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Tarief Advertentie, keterangan kepada 

7 ii Inet wo beloem bisa mengambil 

Men 
Ka 

Isari Ch 
Sidang 

geris dengan Amerika: 

NA esan loear negeri dan 

| Belakangan datang berita jang 

atoe kepoetoesan. 

Ti mengenai oeroesan Palestina. 

"Itie pembelaan negeri. 
—.  Havas menambah, 

Mist sekretaris ke fact segalanja itoe. 

Nai praktis ISI itoe beloem berj 
ah Dari itoe boekan | 

disini disampai- 
: epadajpengoeroes ISI 

pemban oe2nja, teristimewa ke- 
da k: jaitoet. M.Soetardjo. 

eh ngagoemkan tjaranja | 
jo itoe membagi bagi wak- 

an perhatiannja terhadap ke 
ehan masjarakat. Patoet diti- 

! hinggapi 'penjakit "tidak 
2 

dari pada itoe, kita ada se- 
Mn 

La ingin melihat, soepaja pe- 
oes ISI memakai kesempatan 

. ' baik ini ( an succes di Solo 

.goena meng-organiseer tjara- 
penggemar penggemar sport 
sa nan SAE Na 

Tn Stak.alat 2 Tea dapat di 
“olehe organisasi jang tertentoe, 

a lih it misalnja doenia tennis. 
bocah bola jang dipakainja 
“boelan oleh keloearga 

T.I.D. dan LD.T.B. (kedoea-doea- 
di Djakarta) ? Djika membeli 

bersama2 tentoe akan lebih moerah, 
'apalagi djika semoea tennisbon- 
den Indonesia bersatoe dalam so'al 
pembelian alat-alatnja seperti bola, | 
acket, sepatoe, kemedja, tjelana| 

dsb-nja. 

Kita akoei ! ' 

Boeat permoelaan tentoe aibam 
| toehi kapitaal. Tetapi kita jakin, 
— bahwa kapitaal itoe akan mena 

tangkan oentoeng tidak sedikit. 

Asal organisasi beres, resiko sa-| 

| padahal sebetoelnja 

Militer dan polisi bersatoe 

Aneta-Phohi menjiarkan dari 
Jeruzalem: Pertempoeran2 anta 
ra orang-orang Arab dengan 
pasoekan? Inggeris didalam kota 
jang dilingkoengi oleh dinding, 
makin lama makin beroebah si 
fat sampai sengit lawan sengit. 
Pesawat2 Inggeris riboet, ber- 

dengoeng-dengoeng diatas bagi 
menjelidiki peri keadaan disitoe. 

Berbagai-bagai tindakan soe 
dah dibikin, soepaja pasoekan2 
militer bisa bekerdja bersama- 
sama dengan polisi dalam oesaha 
oentoek menindas keroesoehan2 

| | dilain-lain bagian kota. 
Polisi Jahoedi kini dipakai, 

goena lebih giat lagi memberi 
kan bantoeannja oentoek mele 
njapkan pertempoeran2 didjala- : 
nan-djalanan raja. | 

Aksi pehak Pemerintah di 
kota lama 

Hari ini (19 Oct.) Pemerintahan 
Mandaat memperingatkan kepada 

Ipendoedoek, soepaja djanganlah me 
ninggalkan roemahnja masing-ma- 
sing, berhoeboeng dengan aksi jg. 
akan dilakoekan pada pehak Ing- 
'geris dikota lama Jeruzalem itoe. 

Akibatnja : semoea djalan-djalan 
raja disitoe soenji senjap, tidak ada 
seorangpoen. 

Djoega laloe lintas kendaraan 
berhenti semata-mata. 

Naa ga aa mendoedoeki 
djalanan : 

Lebih dari 2000 orang, serdadoe 
dari regiment-regiment Black Watch 
dan  Worcestershire mendoedoeki 

. Jdjalanan-djalanan raja, jang me- 
. Inoedjoe Jeruzalem bahagian kota 

1 lama. 
Semalam-malaman dikota lama 

'itoe sebentar-bentar terdengar ber- 
dentoemnja sosara tembakan sena- 
pan 'biasa dan senapang mesin. 

ma sekali tidak ada. Ma'loem, pada| 
oemoemnja orang lebih tjepat mem- 
'bajar rekening tennisclub, voetbal-| 

b dil-nja daripada misalnja mem- 
jar rekening perhimpoenan biasa. | $ 
ika menoenggak kontriboesi dari| 8 

perhimpoenan biasa tidak begitoe| 
'direwelkan. Akan tetapi kalautidak| 
mer bajar kontriboesi tennisclub| 

alirja, tentoe orang tidak dapat| 
“bermain. Dari itoe . . . merasa ti- 

k enak kalau tidak bajar ! 

ah, boekankah sajang, djika ISI| 
ak memakai sifat soeka-bajar- | 

-boetoeh itoe goena mengoen- 
2 organisasi dengan tidak 

Ba para anggotanja ? 

M.T, 

amat genting 
(n (pers mengoe 

(Is.s.k. terhadap pers Itali. 

keeataan « di Karpat Roeslan genting 

Sepandjang Havas dari Boedapest 
Iiboe kota Hongaria) 19 Oct. pers 
isana mengatakan, bahwa situasi 

sekarang didaeyah Karpat Roeslan 
2yalam antara itoe 

kan komentarnja 
Tetapi 

Wanna, rata-rata terhadap Djer-   man soedah bersedia. 

Hingga saat ini beloem bisa di 

1 "INemponran bertambah-tambah sengit 

naa 

e-| “|pemerissaan dalam Kabinet Inggeris 

ceroet berita Reuter dari Londen, Chamberlain memimpin si- 

et jg diadakan pagi tadi. Inilah pekerdjaan pertama kali 

berlain sedjak timboelnja krisis tempo hari 

dimoelai djam 11 pagi dan disoedahi djam 1.25 tengah hari. 

Padorea bahwa permoesjawaratan itoe oentoek memeriksai soal? : 

aa permoesjawaratan tentang Perdjandjian Dagang antara Ing- 

se Rapport komisi Woodhead tentang peri keadaan di Palestina. 

4. Oeroesan pembelaan negeri. | 
Didoega bahwa sidang jang akan datang, ialah Ga" dilangsoeng 

: - ea djoega dalam pekan ini. 
menjatakan, bahwa sidang hanja 

Ta 'memeriksai sadja segala perkara diatas, tetapi tidak mengambil sesoe 

Mac Donald dengan pandjang lebar mengoeraikan tentang rapport 

Tidak lama kemoedian Chamberlain melakoekan pertjakapan de- 

Ingan Minister Oeroesan Penerbangan dan Minister oeroesan Coordina 

bahwa sebeloem achir boelan ini bisa di 'oe- 

. Baginda Faroek sebagai Chalitah ? 

ocoemoemkan, berapakah jang roboh 
mendjadi koerban dalam toekar me 
'noekar api peloeroe itoe. 

Djoega dilain-lain bahagian nege- 
ri Palestina masih terdjadi perta- 
roengan-pertaroengan. Pehak Arab 
telah dapat menghentikan kereta 
api dan dilepaskan dari pelnga di   Tel Aviv. 

Inggeris mentjari djalan 

Konon, Minister MacDonald tadi 
malam telah memadjoekan beberapa 
oesoel kepada lain lain anggota ka- 
binet, soepaja beroleh persetoedjoe 
an. 

Plan plan jang semoela, konon, di 
ganti dengan plan baroe, jaitoe jg 
memoeat soeatoe tjara oentoek da- 
pat memisahkan daerah Jahoedi 
dan daerah Arah. 

Menilik kepada kesoelitan di Pa- 
lestina itoe, pembesar pembesar Ing 
geris mengambil kepoetoesan soepa 
ja immigratie bangsa Jahoedi di 
tanggoehkan doeloe. 

Mentjari perdamaian dengan Par 
tij Nasional Arab 

Paris Mondial menjiarkan dari 
Londen, bahwa kalangan Pemerin 
tahan Inggeris sekarang mielim- 

pahkan segala perhatiannja kepa 

' da soal Palestina. Kabarnja, orang 

sedang mentjari djalan oentoek 
bisa beroleh kata-semoepakat da 
ri pihak Partij Nasional Arab, di 
mana kabarnja akan dimadjoekan 
oesoel soepaja dimoepakati kalau 
memasoekkan orang Jahoedi di 
beberapa daerah jang ditentoekan 
di Palestina itoe. 

Tetapi disamping itoe ada satoe 
pendapatan jang roepa-roepanja 
disetoedjoei oleh poeblik Inggeris 
oemoemnja, jaitoe bahwa kalau 
Inggeris soeka melakoekan tinda 
san tjepat terhadap pemberonta- 
kan di Palestina, maka berarti 
bahwa Inggeris bisa memperlihat 
kan kekoeasaan (macht) dari Pe- 

Hongaria—Polen tentang Roe- 
thenia. 

Sepandjang Havas dari Boeda- 

pest 19 Oct. graaf Lubienski dari 

Polen jang mendjadi s€p dalam ka- 

binet djenderal Beck, kini telah 

sampai dari Warschau. Maksoednja 
ialah oentoek membalas koen- 

djoengan Csaky kepada Polen pada 
waktoe jg lampau. Lubienski itoe 

akan membitjarakan soal daerah 
'Roethenia dengan ahli2 nagara 
Hongaria. 

yeee 

Premier Roethenia ke Boedapest 

Dari Pressburg dikabarkan oleh 
Transocean 19 Oct., bahwa premier 
Roethenia, Brody, hari itoe berang-   

sesoeatoe kepoetoesan 

oa ala pasoekan Mandaat Inggeris 
: dipergoenakan | 

merintah mandaat kepada pen- 
doedoek di Palestina, dan bisa 
poela membikin soepaja pendoe- 
doek itoe,—baik pihak Jahoedi 
maoepoen pihak Arab— toendoek 
ta'loek kepada kemaoean Inggeris. 

Inggeris mendjalankan pembersihan 

Dari Jeruzalem 19 Oct. Reuter me- 
ngabarkan, bahwa pasoekan Inggeris 
telah memoelai aksinja oentoek mem 
bersihkan daerah dikota lama, dari 
orang orang pemberontak ketika 
bataljon jang ketiga fadjar masoek 
Galam kota lama itoe. 

Aksi pembersihan itoe sampai se 
loeroeh pagi itoe. Dan ketika telah 
djam 1 siang jang mendapat loeka 
seorang Coldstreamer dan seorang 
agen polisi. sedang 9 orang bangsa 
Arab mati dan 40 orang “ditahan. 

Bersama-sama menjerboe kota lama. 

Transocean dari Jeruzalem 19 Oct. 
mengabarkan, bahwa pembesar? Ing- 
geris didaerah mandaat telah me- 
moetoeskan  oentoek  menjiapkan 
diri goena menjerboe kota lama 
dengan memakai pasoekan Inggeris 
jang telah ada bersama kapal-kapal 
terbangnja. 

Dan persediaan2 itoe sampai kini 
telah selesai. 

Radja Faroek akan mendjadi 
Chalifah ? 

Transocean mewartakan dari 
Cairo, bahwa Maha-Goeroe di 
sekolah Tinggi Al-Ashar, Sjaih 

. Al-Marghi telah membikin pe- 
dato dihadapan oetoesan2 jang 
datang hadir dalam Konperensi 
Pan Islam tempoh hari, sehing 
ga menarik perhatian besar. 

