 ,, Swing muziek 
10.30 ,, Beberapa potpourri 

Inggeris 
1, —.A. Toetoep 

Selasa, 17 Oct. 
6,30 pagi Pemboekaan 
6.31 ,, Berita Pers 
6,38 ,, Gymnastiek 
6,50 Dari plaat gramop. I 
TS $$ Tanda waktoe 
7.01 », Dari plaat gramop. II 
730 yg Berita pers foelangan| 
7133 » Dari plaat gramop. III 
8.— 5g Toetoep 

11,4 y» Tanda waktoe pemb. 
KE OL: 2s Boenga rampai 
ERA Causerie roemah 

tangga 
12.— siang Lagoe Accordeon 
12,30 ,, Matinee Concert 
1.20 » Berita pers danoedara 
K32 Band Julius Tauster 
2.— Beberapa potpourri 

- Inggeris 
2.20 Berita Pers dan Oedara 
2,30: Toetoep 

kepadamoe. . ." 
»Kau djangan membosal sahabat," 

djawab Achmad Gadjalie, ,,Nji Min 
tarsih ada mendengarkan perkataan 
mos itoe. ..« 

Nji Mintarsih bangkit dari tem- 
pat doedoeknja, laloe ia berdiri di- 
antara kedoea pemoeda itoe. Kemoe- 
dian ia berkata: 

,Gadjalie. .. Soar . .. ,,katanja 
»kamos adalah 'doea orang 
pemoeda jang terpeladjar tidak 
patoet ... bila kau haroes berteng 
kar karena akos ... seorang pe- 
rempoean kampoeng hina, miskin 
dan bodoh ini! 
Kau masing2 maoe menang sen- 

diri, dibalik itoe kau lospa mentja 
hari dimana letaknja kesalahan ! 
Apa jg kau katakan itos, Gadjalie, 
memang benar, dan ... apa jg di 
katakan Soeria itos memang benar 
djoega ...: 
Dimana letaknja kesalahan itoe? 

Padakoe! : 
Akos tidak akan membela diri, 

apa sebabnja akoe berboeat demiki 

  

      

  

  

   

          

  
  

  

    

            

  

            

  
  

  

    

    

  

  

  

      

    

    

   
   

  

     
   
   

dengen 

Toean 
soeka ikoet dahar? 

Itoe ampat sinjo Verkade ada mengi- 
sih itoe kaleng. 
Mengisih itoe deng€rbiskoeit - biskoeit 
Verkade jang paling ledzat, seperti 
Sultana, Cafe Noir, Demi-Lune, Marie 
dan banjak laen-laen lagi. 
Marika tace, apa jang Toean dan 
Njonja rasakan enak dan pilih matjem- - 
matjem jang paling ledzat. Satoe kaleng 

isih 
(Royal Mixed) dari Verkade ada satoe 
kaleng jang penoe dedaharan jang 
mengagoemken. 
Mintalah ini hari djoega Toean dan 
Njonjapoenjatoko-langganan kirimken 

4 satoe kaleng dan mengikoetlah dahar, 
A dengen itoe sekean banjak orang! 

Bi 
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ILoear tanggoengan redactie) 

Soerat djawaban terboeka oleh HB. 
Moehammadijah 

Artikel ,/Congres PPDP. dengan 
perempoean2 pelajannja" jang ter 
seboet dalam madjallah Al-Lisan 
no. 42 ttg. 5 October 1939 dan 
artikel ,,Receptie wak Pengoe 
loe,,..!, jang termoeat dalam Tjaja 
Timoer tg. 28 September 1939 telah 
menarik perhatian dalam kalangan 
HB. Moehamnsdijah dan tertosijoe 
lah fikiran kita pada masalah itoe 
lebih2 pengharapannja dari toean 
Moesiim jang terseboet dalam Al 
Lisan 'diatas. Jang mana telah me 
ngemoekakan masalah sebagaimana 
terseboet dibawah ini. 
Maka djawaban kami atas per- 

tanjaan “diatas itos kalau memang 
njata hal jang dissboetkan dalam 
Al-Lisan dan 'Tjaja-Timoer itoe 
benar-benar kedjadian-adalah seba 
gai berikoet : 

Kedjadian sematjam itoe, moen 
kar semata2, jang dapat menodai 
kepada kaoem Moeslimin cemoem 
nja, teristimewa kepada Pemimpin? 
agama Sebagaimana para Rengoe 
loe dan Perhimpoenannja (PPDP), 

perioe djosga koekatakan, bahwa 
apa jg koekatakan dan koedjandji 
kan kepada kau kedoeanja, adalah 

ber dengan bermatjam2 ke 
adaan dan pikiran ketika itoe. 
Dengan perbosatankoe sematjam 

sjaf, bahwa akoe ini... adalah zeo- 
rang n jang tidak tegoeh 
memegang djandji dan... dengan de 
mikian. akoe ini tidak berharga osn 
toek 'didjadikan seorang isteri. Se 
soenggoehnja kau haroes maloe o- 
leh dirimoe 'sendiri, djika kau ha- 
roes mempsrebostkan seorang pe- 
rempoean geperti akos ini, seorang 
perempoean jang njata2 tidak pa- 
toet mendapat penghargaan. 

Kau kedosa tahos dengan djelas, 
siapa akoe ini, dan bagaimana poe- 

la perdjalanan hidoepkoe, sedjak 
akoe kelosar dari roemahkoe di Kia 
ratjondong. Penghidospankoe tak 
bedarja dengan penghidoepan seo- 

rang perempoean latjoer, dari satoe 
tangan ketangan jang lain. Tjoema 
badanja,...akoe mengenal ba-     an kepada kamos kedoea, tjoema.... tas. Kamos kedosanja, tentoe tidak 

itoe, seharoesnja kau sekarang in-j.. 