Baginda Radja Faroek 
Jang dimoengkinkan akan men 

djadi chalifah 

Didalam pedato itoe, beliau 
antara lain-lain menjatakan 
adanja kemoengkinan, bahwa 
Baginda Faroek tidak lama 
lagi akan beroleh titel dan 
pangkat Chalifah. 

Orang menganggap lebih pen 

ting lagi hal ini, karena dioe- 

tjapkan oleh Sjaih Al Marghi 
itoe, karena beliau ini ketjoeali 
Goeroe- Besar dalam Universi 
teit, poen seorang Moeslimin 
ig: mendoedoeki pangkat tinggi 
dalam masjarakat. 

kat menoedjoe ke Boedapest. Per- 

loenja akan mengadakan komperensi 

dengan pemerentah Hongaria jang 

akan diwakili oleh staatssecretaris 

Voloshyn. 
sen 9 oma 

Polen mendjadi perantaraan Honga 
ria-Tsjecho Slowakia. 

Dari Warschau 19 Oct. Havas 

mengabarkan, bahwa ketoea Partai 

Slowak, Sidor, telah sampai dari 

Bratislava ketika djam 1.35 siang. 

Perloenja akan membitjarakan soal 
Roethenia itoe dengan ahli-ahli na 
gara Polen. 

Dalam antara itoe tersiar kabar 

kabar angin jang mengatakan, bah   wa Sidor itoe memadjoekan oesoel 

Administratie. 

kepada pemerentah Polen soedilah 
Polen mendjadi badan perantaraan 
dalam soal antara Hongaria dan 
Tsjecho Slowakia ini. 

Menteri-menteri Slowakia ke 

Muenchen. 

Dari Praag Havas 19 Oct mengabar 
kan, bahwa menteri2 Slowakia Tisso, 
Durcansky, Bacinsky pagi itoetelah 
berangkat ke Muenchen. Mereka itoe 
pada malamnja sebeloem itoe telah 
mengadakan komperensi dengan dr. 
Chvalkowsky, menteri oeroesan loear 
negeri Tsjecho Slowakia tentang 
'masjaalah Hongaria dan 'Tsjecho 
Slowakia. 

Djenderal Beck ke Roemenia 

Transocean dari Boekarest fiboe 
kota Roemenia) 19 Oct. mengabar- 
kan, bahwa djenderal Beck, menteri 
oceroesan loear negeri Polen, pagi 
itoe telah melaloei batas Roemenia 
goena mengoendjoengi radja Carol 
dari Roemenia. 
Dalam antara itoe dengan opisil 

diterangkan, bahwa koendjoengan 
Beck ke Roemenia itoe ialah dengan 
maksoed oentoek mempersaksikan 
peladjaran? perang di Galatz. 

Masjaalah Hongaria 
—TsjSlowakia. 

Menoeroet kalangan-kalangan jg 
mengetahoei akan hal itoe, barang- 
kali koendjoengan itoe goena me- 
remboek soal soal permintaan Ho- 
ngaria didaerah Tsj. Slowakia, Roe- 
thenia dan djoega masjaalah batas 

Polen jang sama. 

Beck diterima radja Carol 

Dari Boekarest Transocean 19 
Oct. mengabarkan, bahwa hari itoe 
djenderal Beck telah tiba di Galatz 
dengan diterima oleh radja Carol. 

Dan menteri oeroesan loear nege 
ri Roemenia Comnen mendjempoet 
Beck itoe di Marasesti, sambil mem 
bitjarakan dalam perdjalanan ke 
Galatz tentang masjaalah Honga- 
ria—Tsjecho Slowakia. 

Ma'loemat memoeat 
pembitjaraan. 

Pada malam itoe Beck akan di- 
minta hadir dalam diner oleh goe- 
bernoer Roemenia di Donau—pro- 
vincie Cadere, dan setelah itoe ia 
akan kembali lagi ke Polen. Oemoem 
nendoega, bahwa tidak lama lagi 

akan dikeloearkan ma'loemat opisil 
jang memoeat soal-soal jang dibi- 
tjarakan pada malam itoe. 

Menteri? Slowakia diterima 
Ribbentrop 

Havas dari Berchtesgaden 19 Oct 
mengabarkan, bahwa Joachim von 
Ribbentrop, menteri loear negeri 
Djerman, telah menerima Tisso, 
Durcansky, Bacinsky, jang barang 
kali membitjarakan soal perselisi- 
han Hongaria—Tsjecho Slowakia. 

Ambassadeur Brazila di Berlia 
Havas dari Berlin 19 Oct. menga 

barkan bahwa kalangan kalangan 
pembesar Brazilia menjangkal ada- 
nja penoendaan 10 hari kepada 
'ambassadeur Brazilia, MonizDe- 
aragao, oentoek meninggalkan 
Djerman. Ambassadeur itoe mene 
rima paspoort jang bisa dipakai 
sampai tanggal 11 November, jg 
memang biasanja memang demikian 
diperboeatnja. 

Perhoeboengan Knilm dengan 
Manilla 

Boleh diperbaiki 
seizin Amerika. 

ANP dari Den Haag 19 Oct, me- 
ngabarkan, bahwa ssk. ,, Vaderlands 
dan ,,Nieuw Rotterdamsche Crt.“ 
mendengar dari direksi Knilm akan 
adanja pengharapan izin dari Ame- 
rika oentoek memperbaiki dines 
penerbangan Manilla. 

Berita-berita belakangan dari ge- 
zant Nederland di Washington. me- 
njatakan, bahwa ada pengharapan 
besar akan adanja izin itoe dengan 
segera. 

Soal minjak Mexico jang dibesiag 

ANP dari Den Haag 19 Oct. me 
ngabarkan, bahwa president mah- 
kamah Le Havre mempertahankan 
pemeriksaan pembeslahan minjak 
Mexico oleh Mexico Eagle Coy se 
djoemlah 12.000 ton minjak Mexico. 
Demikianlah jang dimoeat dalam 
sk. ,,/Telegraaf”. 

Lebih djaoeh s.k. itoe mengira, 
bahwa dipoetoeskan oleh maskapai 
tadi oentoek mengambil tindakan- 
tindakan jang prinsipieel jang me 
ngenai minjak jang dilelang itoe. 

mam (sean    



    

     
    

  

   

   
   

   

   

   

   
      

  

      

  

   

Haa he in: : 
poen ada Tea sewa 

| toe? anggota “agreement“ masih 
kan mendjoeal benang2nja dengan 

| harga jang lebih rendah dari apa 
€ TI apa, apa soedah ditentoekan. si 

    

   

       

  

   

    

    

  

. “ segala an jang ni 
aik ini, toch h aah terda| 

masih 2n00roet pe .samar. 
Sebab, meskipoen ada Horiucptas 

! Ie samenwerking toch berbagai-ba- 

matjam  hasilnja seperti industrie 
- spinnerij, weverij (finishing) demi- 
kian poela badan afzet toch masih | 

lain. artikel2 kita jang ter 

j saban bergaboeng, ini pa 

S3 adaan ini mempengaroehinja lain 
“ba , seperti peroesahaan weverij? 

' Mereka laloe terpaksa haroes mem: 

   

    

| tjoekoepi keperloeannja, ja'ni be- 
nang. Djadi ketjoeali mereka soe- 

. dah tertekan oleh rendahnja harga 
a export, rendahnja penawaran, maka 

| dengan adanja ,,agreement“ peroe- 
“sahaan benang itoe boleh dikata 
mereka terkena beban baroe lagi. 
Djadi sedang jang satoe boeat se- 

ka jang satoe tergeret lebih men- 
dalam lagi. 
. Dengan lain perkataan : didalam 
“keadaan jang demikian itoe lebih| 
oetama kalau diadakan pekerdjaan 
Lee, dalam pengertian vertica- 

ta Wongbtuaris (jadi penghasil 2 

pada weverij dan organisasi? jang 

rangan kita, bahwa horizontale sa- 
ti menwerking achirnja boekan sekali 

a| kali djalan jang oetama di Inggeris 
janglitoe (lebih tidak baik djika hanja 

— “mengenai paroesahaan spinnerij jang 
menghasilkan benang), maka nam- 

pa|paklah pada djalannja kedjadian 

  

|hoen 1938 ini. 

(| cashire dianggap sebagai tahoen 

Isoeboernja itoe teroetama sekali di 

Ikedoea soedah nampak laroetnja, 
“foentoek teroes berdjalan pada 6 

yu |ini. 

.Ibaik poela kiranja dibawah ini di 

tentang daftar export Tn 

                          

   

   
   
    

       
    

  

    
       

     

  

   

| gai peroesahaan jang berlain2an| 

tidak Dergantpengan' 'satoe sama ' 

: . dahgeloo, soedah kita njatakan,bah | 
.w 1 1 inilah menandakan gn R3 

5 toet dipoedji, tetapi bagaimana ke 3 

“beri dengan harga tinggi bagi men | 

mentara waktoe bisa tertolong, ma| 

  

  

"TM  Oiohi BM. Soemitro Diojonattomeoemo : 

, penghasil kain dan pengetjet 
rsatoekan). Meskipoe 

eh dioengkiri itoelah djalan jang 

, djika orang moelai mengor- 

mendjalankannja, tetapi tidak || 

baik goena memetjahkan so|| 
al jang soekar itoe. Boeat semen-|| 

| bolehlah dikatakan besar ar-|| 

   

  

    
    

btn an 
ahli dalam soal loear negeri 
jang tidak asing lagi bagi ma- 

   
    

  

   

sjarakat Indonesia jaitoe jang 
| memakai nama ,,Orion'. 

Beliau dahoeloe atjapkali me- 
noelis dalam s.s. k. dan seper- 
ti diketahoei, toelisan2nja sa- 
ngat disoekai, Nan kritis 
dan djelas. 

  

  
sadja, tetapi jang penting ialah 

mn eporgaa afzetnja. 

Le, Keadaan jang ada sekarang 

| Pengakoean atas kebenaran kete 

selama tahoen 1937 dan awwal ta- 

Walaupoen tahoen 1937 bagi Lan: 

jang bermanfa'at, toch bertambah 

sebabkan oleh hasil-hasil jang dida 

Sab atingapann Mag jang 

boelan tahoen 1938 jang pertama 

Bagi memoedahkan pemandangan, 

gambarkan dengan angka-angka 

rang katoen. 

MA KIE Ra PA aa Sak Sita ka 
ANOAO O@& 
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sn 
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GAaSSSSS 
2 tb D1) OA 

SSK AKS 
dd OrTAMa oa 
Ds sp)  N rasa anas 
NAANAEAAT 

ET PN AI te ol Ta 
SBN 

& P3 03 Dag Dn 

Gg Kie Susun E 
(Dari tahoen 1937 ini boeat sete- 

ngah tahoen jang pertama 980.775. 
000 dan setengah tahoen jang ke- 
doea 941.143.000 yard persegi). 

Tahoen 1938, setengah tahoen jg 
pertama adalah 704.796.000 yard 

persegi. 
Dari angka-angka itoe nampaklah 

Ikepada kita bahwa merosotnja soe- 
dah terdjadi pada setengah tahoen 
kedoea dari tahoen 1938 dan sete- 
Tag. tahoen dag dari tahoen 
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NAN leaM Nya Soge Dene- 
NAN marken — Nederland. 

“Akan disiarkan 
Phohi. 

Ta 
| boelan ini akan disiarkan oleh Pho-| 
hi moelai djam 19,50 sampai ! 
malam Javatijd dengan golflen 
8, 96 dan 16.88 dan 19,71 me 

“Adapoen soesoenan elftal De 
| marken Tn Tanoe i 

  

   
   

hrtalban Han ta 
Fa 1 iaanaha n#Gltner YEL 
Jansen “Jorgensen. Sorens Pi 

Sobirk Hansen Christensen U daler 
Thielsen 

dang mengjat Pem AKht 2 Jen- 
sen, tgaard, Nielsen, Albrecht- 
“sen Knudsen dan Larsen. 

Balai Aneta pertandingan | 
— sepak raga Denemarken—Nederland | 

jakan (diadakan pada tgl. 23| 

1:38 toean dokter R. Kanoejoso Dja 
. Itiwibowo jang mendjadi dokter goe 

“ Ibernemen di Balikpapan (Borneo) 

Oepatjara pemboekaan Bes- 
tuursacademie. 

Digedoeng Sekolah 
Hakim Tinggi 

Aneta mengabarkan, 'bahwa 
| nanti tg 24 boelan ini djam 9 

| pagi akan diadakan oepatjara 
' pemboekaan Bestuursacademie 

dengan dihadiri oleh toean be- 
| sar goebernoer djenderal di 
W gedoeng roemah Sekolah Hakim 
Tinggi (Rechts Hoogeschool). 

Sa KAP diare 

mnta Kanoejoso Djatiwibowo— 
Pratiwi 

Soe da ahkawin 
Psaa hari Senen Kliwon 17 Oct. 

Itelah kawin dengan R.A, Pratiwi 

rat) jang kini mendjadi ketoea 
Moeda. P.K.N. Toean dokter Ka- 
noejoso ini dalam zaman moedanja 
pernah mendjabat djoega pekerdja 
an dalam pedoman Besar Indonesia 
'Moeda beberapa lamanja.   Uk 

   

Kita mengoetjap selamat dalam 

iseer doeloe, tidak pada spinne-|| 

|Burgemeester serta njonja, 

janggota anggota Madjlis Gemeente 

Importeurnja, ialah Gouw Boen 
.ISeng, Pintoe Ketjil 46, Batavia. 

: ea 

Margarine 

(jaitoe poeteri B.P.H. Soerjodining- 

  3 ap sabar ' - sampai besok. 

Perkenalan Sentai Miom dan njo- 
nja Burgemeester : 

Koningsplein diboeka kesempatan 
oentoek berkenal kenalan dengan fd, 

Kesempatan ini menarik perhati- 
an besar dan dipakai oleh semoea 

dan oleh pegawai pegawai jg tinggi. 

selesai. 
— Oo —— 

Crush baroe 

Didalam moesim panas ini jang 
sangat digemari orang ialah minoe- 
man jang segar dan sedjoek. 

Antara minoeman-minoeman se- 
djoek itoe adalah terhitoeng paling 
penting minoeman Crush. 

| Tetapi darisegala maitjam Crush 
itoe jang pernah kita tjoba, ta'dapat 
disangkal Crush Gouw Boen Seng 
paling sedjoek, jaitoe jang diboeat 
dari djeroek mas$ dan dinama 
kan ,,djeroek - mase- crush”. 

Lebih lebih boeat boelan Poeasa, 
Crush djeroek mase, disebabkan zat- 
zat jang agak masam, adalah besar 
paedahnja bagi alat pentjernaan. 

Pincapple Brand. 
Salah satoe daripada pengeloearan 

pengeloearan Margarine, adalah ter 
njata amat baik kwaliteit dan lezat 
tjita-rasanja, ialah ,,Margarine tjap 
Ananas“ atau Pincapple Brand, jang 
importeurnja kedai jang soedah 
terkenal diseloeroeh Indonesia, ja'ni 
Gouw'Boen Seng & Co Pintoe Besi 
48, Batavia. 

Dari nama Gouw.Boen Seng sadja, 
sidang pembatja tentoe.dapat me- 
ngira sendiri akan kebaikan Mar- 
garine itoe, seperti djoega lain-lain 
pengeloearannja. 

——a O — 

Seroean Nadhir Mesdjid 
— Tjikini 

Toean Kadar minta kita moeat 
toelisannja seperti berikoet : 

Berhoeboeng dengan maksoed jg 
soetji oentoek menjiarkan perintah 
Allah dalam adjaran Islam dalam 
tiap-tiap choetbah Djoem'at. Dan 
oleh Nadhir Mesdjid Tjikini sedjak 
Djoemahat j.l dalam mesdjid itoe 
akan dichoetbahkan dengan bahasa 
anak negeri (Indonesia), tapi Djoe- 
mahat j.l. itoe tertoenda karena 
koerang adabnja H. Toha jang kini 
telah ditjaboet haknja sebagai 
Chatib. 

Toegn H. Abdoerrachman Nadhir 
Mesdjid 'Tjekini minta dioemoemkan 
seroeannja, esok hari Djoema- 
hat.choetbah dengan menggoenakan 
bahasa Indonesia akan dilangsoeng 
kan. 
Moedah-moedahan Allah membe- 

ri taufig dan pertoendjoek kita be- 
ramai-ramai mengoendjoengi dan 
berdjoemasat dalam mesdjid itoe. 

Berhoeboeng dengan maksoed jg 
soetji dan oetama ini, dan'mengi- 
ngat sebagian bangsa kita jg masih 
sempit pahamnja tapi tjongkak dan 
sombong mempertahankan kesempi 
tannja itoe, disini ada baiknja di- 
'soentingkan sabda djoendjoengan 
kita Nabi Moehammad s. a. w., da 
lam bahasa Indonesianja ,,Orang jg 

Ibodoh, tapi tidak tahoe dan tidak 
mengerti bodohnja, tinggalkanlah 
mereka itoe, karena mereka itoe gi 
la atau berpenjakit. Sebaliknja o- 
rang jang bodoh dan tahoe serta 
mengerti bebodohannja, dekatilah 
dan pimpinlah mereka itoe, 

—i9 — 

Soal pengadilan Agama Islam. 

Seperti kita tahoe, di Betawi ini, 
sedjak tgl. 1 Januari 1938 ada ber- 
diri seboeah Madjlis Pengadilan ba- 
haroe, jaitoe jang dimaksoedkan 
sebagai badan oentoek dimintai ban- 
ding (appel) atas perkara? jang di- 
poetoeskan dan diperiksa oleh Raad? 
Agama. 

Antara oemmat Islam sendiri, de- 
mikian poela oemoemnja oleh seba- 
hagian besar dari bangsa kita, ada- 
nja badan itoe beloem diketahoei, 

| Tadi malam digedong Gemeente, | $   
Hingga ajang 11 malam baharoe| 

TERBIT 

.Atoeran Pen adilara 
Agama Islam ditanah 
Djawa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

PENOELISNJA: Mr. “Notosoesanto, Griffier 

Na pada »Mahkamah Islam Tinggi 

PENERBITNJA: M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt C. 

HARGANJA: 175 sen seboeah, terhitoeng ong- 
kos kirim. Boeat abonnee ,,Pe- 

mandangan“ jang tidak ada 

toenggakannja: 50 sen seboeah, 

terhitoeng ongkos kirim. Peme- 

sanan haroes diadreskan pada 

toean Anwar Muna p/a 

Pemandangan“, Senen 107 Ba- 

tavia-Centrum, telefoon 1810 WI. 

Djangan mencenggoe lama-lama oentoek membelinja, 

soepaja tidak kehabisan !           
Oleh N.V, De Bataafsche Petroleum Maatschappij 

bisa ditrima oentoek administraties di tanah Djawa 

dan di seberang jaini: 

Werktuigkundigen  (einddiploma KWS — PJS — KES —TS) 
Bouwkundigen ( idem ) 
Bankwerkers 
Draaiers 3 
Plaatwerkers 
Smeden : 
Autogeenlasschers 
Electro lasschers 

Automonteurs 

diploma dan getuigschriften 

voor Islamietische Zaken atau da- 
lam bahasa kita ,,Mahkamah Islam 
Tinggi”. 

Jang kebanjakan baharoe men- 
dengar, tetapi beloem tahoe apa 
goena dan paedahnja. 

Kita tahoe semoea, bahwa kalau 
perkara diperiksa oleh landraad, 
kita bisa appel kepada Raad van 
Justisi. 

Sjahdan, maka perkara jang di 
periksa dan dipoetoeskan oleh Raad 
Agama, sekarang ada tempatnja ap 
pel, jaitoe Mahkamah Islam Tinggi. 

Selain dari itoe,oemoemnja banjak 
jang beloem tahoe, oeroesan apa 
kah jang bisa diperiksa oleh Raad 
Agama, dan bagaimanakah tjara2 
nja akan minta banding kepada 
Mahkamah Tinggi. 

Itoe semoea bisa didapati dalam 
kitab ,,Peratoeran Pengadilan2 Is- 
lam di Djawa dan Madoera” 

Meskipoen disitos diseboet boeat 
»Djawa dan Madoera”, tetapi se 
soenggoehnja isinja teroentoek poe 
la bagi pendoedoek ditanah Sebe- 
rang. 
Nama penjoesoennja, adalah men- 

djadi garantie, jaitoe toean Mr, No 
tosoesanto, jang sekarang mendjadi 
griffier pada Mahkamah Islam Ting- 
gi itoe. 

Dari advertensi jang dimoeat di 
lain bagian dapatlah sidang pemba- 
tja mengetahoci. bahwa harganja 
75 sen (boeat abonne ,,Pemanda- 
ngan” hanja 50 sen), jang berarti 
moerah bagi harga kitab sepenting 
itoe. 

Isi haroes didjadikan oekoeran. 
Apa lagi ditjetak diatas kertas ha- 
loes, berhoeroef terang. 

Kini soedah selesai mentjetak dan 
mendjahitnja besok pagi soedah bisa 
di siarkan dan  terboeka bagi 
oemoem oentoek membelinja. 

—O— 

Excursie anggota-anggota Dewan 
Kaboepaten 

Seperti telah dimoeatkan lebih 
dahoeloe, sesoeai dengan kepoetoe- 
san Madjlis Kometir hari ini oleh 
anggota? Dewan Kaboepaten Beta- 
wi telah dilakoekan excursie goena 
melihat-lihat keadaan pasar dll, 

Kira? djam 8 pagi tadi excursis- 
ten itoe tiba di Tangerang goena 
mempersaksikan keadaan djagal di 
sana, teroes menoedjoe ke Ketapang. 
Disana beliau? itoe sama memper 
saksikan "pelelangan ikan, laloe me 
neroeskan perdjalanan ke Krondjo, 
me lihat pasar karena kebetoelan an 
ri pagaran. 
Kemoedian diteroeskan poela me 

noedjoe Balaradja, melaloei Pedja- 
moeran-Tjiplak. 

Dari sitoe teroes berangkat ke 
djalan raja jang diperbaiki, ja'ni 
Tjangkoedoe—Tjisoka — Tigaraksa. 

Di Tigaraksa, beliau beliau kaoem     penghidoepan j.a.d. jani badan "jang dinamakan Hof 

Electriciens voor hoogspanning- en krachtinstallaties 

Ambachtsschoolleerlingen met diploma Ruwe Oliemotor Cursus 

Soerat lamaran dengan segera disertai dengan toeroenan 

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij 
Afd. Aziatische Personeel 

TJEPOE 

haroes dialamatkan : kepada: 

    

PENDJOEALAN DIHADEPAN 

ORANG BANJAK. 