  

Berhoeboeng dengan kemoenka- 
ran ini, agama Islam telah memberi 
kan toentoenannja, sebagaimana Ha 
dita Nabi jang artinja, 

»Barang siapa jang melihat ke- 
moenkaran, maka hendaklah mero- 
bahnja dengan tangannja: maka dji 
ka ta' kosasa dengan lisannja, kalau 
poen dengan lidah itoe tidak koea- 
ga, maka dengan hatinja, adalah de 
ngan hati itoe selemah2 iman", 

Menilik kata kata hadits ini, ma 
ka teranglah bahwa tiap tiap kaoem 
Moeslimin haroes berani mentjegah 
kedjadian2 sebagaimana jang telah 
terdjadi dalam Receptie PPDP itoe. 
Jalah moela2 dengan tenaganja, se 
hingga tidak lalos terdjadi kedja 
dian wkemoenkaran itoe: xalau 
ta' dapat, maka haroeslah berani 
memperingatinja dan menasehatinja 
dengan lisannja, dikatakannja bah- 
wa kedjadian itoe adalah moenkar 
jang ta' haroes dalam kalangan ka 
oem Moeslimin. 

Sedang bilamana berboeat demi- 
kian sadja tak dapat, maka haroes 
lah memperingatinja itoe dengan 
hatinja, jang berarti meninggalkan 
tempat Receptie jang penoeh ke- 
moenkaran itoe- 

Damikisnlah sokedar djawaban 
kami, mosdah-moedahan dilain kali 
tak akan terdjadi lagi hal-hal jang 
mcoengkin memaloekan diri kita sen 

diri. 
AY— 

akan menjangkal, bahwa kamoe te 
lah mentjoba minta apa2 jang ada 
padakoe, seperti kau berboeat atau 
meminta apa apa kepada perempoe 
an soendal! Hanja sadja,...ailham 
doelillah,,..imankos masih tegoeh, 

.Sebingga dosa besar jang 
beberapa kali mengantjam kepada 
dirikoe itoe dapat koesingkiri ... 

Soeria, ... Gadjalie, ...kamoe, ada 
lah doea orang pemoeda jang te 
lah banjak berboeat kebaikan ter- 
hadap dirikoe. Tidak,...akan akoe 
poengkiri, bahwa kasih sajangkoe 
kepada kamoe kedoea, ... adalah 
sangat besar sekali. Akoe maoe 
mengorbankan dirikos oentoek mem 
perlihatkan terima kasihkoe kepa- 
damos kedoeanja ! 

Bila akoe seorang laki-laki dan 
kau kedosanja orang perempoean, 
tentoe tidak akan begitoe soekar 
bagikoe oentoek menjelesaikannja. 
Tetapi, ... karena akoe ini perem- 
poean, ... tidak ada djalan lain jg 
haroes kosambil, ialah... akoe ha 
roes mengoendoerkan dirikoe dari 
kamoe kedoea... 

£ : :3 Ae pe ara eps Andin , 
La YA Ne BRA RIANA In STA MEN ar 

  

. Penoetoepan post. 
4 

Ke Australia 

Selasa, 17 Oct. dengan Knilm boe 
at Soerabaja, Malang, Tjepoe, Den- 
passar (Ba:i), Koepang dan Austra 
lia. Pengambilan penghabisan soe- 
rat soerat aangeteekend dan kan- 
toorbus djam 11,30 pagi. 

Ke Balikpspan 

Selasa, 17 Oct. dengan Knilm oen- 
toek Soerabaja, Bandjarmasin dan 
Balikpapan. Pengambilan penghabi 
san soerat aangeteekend djam1.45 
siang dan kantoorbusdjam 1.55 si- 

ang: Oo 9.5. 

Ke Makassar 
Rebo, 18 Oct. dengan Knilm oen: 3 

toek Soerabaja dan Makassar 'Se- 
lebes, Maloekos dan Samarinda), Pe 
ngambilan penghabisan soerat aange 
teekend Selasa djam 6 sore, hulp- 
brievenbus Robo djam 12.30 siang 
dan kanteorbus djam € pagi. 

2006T0001B000060001360000008 

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 

kit 6 boelan, djika meninggal, 

asal tidak menoenggak, dapat 
uitkeering f 25.— (doea poe- 

loeh lima roepiah) 

0
0
0
9
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
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Memang, ... djika salah seorang 
diantara kita ini tidak ada jang 
mengalah, tidak moedah bagi kita 
oentoek menjelesaikan ,,oeroesan” 
kita ini... 

Akoe jang bersalah ! 
Bila kau kedoeanja macs meng- 

hoekoem kepadakoe karena kesala 
hankoe itoe,... hoekoeman apa sa 
dja jang akan kau djatoehkan ke 
padakoe, akan koeterima dengan 
girang hati....« 

Nji Mintarsih memberhentikan 
perkataannja. 

»Kalau kau pegang tegoeh djan 
djimoe kepada saudarakoe, Djai- 
nab", kata Achmad Gadjalie kepa 
da Soeria, ,,tentoe tidak akan soesah 
menjelesaikan ceroesan ini..." 

»Hal ini akoe telah mendengar 
djoega dari Soeria“ kata Nji Min- 
tarsih. 

(Akan disamboeng ), 

pe AN SARAN Ui 

  

    
    
    
          

  

  

         