Pada hari Saptoe, tanggal 5 No- 

vember 1938 djam 10 pagi di kantor 

Lelang di Betawi, Binnen Nieuw- 

poortstraat No. 20, dari perceel2 

recht van Eigendom, semoea terletak 

di Batavia District Meester-Cornelis, 

kampoeng Bidara Tjina Verp. No. 

15415, 15940 dan 15941, lebarnja 

masing-masing 1220 M?, 233 M' dan 

416 M?, tida dengan roemah-roemah 

jang terdiri diatasnja. 

Perceel-perceel terseboet kepoenja- 

innja almarhoem Hadji Hamid Ab- 

dulhamid bin Segeria, dan ini pen- 

djoealan dibikin goena pemetjahan 

bagian (scheiding en deeling). 

Katerangan bisa dapet pada: Kan- 

tor Lelang di Batavia. 

Vendumeester Batavia. 

TEMA RE Na GEN TEE IKEA 

NA NA NN 

Constructiewerkplaats minta 

satoe teekenaar jang soeda bisa 

teeken constructiewerk. Soerat 

p/a ,,Pemandangan” letter M.B. 

  

A.W., dimana ada hadir djoega t. 
controleur dan anggota anggota 
raad semoeanja. 
Ketika berita ini sampai, beliau2 

itoe akan meneroeskan perdjalanan 
ke Tjibadak, kemoedian ke Tange- 
rang, Disana memeriksai Zand- en 
grindbedrijf dan naik perahoe me 
noedjoe Regentschapswerken. 

Demikianlah perdjalanan excursis 
ten anggota-anggota Dewan Kaboe 
paten itoe berlangsoeng dengan baik. 

3 

Patoet kiranja diberitakan disini, 
bahwa kemarin setelah Dewan Ka- 
boepaten memboeat sidang, seperti 
verslagnja kita moeatkan dilain ba 
gian, maka laloe diadakan perdja 
moean bersantap, bersama-sama be 
berapa orang dari pehak Pers: 

jan 

K.B.I, daerah Djawa Barat dan | 
Lampoeng. 

Menoeroet pemberitaan dari Kwar 
tier Daerah KBI Djawa-barat dan 
Lampoeng, maka pada tg 21-— 23 
Oct. '38 di Tjipanas akan diadakan 
»Pertemoean Pemimpin   excursisten singgah diroemahnja t. Daerah", dimana beberapa soal2 
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e " dana Chektung dirampas Diepang 
PENTING 
  

RINGKAS 
Keadaan Kemal mengoea- 

tirkan ? 

Dari Istanboel Reuter 19 
Oct. mengabarkan, bahwa de- 
ngan Opisil telah dioemoemkan 
ma'loemat jang mengatakan, 
bahwa Kemal Ataturk mendapat 
malam jang tenang djoega, se 
dangkan keadaan cemoemnja 
masih TP tidak beroebah. 

N 

Pihak Djepang dibombardeer 
Ganton, 19 Oct (C.N.A.) 
Sambil bekerdja bersama-sama 

dengan tentara darat, maka ten- 

tara-oedara Tionghoa kemarin 
soedah berhasil membombardeer 
pasoekan2 Djepang di Kwantung 

Selatan. Segenap tentara Tiong- 

' hoa ini mempergoenakan senapan? 
. mesinnja. 

Poen dimedan peperangan Po- 

ag klo tentara-oedara Tionghoa telah | 

: bisa mengalahkan pesawat2 ter- 
bang Djepang, sehingga pada 
waktoe itoe ada koerang lebih 
30 boeah pesawat terbang Dje- 
pang jang roentoeh kena temba- 
kan pihak Tionghoa itoe. 

Sementara itoe pasoekan2 Dje 
pang jg ada dimedan peperangan 
Kwantung soedah moelai bersatoe 
lagi, sehingga mereka ini dapat 
mempertahankan diri dari segala 
serangan2 jg dilakoekan oleh pi- 
hak Djepang itoe. Pertahanan da 
ri pihak Tionghoa ini ada lebih 
koeat lagi daripada pertahanan | 
jang dilakoekan didalam hari2 jg. 
soedah terlampau. 

Barisan Djepang kini soedah 
merobah arah, kearah Barat, se- 
hingga ternjatalah sekali, bahwa 
barisan jg datangnja dari Wai- 
chow itoe kian hari kian berkoe 
rang tjepatnja. 

1 Yanghsin terampas Didin 
Shanghai, 19 Oct. (Trans-Ocean ): Demikianlah, 'menoeroet 

rita-berita jang hari ini dioemoemkan oleh pihak Djepang, diwarta- 
kan, bahwa kota Teian dan kota Yanghsin ditepi Selatan dari medan 

angan soengai Yangtze soedah dirampas oleh Ne 
an onghoa dile 

aa Liem Kiem Ling, ia. laloe ma-|r 
irma tsb, dan| 

an 6 kali. A inak |: 
kantor ET Gaga 

an t N detah djatoeh 

Tetapi Waichow diramaps 
Hor ngkong, 19 Oct. (Trans-Ocean) : : 
“Adapoen djatoehnja Sheklung, seboeah tempat, dimana djalanan | 

a api Canton-Hongkong melintasi soengai sebelah 'Timoer, soedah 
akoei oleh kalangan2 pihak Tionghoa di Canton. 
Mena petnja pihak Tionghoa menerangkan djoega, bahwa kota 

pa how itoe soedah terampas kembali. Selain dari pada itoe pihak 
a poen mengakoei djoega, bahwa Sanchikow, sebelah 'Timoer 

Ieaber dari kota Yanghsin soedah dirampas paa oleh Djepang. 

“kembali. 

o | Perhoeboengan2 djalanan kereta? api diantjam oleh. Djepang 
Hankow, 19 Oct. (Reuter) : 
Adapoen kota Hankow itoe sesoenggoehnja : sosdak tertoetoep da 

ri doenia loearan, ketjoeali penerbangan antara Ghungking dan Kun 
ming, oleh karena perhoeboengan2 jang menjoesoer soengai dengan 

Tn pelaboehan2 jang ada disebelah oedik dari kota Hankow itoe moeng 

persidangan ini ada ber-| kin akan terpoetoes djoega, karena pada sa'at itoe orang hendak me 
W. yan Haef- moelai lagi dengan memboeat alat-alat pertahanan jang beberapa mil 

djaoehnja kearah oedik, sedangkan perhoeboengan2 djalanan2 kereta 
api dan perhoeboengan2 djalanan raja jang ada disebelah Selatan ko 
'Hankow itoe telah diantjam oleh barisan Djepang:ijg pada ketika 

dipimpin oleh t. R. “Adipati Kemal Ataturk 
san poenna pre, regent| min 

Tetapi kemoedian dari Lon- 
den Transocean mengabarkan, 
bahwa berita-berita jang dite 
rima di Londen mengatakan 
makin soesahnja keadaan Ke- 
mal. Orang takoet, kalau-kalau 
ia nanti esok harinja tidak 

an anggota: 
mbali dipilih atau 
n-toean H. 

Toean dan toean Lanka aa 1 
: menghatoerkan selamat pada 

ter berhoeboeng dengan a-| 
al “Aria Lag Panen 

dan Ba dibtoen soe-! 
ta? kan terdjadi lagi. 

ke 4 tentang membajar 
yg pada Provincie Dja- 
joemlah £ 

Kp Herjomra). ditolak. 

Kelalaian Provincie haroes ditang 
ceng Tn : Tn Mohd. 

Si dan ' Wiraatmadja | 

50 jang| rang 
2 'litoe dari oedara dan dari darat. 

Tansnaiana terampas 
' Lebih landjoet diwartakan, ' 
bahwa kemagjin pasoekan2 Dje 

| pang soedah merampas Yangh- 
— sincheng, s sebelah Timoer dari 
djalanan jang menoedjoe ke 

. Changsha, tetapi selandjoetnja 
diwartakan djoega, bahwa se- 
soedahnja pihak Tionghoa me 

: njerang kembali, segala tinda- 
| san jang dilakoekan oleh Dje 
$ pang, itoe makin berkoerang. 

. Serangan Djepang di 
Huanghsihkang 

' Sementara itoe pasoekan? Dje- 
pang soedah moelai melakoekan 
penjerangan di Huanghsihkang, di 
tepi Selatan dari soengai Yangtze 
sebelah hilir dari kota Hankow. Se 

an ini dilakoekan oleh mereka 

Bombardement dari pihak Djepang 

Selandjoetnja diwartakan, bahwa 
I“ |detachement dari barisan cavalerie 

wa Aa pang ber- 
es dibajar, maka ia 

voorstel toean Mohd. 

$ Toean. Law. ta? setoejoe R.R.| 

'Tocan 'Wiraatmadja protest itoe t 
) rkataan dan voorzitter minta tja- 

et perkataan ,,sikoet“ jang olehj 
5 toean Lauw diloeloeskan. 

— Pada waktoe diadakan poengoe- 
tan soeara, maka telah ternjata 

banjak leden jang ,,tegen” pada 
. voorstel toean Mohd, Noor c.s., se- 

|. hingga itoe Pee na haroes di 
Sa Dengan Tai 

Sesoedah ini fantas: dibitjarakan | 
tentang voorstel boeat adakan ver 
ordening tentang membikin, mes 
naga dan mengoeroes emp: r 

' Tocan Wirastmadja 'mengharap| 
3 . jikalau itoe verordening diterima, 
 soepaja didjalankannja djangan| 

sampai memberatkan ra'jat. Toean| 
Djajoesman memandang perloe dial 
akan itoe oendang oendang soepa Itakan djoega, 
a pengoesaha empang empang teri 

peratoeran oentoek membersi 
angnja goena kepentingan 

aa | (akan disamboeng) | 

lobat” telah mengiringkan 

pihak Djepang telah mendekati 
|Shengyangkang, sebelah hilir dari 
L|kota Huanghsinkang jang pada ke 
tika itoe dihoedjani beberapa bom 

wat-pesawat terbang Djepang dan 
oleh kapal-kapal perang Djepang. 

Banjak orang meninggalkan 
Hankow. 

| Hankow, 19 Oct. (Reuter): 
Tadi pagi, ketika ajam moelai 

Iberkokok, banjaklah orang2 jang 
meninggalkan kota Hankow, ketika 
pada saat itoe 15000 koeli2 bektja 
(richsha) dengan diiringkan oleh 
isteri2nja dan anak2nja sambil mem 
bawa barang2nja jang diangkoet 
kan kedalam kereta-bektja(richsha) 
litoe dengan berdiam2 telah bertolak 
kearah oedik. Mataharipoen pada 
Iketika itoe beloem memantjarkan 
jahjanja, ketika mereka ini berto 

lak menoedjoe kearah terseboet sam 
bil diiringkan oleh pasoekan2. 

Orang-orang pereman meninggal- 
psen Main Hankow djoega 

Hirata daripada itoe poen ajar 
bahwa banjaklah 

vrachtauto? jang pada saat itoe 
mengangkoet makanan? dan obat- 

orang- 
orang jang meninggalkan kota 
Hankow itoe, sedangkan pada wak- 
oe itoe djoega ada 4000 orang-orang 

. Ipereman jang masih sehat badannja   sama meninggalkan kota tsb. itoe, 

Gengan sehebat-hebatnja oleh pesa 

itoe bergerak madjoe dengan menjoesoer re Kemah Hsienning. 

Hankow terpoetoes: ? 
Pertempoeran oentoek mere- 

boet Canton 
Canton, 19 Oct, (Aneta- 

Phohi) : Poekoelan hebat jang 
dilakoekan oleh kedoea belah 
pihak ditempat-tempat jang 

“ada disekitar kota Canton itoe 
berkedoedoekan dengan menim 
boelkan soeatoe pemandangan 
jang mengerikan, sehingga poe 
koelan hebat ini adalah soea- 
toe poekoelan jang terbesar 
jang hingga kini beloem ter- 
djadi dimedan peperangan itoe. 
Kedoea belah pihak itoepoen 
menderita kekalahan hebat 
djoega dan banjak poela orang 
orang jang mati dan orang2 
jang mendapat loeka, dan di 
antara mereka ini ada riboean 
orang djoega jang tiwas dji- 
wanja dimedan peperangan 
itoe: 

Chekiung dirampas oleh Djepang. 
Setelah kedocsa belah pihak ini 

melakoekan pertempoeran dengan 
sehebat-hebatnja, maka pihak Dje- 
pang telah berhasil merampas kota 
Chekiung, sebelah Timoer dari ko- 
ta Canton. Perampasan atas kota 
Chekiung ini diakoei djoega oleh 
pihak Tionghoa. 

Pesawat? terbang Djepang actief, 
Ketika dilakoekan pertempoeran 

terseboet diatas tadi, maka pesa- 
wat-pesawat terbang Djepangpoen 
tidak ketinggalan menoendjoekkan 
keaktivannja, sehingga pada waktoe 

pesawat terbang ini menghoedjani 
beberapa bom dikota-kota jang 
strategisch jang letaknja disekitar 
Canton. 
Pertempoeran hebat ini soedah ter 
timboel diseboeah tempat jg kira2 
8 km djaoehnja dari kota tsb. 

Pendoedoek2 Canton mening- 
galkan Canton. 

Dalam pada itoe diwartakan djoe 
ga, bahwa saban hari riboean pen 
doedoek? kota Canton telah 'mening 
galkan kota Canton, sehingga kota 
ini tidak mempoenjai pengharapan 
lagi oentoek diperlindoengi. 

Pihak Tionghoa masih pertjaja 
atas serangan serangan jang dila 
koekan oleh pasoekan pasoekan 
Tionghoa di Tiongkok-Selatan itoe, 
sehingga bala bala bantoean jang 
didatangkan oleh pihak Tionghoa 
di Tiongkok-Selatan ini kian hari 
kian bertambah besarnja, akan te 
tapi bala bala bantoean jang telah 
didatangkan oleh Tionghoa ini boe   kan pasoekan2 Centraal. 

Sedangkan pasoekan Tionghoa 
bertempoer disebelah Barat dari 
Poklo dan didjalanan kereta api 
Canton—Kowloon, maka seketika 
itoe djoega pasoekan2 Guerilla 
Tionghoa poen tidak ketinggalan 
menoendjoekkan keaktivannja di 
belakang barisan Djepang jang 
ada dimedan peperangan Wai- 
chow. 
Mereka ini menoendjoekkan ke 

EP aktivannja dibeberapa desa-desa 
kira kira 20 km. sebelah Tengga 
ra dari kota Waichow. 

Sementara itoe pasoekan2 ketjil 
dari pihak Tionghoa soedah men 
dekati Tutsen ditepi Selatan dari 
soengai Timoer, sebelah Selatan 
dari Poklo. 

Beroesaha oentoek mendekat 
Hankow 

Hankow, 19 Oct. (C.N.AJ: 
Pada waktoe terachir ini kapal2 

perang Djepang beroesaha dengan 
sekoeat-koeatnja oentoek mendekati 
Hankow. Segala oesaha ini telah di 
lakoekan oleh kapal2 perang Dje- 
pang itoe lamanja 4 boelan, akan 
tetapi hingga kini segenap kapal 
perang terseboet masih tetap ber- 
diam diseboeah tempat jang letak- 
nja koerang lebih 120 k.m. djaoeh- 
nja dari kota. Hankow. 

Pasoekan2 Djepang jang didasar 
kan di Maoshanpu ditepi Oetara 
dari soengai Yangtze, kira-kira 20 
km sebelah oedik Ghichun, kini soe 

akan bisa tahan lagi. 
Berhoeboeng dengan itoe ma- 

ka kabinet malam itoe telah 
bersidang oentoek menimbang 
tindakan? apa jang sewaktoe- 
waktoe akan diambil. 

Baikan sedikit. 
Kabar menjoesoel mengata 

kan makin baiknja keadaan 
Kemal, panas badannja men 
djadi 36,2 graad. Tetapi pen 
doedoek masih dalam keadaan 
doeka, dan moesik melepaskan 
programmanja, dan tjahja2 
lampoe dalam theater dan ci- 
nema dikoerangkan. 

Meninggal dalam komperensi 
Moehammadjjah 

Dari Padang Aneta menga- 
barkan, bahwa selama diada- 
kan komperensi Moehamma- 
dijah, maka wakil dari Lintau 
ada jang sakit. Dan sebentar 
setelah itoe iapoen meninggal 
djoega. 

Inna lillahi wa inna ilaihi 
rodji'oen ! 

Persendjataan Amerika ber- 
tambah lagi 

Reuter dari Washington 19 
Oct. mengabarkan bahwa mi- 
nisterie oeroesan peperangan 
telah wmmemberikan perentah 
extra kepada paberik2 parti- 
koelir goena memboeat alat2 
perang seharga 9 djoeta dollar, 

dah moelai madjoe kedepan menoe 
djoe kearah Oetara, boleh djadi 
bermaksoed akan menjerang kota 

sebagai bom2 jang beratnja 
moelai 100 sampai 200 pond.   

itoe ada koerang-lebih 250 pesawat 

  
Prins Kara George Witsj 

mangkat 
Dari Paris Reuter menga- . 

barkan, bahwa prins Kara 
George Witsj, jaitoe ajah 
prins regent Paul, hari Rebo 
telah mangkat dalam oesia 19 
ah oen. 

Hsihui. 
Pertempoeran hebat di Shihhui- 

yao ditepi Selatan dari soengai 
Yangtze kini masih dilandjoetkan 
teroes-meneroes. 

mean (amen         
SATA ENAN RE ARE NENEK Aa aa akan PERS B B NE TS KN 

PENDJOEALAN LELANG DIHADEPAN 
. ORANG BANJAK 

Pada hari Saptoe tanggal 29 October 1938 djam 10 pagi dengan 

perantaraan dan di Vendukantoor di Batavia, Binnennieuwpoortstraat 

No. 20, (di moeka Escompto) aken didjoeal: satoe perceel dengan 

roemah di DWARSSTRAAT No, 9, wijk Petodjo, Batavia-Centrum, 

recht van erfpacht acte tanggal 39 October 1934 sub No. 1473, meet- 

brief 15 Januari 1934 sub No. 9, besar 559 M2, kadWstrale afdeeling 
Stad en Voorsteden, Sectie L. No. 1534, Eig. Verponding No. 5850 ged. ' 
tertoelis atas namanja H. T van Hutten, tinggal di Tjitjoeroeg. 

Pendjoealan ini berlakoe dengan kekoeatannja soerat koeasa jang 

tidak boleh dirobah lagi. Keterangan lebih djaoeh bisa didapat pada 

jang dikoeasakan terseboet dibawah ini: 

Mr. Lie Tjiong Tie 
Mr. Amir Sjarifoeddin 

Advocaten di Voorrij-Zuid 41 

Batavia, 

in  



    

    

   
    

  

resia? ji jang Ma ah ug dalam 
ani isa menarik. 

  

  

       

   

    

   

  

    
   

    

   
   

        

    

   
   
    

     
    
    

   
     

       

          

          
        

        
       

| 00 Dokter 1 

| ABDULRACHMANSALEH jlTiap orang bisa mem. 

An Arts Ilpoenjai roemah sendiri | 
|. KWITANG 7 Len 

Djam bitjara 5 — 7 sore Bouwcrediet dan hypotheek dengan 

tjitjilan ringan dan menjenangkan 
dalam tempo jang lama. 

ng e Soerat dengan No. 1058 pada ini 
Tiaprtiap hari 'soerat kabar. 

Advertentie »Patjar” TAU Wu VAN yaa VA YA YAN 

Generate 

RADIO: SER WA Cik 
ETHER— 

(INDONESISCHE, “RADIO.REPA RATIE ATELIER) 
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES 3UPER-1 OESTELLEN. 
PRAPATAN-MENTENG no: 20 Batavia-C, (sebelah 

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

FILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 
Djam bitjara: Sore 5u — bu 

Desain oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
“ Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 

— N.V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia. 
L S. 
Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan 

. dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 2. 
— Harap semoea langganan makloem adanja. 

Atasi panggil tel. 3995 WI. 
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Katiantikan. dan paras 
moeka jang aloes ada ber- 

gan'oeng dengen kaseha- 

tan koelit. 

Soepaja nona tida me- 

njesel pakailah selaloe- 
»BEDAK V,RGIN# 

Sole— Agents | 

N. V.H. Mij. Kian Gwan 
Antero Indonesia 

Hoofd - depot 

Chun Lim & Co 
Batavia   

  

  

Apatah Toean sering soeka oeringan2 dengen Toean poenja 
pekerdjaan ? Itoelah lantaran dari Mata koerang sehat. 

Mata jang 'koerang sehat perloe sekali di bantoe dengen ma 
mata jang tjotjok. 

Koendjoengin: SHANGHAI 
moerah. Sedia segala kwaliteit. 

BOLE BAJAR DENGEN MENJITJILAN. 

Trima Rx Doctor. Preksa Mata Vrij. 

SHANGHAI OPTICAL Co. 
OPTICIANS 

OPTICAL harga selaloe 

Pintoe Besar 33 BATAVIA     

Sawah Besar 

THE ADVENTURES 
OF ROBIN HOOD” 

  

Ini 

Bat.-C. 

(RIWAJATNJA ROBIN HOOD) 

  

malem 

pengabisan 

Ini dia satoe MEESTER WERK keloearan dari WARNER BROS, 
dan berwarna menoeroet kepinteran techniek film dalam tahoen 

1938 ini, dan mengambil tjeritera jang soedah termashoer 
sekali diseloeroeh doenia ROBIN HOOD. 

HARGA 1EMPAT BOEAT INI FILM SADJA NAEK SEDIKIT. 
Loge F 0.75—1e Klas F 0.60—2e Klas F 0.40- 3e Klas F 0.20. 

VRIJKAARTEN TIDA BERLAKOE 

Anak-anak & Militair Tida separo Harga 
  

AMAL KERANA PANEN TR UR 

Moelai besok m «lem 

Tambang King Salomon 
Oleh pengarang jang soedah masjhoer namanja 

H. RIDER HAGGARD 
Keloearan Gaumond-British-Productie, Regie dari Robert Steven- 
son, dibantoe oleh Paul Robeson, Cedric Hardwicke, Roland 

Young, John Loder dan Anna Lee 

Aa YAA SA RRI 

    

  

  

Satoe perbatan 
membikin moeda kombali 

Tenaga baik kombati 
Tida perlog kelandjer di operatis 
Djik @ togan merasa tosa sebeloern “wak- 

toenja, atau Gjika tuean BATAN kes 
bingoengan, kalemahan rohani atau djas- 
mani, maka satoe pendapatan ia baroe 
dari orang Aroeriksan akan menjermhoehkan 
tosan. Ja akan mengombalikan tosan DeRnIa 
tenaga moeda dan kekoeatan hidaep lebih 
t jepat dari pada kelandjer di operatie. Ini 
obat ada soeatoe obat roemah tang ngga jang 
Pen an jang beroepa tablet, didapatkan 
oleh satoe thabih Amerikaan. 

Ini tablet gampang sekali ditelannja dan 
tida berbahaja, Tetapi ia ada satoe obat 
koeat jang paling baroe dan paling koeat 
jang pernah dikenaloleh ilmoe pengetahoean, 

Ja bekerdja langseeng atas kelandjer?, 
asabat dan perkakas' kekoeatan hidoep, Ia 
membikin darah baroe dan bersih dan mem- 
bikin ini begitoe tjepat, hingga didalam 
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga 
dan kekoeatan kombali poela. 

Tersebab PARU mana jang langsoeng 
atas kelandjer' dan asabat, maka kekoeatan 
herpikir, ingetan dan tiahaja moeka sering- 
kali mendjadi baik dengan sangat menga- 
goemkan. 

Ini obat koeat dan obat kelandjer loear 
biasa bernama Dr. Nixon's Vi-tabs, ada 
Gipertanggoengkan, Ia soedah ditjoba, dan 
hasilnja jang baik itoe telah di akoe sah oleh 
beriboet orang di Amerika, disini poen Ia 
sekarang terdapat diseloeroeh roemah' obat. 
“Pesan sekarang djoega Dr. Nixon's Vi-tabs 

pada toean poenja langganan, tjobalah ia 
dan rasakan sadja sendir kemoedjarabannja 
Gidalam 24 djam. 

Beli satoe botol penoeh boeat delapan hari. 
Ia di djoeal kepada toean dengan pertang- 
goengan, bahoea Dr. Nixon's Vi-tahs akan 
membikin toean segar betoel dan toean akan 
merasa 10 sampei 20 tahoen lebih moeda, 
dan djika tida betoel begitoe toean terima 
kombali toean poenja ocang kalau toean 
mengombalikan boengkoesannja jang kosong. 

Botol speciaal dengan terisi dubbel dari 
48 Dr. Nixon's Vi- tabs harganja moerah 
dan pertanggoengannia ada mendjadi satoe 
kepastian boeat asari, 

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

  

  

  

  
IBOE-KITA POENJA 

TUI BARANG. HALOES 

  
  

  

    
  

  

TOEKANG TJOETJI TIDAK PANDAI MENTUOE 

DAK BAGOES TJOETJIANNJYA.HAT! 18 
NHDAK SENANG! SEKARANG BARANG HALOES AKAN IBOE TJOE 
Tt SEND IRI. AKAN IBOE PAKAI PERSIL, 
ANAK: KE RIN AKOE DENGAR DARI Si SITTI, TEM ASK 

AN 

BAHWA PAKAIANNYA DITJOETJI SENDIRI DJOEGA OLEH : 
IBOENUA: Si CEDAH TENTOE DIPAKAINJA PER Sit! Bang 
LAH AKOE TAHOE APA SEBABNJA MAKA PAKAIAN St Sit 
SELAMANYA SENETJIS 1TOE!   
  

      ton Ne Pia kae Pa 

Nala NA Mn mencekarkan       
  

   

    

PATJAR 
KAEN TENOENAN MADJALAJA 

Matjam- matjam tjorak, benang dan 
harga moelai dari f 19.- per kodi 
(franco Betawi). Mej. S. Hatidjah Pa- 
pandajanweg No. 46 Menteng. 

  

  

BOEKOE Penoerdjoek djalandi Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
saudagar pelantjongan harga hanja 
f090 onkos f0.04 bisa dapat di Pn 
Pemardangan, 
  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh 
-amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
gangan doeloe harga f 1.25 sekarang 
fl. - ongkos f 0.06, 
  -— 

DIDJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
ternieuw harga f 60.-— contant. Boleh 
dilihat dikantoor Pemandangan tiap- 
tiap waktoe, 
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REDACTRICE : NJONJA SETI RAHAJOE TABRANI: LAAN KADIMAN 4 TELF. WL. 2620. 

  

Soedah beberapa kali kami mem- 
bentangkan keadaan keloearga dan 

|. roemah-tangga jg haroes dilaraskan 
dengan tjita? masjarakatnja. Kami 

EL beroesaha mentjari djalan oentoek 
|. menggandEngkan kedoea?nja, karena 

' kami ,jakin, bahwa kedoea-doeanja 
roemah-tangga dan masjarakat da- 
“lam hakekatnja adalah een on- 
deelbaar geheel. Kami men- 
tjari djalan itoe, karena terdorong 
oleh keinginan2 kami, bisanja men- 

' dapatkan semoea soember2 jg ada 
pada hidoep bangsa kita oentoek 
diarahkan ke tjita2 kebangsain. 
“Karena kami memikirkan tentang 

Pe tjita2 kebangsaan itoelah, maka ka- 
“mi selaloe memikirkan keadaan roe- 
mah-tangga. 

Keadaan roemah-tangga Indone- 
sia haroes disesoeaikan dengan tji- 
ta-tjita kebangsaan itoe, kalau kita 
benar-benar ingin memadjoekan 
bangsa kita. Jang kita lihat dalam 
hidoep masjarakat pergerakan ter- 
oetama, tjita2 kebangsaan ini ba- 
roe dapat berkobar-kobar dalam 
perdjalanan pergerakannja semata- 
mata sadja. Keadaan roemah-tang- 
ganja beloemlah tjoekoep disesoeai 
kan dengan tjita-tjita kebangsaan 
itoe. Tjita-tjita kebangsaan beloem 
lah mampoe memberi zat zat kepa 
da hidoep kita sehari-hari dalam 
roemah tangga kita. 

Dari kekoerangan? itoelah, maka 
kami jakin, bahwa keadaan, roemah 
tangga kita dari sedikit kesedikit 
haroes dirobah dan dilaraskan de- 
ngan tjita-tjite kebangsaan tadi. 

Ta' goena kita berteriak diatas 
podium tentang tjita-tjita kebang- 
saan, kalau tjita-tjita inipoen tidak 
mendjadi dasarnja segala keadaan 
roemah-tangga kita. 

Kami berharap, djanganlah toean2 
atau njonja mendjadi kesal, karena 
dalam Taman-Isteri ini selaloe mem 
batja tentang oeroesan roemah-tang 

2 ga. Roemah tangga jg kami gam- 
barkan dalam Taman-Isteri itoe, ada 
lah roemah-tangga jg haroes dili- 
poeti dengan geest kebangsaan dan 
boekan roemah tangga dalam arti 

. masak-masak, mendjait atau meren 
| da seperti sangkaan orang. Akan 
tetapi kami tidak maoe mentjoetji- 
maki masak? dan sebagainja itoe, 
bahkan segala pekerdjaan itoe ha- 
roeslah didjadikan alat2 kita oen- 
toek mentjapai tjita-tjita kita. 

Tidak ada satoe orang familie 
atau boedjang sebagai penolong 
pemberesan pekerdjaan roemah 
tangga, akan merasa berkewadji- 
ban sepenoeh penoehnja oentoek 

—. memberi tjita-tjita kebangsaan ke- 
pada keloearga kita dan menjesoeai 
kan keadaannja dengan tjita tjita 

“itoe. Kita sadja, si iboe dan si ba- 

Oleh Nji Sri M, 

pak sendirilah jang haroes meme- 
gangnja. 

Karena itoelah berat beban ba- 
pak dan iboe jang ingin mempoe- 
njai keloearga atau roemah tang- 
ga seperti jang kami gambarkan. 

Salah belaka, kalau ada sangka- 
in, bahwa kami akan kembali lagi 
kepada keadain keroemah-tanggain 
dahoeloe, sebeloemnja timboel per- 
gerakan perempoean Indonesia. 

Salah belaka, kalau orang mengira, 
bahwa kami hendak kembali men- 
djoendjoeng tinggi hal masak?, 
mendjahit dansebagainja. Selama 
kami bekerdja dalam pergerakan 
perempoean Indonesia, beloem per- 
nahlah kami mementingkan hal 
masak? mendjahit dsbnja itoe lebih 
daripada tjita- tjita kebangsain. 
Boeat kami tjita - tjita kebangsain 
masih tetaplah lebih penting dari 
masak-masak dan mendjahit,. mes- 
kipoen masak-masak dan mendja- 
hit ta' dapatlah dilalaikan djoega 
oleh si iboe. Inipoen (kami ketahoei 
dengan benar-benar. 

Karena kami mendjoendjoeng ting 
gi tjita-tjitakebangsaan, maka kami 
selaloe meriboet-riboetkan keadaan 
roemah tangga jang sampai saat 
ini beloem dimasoekkan dalam geest 
pergerakan kebangsaan. Roemah 
tangga dalam geest tjita-tjita ke- 
bangsaan adalah berlainan sekali 
dengan roemah-tangga masak2 men 
djait dsbnja. Seakan-akan orang 
mengira, bahwa arti dan isi roemah 
tangga itoe hanja masak-masakatau 
mendjait sadja. 

RAB MEP 

Ouderschap-leiderschap 
  

adalah tertjipta atas bapak dan iboe. 
Ta'kan sempoernalah pendidikan 
anak, kalau si bapak tidak toeroet 
memperhatikan pendidikan itoe. Apa 
lagi djika kita mengetahoei, bahwa 
beloem banjaklah terdapat iboe, jg 
benar-benar insjaf akan kewadjiban 
kebangsaannja. 
Apakah anaknja Napoleon Bona- 

parte mendjadi persoonlijkheid besar 
sebagai bapaknja ? 
Apakah anaknja Jan Lighthart 

tidak diberikan pada orang lain ? 
(te vondeling gelegd). Poen di Indo- 
nesia kita dapat melihat keadaan- 
keadaan ini, asal kita maoe mem- 
perhatikan sadja. 
Apakah jang kita lihat di Dje- 

pang ? Di Djepang terdapatlah doea 
keloearga jang toeroen-bertoeroen 
mempoenjai djasa besar terhadap 
masjarakatnja. Keloearga ini ialah 
Mitsui dan Mitsubishi. Pengaroeh 
kedoea toeroenan pemimpin Djepang 
itoe sampai sekarang masih sebesar- 
besarnja. 
Mengapakah kita melihat keadaan 

jang berlainan ? Dimanakah letak- 
nja kekoeatan keloearga Djepang 
itoe? 

Menoeroet fikiran kami letaknja 
kekoeatan itoe ialah dalam perha- 
tian pendidikannja. Di Djepang 
orang sangat mementingkan pendi- 
dikan ke arah tjita tjita jang moe- 
lia. Pendidikan ini didasarkan atas 
pengetahoean dan kemanoesiaan dan 
didjadikan systeem, baik oentoek 
roemah tangga, maoepoen oentoek 
masjarakatnja. Roemah tangga Dje 
pang mendapat tjoekoep perhatian, 
sampai gadis2 Djepang haroes bela- 
djar dalam pergoerocan, dimana 
mereka dipimpin mendjadi iboe jg 
moelia dalam roemah tangganja 
kelak. f     

kepada keadaan keadaan keloearga- 

Didasarkan atas keadaan-keadaan 
itoe maka timboellah dalam pikiran 
kami soal ouderschap-leiderschap. 

Berat beban bapak-iboe jg. ingin 
mempoenjai roemah-tangga kebang- 
sa'an setoel€n-toel€nnja. Lebih berat 
lagi bagi bapak-iboe jang mendjadi 
pemimpin pergerakan. 

Tjobalah kita sebentar menengok 

nja pemimpin-pemimpin jang ter- 
masjhoer. Sampai sekarang ini per 
hatian orang pada pemimpin hanja 
ditoedjoekan pada si-pemimpin itoe 
sendiri.Kalau si-pemimpin telah gem 
blengan dalam memimpinnja perge 
rakan, soedah poeaslah kita. Dan 
pemimpin ini dimana-mana tempat 
dide@wa-d@wakan, dan poeas senang 
lah rasanja si-pemimpin karena itoe. 

Akan tetapi kita loepa dan kita 
ta' memperhatikan, poen pemimpin 
nja loepa djoega, bahwa si pemim- 
pin itoe .mempoenjai "anak-anak, 
anak-anak mana berhak djoega men 
dapat perhatian dari orang toeanja 
(bapaknja) dalam hal pendidikan 
dan kemadjoeannja. 

Iboenja jang teroetama haroes   

Gadis-gadis ini dipimpin tidak ha 
nja oentoek memenoehi pekerdjaan 
roemah - tangga, jang seperti kita 
lihat dalam huishoudscholen biasa 
itoe, akan tetapi pada mereka di 
beri peladjaran jang perloe - perloe 
oentoek ketinggian deradjat roemah 
tangga djoega, sebagai wijsbegeerte 
letteren, kunst, sport dansebagainja. 

Disitoelah ternjata, bahwa ouder 
sechap dan masjarakat (leiderschap) 
dapat djoega bergandengan dengan 
baik. Mengapakah dalam tanah air 
Indonesia ini terdapatlah anak2 
pemimpin jang terlantar pendidikan 
dan kemadjoean ? 
Boekankah karena oeroesan ke- 

loearga dan roemah tangganja tidak 
tjoekoep mendapat perhatian? 

Melihat semoeanja itoe, menoeroet 
fikiran kami leiderschap baroelah 
dapat sehat dan chak, kalau leider- 
schap ini mengandoeng arti kokoh 
dantingginja ouderschap. 

Maka dari itoe dengan kemadjoean 
kebangsaan kita, haroeslah berarti 
kemadjoean tiap-tiap roemah tang- 
ga kearah kebangsaan itoe poela. 
Roemah tangga jang bersifat da- 

hoeloe haroes dirobah. Roemah 
tangga baroe, roemah tangga ke-   memikirkan hal ini, katanja ? Anak bangsaan haroes timboel! 

  

  

  

MALANG. : 
Pertjobaan menggelapkan kota. 

Kemarin malam di Malang telah 
dilangsoengkan pertjobaan mengge 
lapkan kota jg pertama, jg lama 
nja satoe djam. Pertjobaan ini me 
njenangkan sekali atas bantoeannja 
roepa2 golongan. 

an G 

KENDAL 
Kebakaran besar 

34 roemah dimakan api 
Dari Kendal dikabarkan oleh A- 

: bahwa kemaren sore telah 
terbit kebakaran. jang hebat, jang 
djadi oempan api semoeanja ada 

' 84 roemah, ketjelakaan orang tidak 
| ada. Dengan segera Bestuur me- 

ngadakan pertolongan. 
-G— 

   
  

CHERIBON —PONOROGO 
Pertjobaan perhitoengan tjatjah 

djiwa. 
Berhasil memoeaskan 

Sekarang pertjobaan perhitoengan 
tjatjah djiwa di daerah Cheribon 
Oetara dan di Babadan (Ponorogo) 
telah selesai. 

Di sini bisa diberitakan, bahwa 
hasilnja pertjobaan itoe memoeas 
kan. Seperti jg dikira2Zkan, maka 
Babadan menderita kesoekaran jg 
sedikit oleh karena pertjobaan di 
sana lebih sederhana, sedang di Che 
ribon Oetara adalah satoe daerah 
jg bisa dikatakan daerah tjampoe- 
ran: daerah desa dan daerah ge 
meente kota. Dari pengalaman jg 
telah didjoempai dalam pertjobaan 
itoe akan diperhatikan dan digoe- 
nakan oentoek menetapkan tjara jg 
pasti. Djoega keterangan2 jg akan 
diterima dari Babadan sekarang se 
dang dikerdjakan. 

Sebagai hasil pertama dari per- 
tjobaan itoe bisa diwartakan bahwa 
pertjobaan di Babadan djoemlah dji 
wa jang masoek tjatatan ada 34409 
djiwa sedang perhitoengan djiwa   

Keterangan dari Cheribon pada 
tadi pagi—Selasa pagi—telah dite- 
rima, di Betawi. Berhoeboeng de- 
ngan pengalaman di Cheribon-Oeta 
ra maka bisa djoega menjebabkan 
akan diadakan pertjobaan diBetawi: 
dikota ini ada banjak hotel, pendi- 
rian pendirian jang speciaal dsb.nja. 

Tentang ketjakapannja personeel 
perhitoengan dalam daerah daerah 
itoe (Cheribon-Oetara danBabadan) 
poen pimpinan pertjobaan perhitoe 
ngan amat memoedjikannja. 

Ig 

BALI. 

Peroekoenan Isteri Badoeng 
berpoetera. 

Soedah 6 boelan ini roepanja P.I. 
telah mentjiptakan verbruikscoope- 
ratie jg sekedar tjoekoep oentoek 
keperloean para anggotanja. Meski 
poen cooperatie mana beloem ber- 
boeah sebagai jg diharap tetapi soe 
dah boleh dikatakan mendapat per 
hatian para anggotanja. Pengoe- 
roes cooperatie tsb. njonja Made 
Padang, njonja Ktoet Loentja, njo   tahoen 1930 ada 28999 djiwa. nja Ngatman. Selain verbruikscoope 

Ka Sa, Santan akan Eks na aan Ek ig na 23 Ea MA 

SERBA RKEAN PEYAN MN GI AK IAI NP DU 
    

  

TERBIKIM Ma alat 

TJAP DEWA . 
BATAVIA-C.   

  

  

PALING POETI : 
Ne NI 
PALING ALOES 

NI nkol: 

Harga Biik f0.80, f0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI 
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis 
  

ratie poen telah mengadakan jeugd- 
afdeeling Tampi (Taman moeda PI.), 
anggotanja semoea anak anak pe- 
rempoean -jg kebanjakan dari moe 
rid moerid H.I.S. dan djoega dari 
vervolgschool. 

Di afdeeling ini anak-anak tadi 
mendapat peladjaran seminggoe se 
kali atau seminggoe doea kali jaitoe 
tentang masak-masak serta peker- 
djaan tangan oentoek roemah tang 
ga dil. Sebagai leidster njonja Dr 
Roestam, (setaoe kita njonja ini 
keloearan van Deventerschool, djadi 
soedah selajaknja njonja terseboet 
mendjadi pendidik anak-anak kita). 
Nah P.F. dari kita, asal sadja ber 
djalan dengan perlahan menoeroeti 
zaman kemaoeannja masa, djangan 
tergesa-gesa melampaui jg beloem 
masanja bagi wanita Timoer oe- 
moemnja. 

aja 

TEGAL 

Doenia Pergerakan 

Pembantoe menoelis : 

Gerindo, menoeroet fihak jang ha 
roes dipertjaja besok hari Minggoe 
tt. 23 jad ini akan mengadakan rapat 
oemoem digedong Taman Siswa Te 
gal malamnja Senen di Slawi sedang 
harinja Senen tt. 24 Oct, di Ketang- 
goengan. Rapat openbaar terseboet 
maksoednja lain tidak soepaja dapat 
dikenal oleh chalajak sedang jang 
akan bitjara diseboet? tt. dari pe- 
ngoeroes Besar antara lain t. Mr. 
Amir Sjarifoedin, t, A. Gani, t. Wi- 
kana dan t. Lawi. Agendanja azas 
dan toedjoean partij, sarekat tani, 
pemoeda terhadap masjarakat dan 
oleh-oleh congres. 

P.A,I. Tegaltidak mmaoe ketingga 
lan djoega merajakan hari kesada- 
ran bangsa Arab terhadap Indone 
sia jaitoe pada tt, 4 Oct, seperti 
dilain2 tempat, Pertemoean tadi da 
pat dilangsoengkan dengan selamat 
dan perhatian menjenangkan. 

Lain dari itoe patoet poela dibe- 
ritakan adanja sub-comite Penolong 
kesengsaraan bangsa Arab Palesti- 
na diini kota. Jang doedoek sebagai 
pemoeka comite ja'lah t. Mocham- 
mad Baasir sedang t. Said Baoedjir 
sebagai Sacretaris-Penningmeester. 
Langkah pertama dari komite jang 
soedah didjalankan dapat hatsil 
baik. Jaitoe ketika mendatangkan 
film ,,Alhullal “Achir“ tiga malam 
bertoeroet2 banjaknja penonton ber 
djedjalan teroes, hingga ada jang 
sampai kehabisan tempat. 

POMER sebagaimana pernah di 
kabarkan soedah dapat diadakan 
tjabang di Tegal dan baroe-baroe 
ini soedah membentoek pengoeroes 
nja. Sebagai Voorz. diserahkan atas 
beleidnja t. Abdoelsalam, Vice 
Voorz. t. Soewarto sedang pemban 
toenja tt. Soedjalmo dan Soedjono. 
Plan-werkprogram jang soedah di   
tetapkan oentoek sementara hanja 

doea doeloe, jaitoe pertama menga 
dakan badan penerangan seperti 
consultatie-bureau dan kedoea me 
njemangatkan hal cooperatiean di 
antara anggautanja. Tjaranja be- 
kerdja minta samenwerking dengan 
jang wadjib dan organisaties lain 
jang berazas pereconomian. 

Islam Studie Club soedah 
diadakan reorganisatie. Disamping 
adanja peladjaran hal agama Islam 
jang diserahkan pada toean-toean 
M.H. Achmad Zabidi dan toean 
Moh. Baasir oentoek memimpinnja, 
djoega ditambah adanja cursus ba- 
gian pengetahoean kehakiman oleh 
toean Mr. Abdoerachman. 

Soesoenan anggauta Gemeente. 

Sesoedahnja diadakan pilihan hing 
ga tiga kali sebagaimana soedah 
dikabarkan sekarang dapat dioe- 
moemkan bahwa dari koersi anem 
di Gemeente, ada tiga didoedoeki 
oleh kaoem pensioenan (PPB), doea 
orang Moehammadijah dan Parindra 
dapat satoe koersi. 

Dalam herstemming jang paling 
achir antara t. Dradjat (PPBJ dan 
t. Soewartojo Prawiratmodjo (P4A| 
lebih spannend tertimbang jg soe- 
dah?. Ini tidak mengherankan me- 
ngingat djoemlahnja stem antara 
doea djago terseboet hanja satoe 
bedanja (“5 lawan 74). 

Peroesahaan ikan soesah. 

Sebagaimana pembatja ma'loem 
di Tegal peroesahaan majang jaitoe 
seboetan bagi orang jang pergi tang 
kap ikan laoet pakai praoe, dioeroes 
oleh doeca badan. Pertama vischers 
vereeniging ,,Misojo Mino” dan ke- 
doea Instituut voor de zeevischerij 
jang tjaranja tangkap ikan poen 
lain djoega. Toekang majang bisa 
pake tenaga manoesia bolehnja men 
djalankan praoenja sedang bagi in- 
stituut dengan mesin, djadi lebih 
tjepat dan hatsilnja poen lebih be 
sar. Oleh karena itoe tidak meng 
herankan jang toekang praoe biasa 
banjak jang mengeloeh sebab tidak 
dapat melawan konkoerennja insti- 
tuut. Djoega ada kabar jang peng 
hasilan mereka toeroen 25 pCt se- 
dang pernah terdjadi toekang praoe 
hanja dapat bagian 2 4 3 cent sa- 
toe orang. 

Pihak jang wadjib roepanja se- 
dang menjelidiki kedjoeroesan ini, 

  

  

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 
kit 6 boelan, djika meninggal, 
asal tidak menoenggak, dapat 
uitkeering f 25.— (doea poe- 

loeh lima roepiah).     
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tr ey Dawson, 
an terseboet 

sbureau A neta). 

xjang terpenting seloe- 

“pendiri dari 

esah ragoe2 lagi bisa dikatakan bahwa ko- 
an jang terpenting seloeroeh doenia jalah ”Ti- 

dibawah hoofdredactie dari George Geoffrey 

rhoeboeng dengan soeasana serba genting ini, 
a segala berita dengan tergesa-gesa masoek 

rs, oentoek melihat 
maka ada baiknja djika kita sadjikan 
dan itoe dari koran terseboet. (Copy- 

»Berita jang paling 

m |rochani sama, dan mereka adalah 
Isenang kepada soal kebatinan. Ber- 

nja|hoeboengan persahabatan antara 
araldoea orang ini sampai safit seka- 

onden|rang masih sangat rapat seperti 
an |perhoeboengannja 40 tahoen jl. 

zgeris bersidang 
, akan tetapi jang 

itah jaitoe beberapa orang | 
abinet dan salah seorang 

jang terkoeasa dari mereka itoe 
soedah tentoenja George Geoffrey 

 Dawson, hoofdredacteur dari harian 
»Times” terseboet. 

Bahwa ,,Times" adalah satoe ke- 
koeasaan, sehingga sampai djaoeh 

  

  

   
diloear senia persoerat-kabaran, 

hal itoe tiap2 orang mengetahoei 
Tetapi pada waktoe ini | 
ngannja Mens kantor 5 
Times“ dan kantor pegawai dari 
Pemerentah ada baik sekali seperti 
perhoeboengannja mereka jg berdiri 
dibelakang Pemerentah. Dawson 
mempoenjai kekoeasaan jg te/ ter- 
batas, djoega bagi seorang Inggris 
jg sedar adanja, Kadang2 maksoed 
artikelnja dibantah oleh Pemerentah 
malahan Ikel2 jg tidak njata di 

h lainnja, akan tetapi soal 

ini bag rah Inggris adalah ke- 

“djadian jg loear biasa, djoega mem 
poenjai hakekat jg loear biasa, ja- 
oe bahwa Dawson tidak diharoes 

kan meninggalkan  djabatannja, 
akan i berakibat sebaliknja: 
Dawson | k 
oentoek menjiarkan pendapatannja. 

    

       
    

  

     

    

  

Satoe tanda tentang koeat kedoe- 
dan    doekannja dan 

tidak ada lagi. 
besar pengaroehnja, 

Siapakah Geoffrey George 'Daw- 
son itoe? Moela-moela ia bernama | 

George Geoffrey Robinson: baroe 
pada tahoen 1917 ia berganti nama 
dan tidak ada tanda-tandanja bah- 
wa ia akan mendjadi journalist. Ia 
djadi seorang moerid Eton jg radjin 
dan pandai. Ia bersikap pendiam 
dan -hanja dengan beberapa orang 
kawan sekolahnja sadja ia beromong 
omong, antaranja dengan Edward 

Wood jg achirnja beliau ini mendjadi 
onderkoning di India dan kemoedian 
Dawson poen bersahabatan dengan 
Lord Halifax. Doea-doeanja berasal 
dari graafschap Yorkshire, doea- 
doeanja mempoenjai kepentingan 

pi 5 
lebih koeasa dari doeloe2nja 

Setelah habis dan loeloes dari 
penengah, maka ia dikerdjakan 

i Koloniale Dienst dan kemoedian 
ia berangkat ke Afrika-Selatan. 

Di Afrika-elatan ia mendjadi 

pengeloearan beja soerat kabar ,,Jo 
hannesburg Star“. Pekerdjaan jang 
sematjam ini bagi Geoffrey moeda 
itoe ta' disoekainja, oleh karena ia 
pada waktoe itoe masih mengang 
gap rendah terhadap pekerdjaan 

.Ijournalistiek. Tetapi tidak lama ke 
'moedian ia senang kepada djaba- 
tannja dan achirnja mendapat ke 
madjoean jg amat pesat sekali. Se 
karang ia kerdja di harian ,,Times,', 
dimana ia telah mendapat kenai 
kan promotie jg baik sekali. Dalam 
'tahoen 1912—pada itoe waktoe ia 
telah beroemoer 38 tahoen — ia di 
angkat oleh eigenaar jg doeloe dari 
harian ,,Times“ mendjadi hoofd- 
redacteur. Pada itoe saat, eigenaar 

Inja ,,Times“ jalah Lord Northcliffe. 

Selama timboel peperangan, ahbar 
Times“ dengan pimpinan Geoffrey, 
bersikap sedang, berlainan dengan 
soerat soerat kabarnja Northcliffe. 
Hal inilah jang menjebabkan tim- 
boelnja perselisihan faham jang te 
roes-meneroes jang djoega bersifat 
persoonlyk, antara radja soerat ka 
bar jang besar itoe dengan hoofdre 
dacteurnja. Dan pada boelan Febr. 
1919 setelah timboel lagi perselisi- 
han hebat, maka Dawson mening- 
galkan djabatannja sebagai hoofd- 
redacteur. Sebagai gantinja North- 
cliffe mengangkat Wickam Steed, 
roepanja karena kemarahannja. Wic 
kam Steed bersikap lebih dari se 

dang. 
'Tetapi satoe tahoen kemoedian 

Northecliffe telah meninggal dan seka 
rang Astors-lah mendjadi eigenaares 
dari s. k. jang terkenal itoe. Daw- 
son dan Astors mempoenjai perhoe 
boengan baik dan begitoelah riwa- 
jat berganti. Steed diberhentikan 
dan dengan kekoeasaan jang lebih 
besar lagi dari pada waktoe jang 
doeloe, maka Dawson moelai dja- 

Ivers dan ahbar 

secretaris dari Lord Milner. Ia di 
Iberi pekerdjaan oentoek mengoeroes 

batannja sebagai hoofdredacteur 
dari harian tersekoet. 

Sikap kepolitikan dari Astors te 
lah terkenal. Mereka boekan hanja 
eigenaares dari ,,Times“ sadja, akan 
tetapi djoega eigenaares dari ,,Obser 

y h ini dipimpin oleh 
hoofdredacteur Garvin. Harian ,,Ob- 
server“ ta' simpan rahasianja ten- 

tang rasa anti Prantjis, Sebaliknja 
di ,/Times“ keadaan roepanja ditjam 
'(poer benar benar. 

Selama Eden mengoeasai ministe 
rie Oeroesan Loear Negeri, maka 
Dawson haroes berhati?. Meskipoen 
Eden djoega bekas moerid dari Eton 
College, akan tetapi doea orang tsb. 
(Eden dan Dawson) tidak bisa be- 
kerdja bersama-sama. Dalam poli- 
tik Britania soal persahabatan per 
soonlijk dan perselisihan faham 
adalah mempoenjai rol jang besar 

sekali, hingga orang hampir ta' me 

ngira. Ditambah lagi Dawson jang 
soedah. beroesia 64 tahoen terma- 

soek dalam golongan generatie toea 

daripada Eden. 
Ia termasoek golongan kaoem ko 

lot sebeloemnja' timboel peperangan 
'ia hidoep dalam masanja Baldwin, 
Chamberlain dan Halifax. Dan pe- 

tjahan jang lambat laoen timboel 

dalam barisan Party Conservatief 

Inggris, akan tetapi tidak sampai 
nampak keloear, jalah perselisihan 

djoega antaranja generaties: antara 

mereka jang beroemoer 60-han dan 

mereka beroesia 30-han. 

Moelainja ,,periode Halifax”, moe 

lai djoega penghargaan terhadap 

Dawson.Walaupoen ia djarang sekali 

mengoendjoengi pertemoean - perte 

moean, masih djoega Dawson bisa 

menghadliri dan memasoeki segala 
kalangan politiek. . 
Lady Astors melindoenginja dan 

dimana sadja ada kesempatan oen- 

toek baginja, maka ia bersama sama 
dengan Halifax mengadakan ,,week- 

end”, Djoega di Londen orang dja- 

rang sekali menemoei seorang war 

'tawan jang tjakap sekali mengeta- 

hoei keadaan tentang nationaal dan 

internationaal daripada Dawson. 

Bila ja disatoe pihak membolehkan 

pembantoe-pembantoenja goena me 

ngeloearkan angan-angannja, maka 
dilain pihak ta' ada keberatan bagi 

nja oentoek membentangkan dengan 

terang pendiriannja sendiri tentang 

kedjadian2. Memang inilah djalan 
jang baik sekali oentoek memper- 
tahankan kepertjajaan oemoem jang 
loeas terhadap objectiviteit jang 
tinggi dari harian ,,Times”. 
Dawson adalah seorang soeka be- 

kerdja, telah. biasa oentoek meng- 
hadliri-pekerdjaan di pertjetakan. 
Leloetjonnja ditakoeti orang. Keti- 

ka diadakan makan bersama-sama 

di roemahnja Lady Astors dimana 
djoega hadlir Dawson, maka berta- 
njalah seorang fotograaf, jang ta' 
mengenal Dawson—hampir semoea 

orang di Inggeris ta' mengenal moe- 
kanja Dawson, tetapi kenal namanja. 

Dengan keheranan Dawson me- 
mandang kepada fotograaf dan 

kata: ,,Apa toean ta' tahoe ? Saja 
ini Ribbentrop". 

Leloetjon ini ta' djaoeh dari ke- 
benarannja, apabila orang pandang 
dengan sepintas laloe dan hal ini 
Dawson telah tahoe. 

   

   
  

  

SOERABAJA 
Pembantoe mengabarkan: 

. Rapat terboeka Surja Wirawan 
Pada hari tg. 16 i.b. telah dilang 

soengkan rapat terboeka dari Surja 
“Wirawan (Pergerakan Pemoeda Par- 
indra) tjb. Soerabaja, bertempat di 
GNI dengan dihadliri oleh penoeh 
'publiek diantaranja wakil-wakil dari 
perhimpoenan, pers dan P.I.D. 
Sesoedah diperdengarkan lagoe- 

lagoe kebangsaan oleh pandoe S.W. 
maka djam 9 pagi rapat dimoelaikan 
dalam pimpinannja t. Ismoetijar, dan 
sebagai pemboekaan dengan pan 
djang lebar meriwajatkan bermoela 
Me hingga sekarang. 
Sesoedah itoe pimpinan rapat di 

ganti oleh t. Adisoedarmo dan t. 
Ismoetijar menerangkan azas dan 
toedjoean S.W. 
Dengan pandjang lebar oleh spr. 

dikemoekakan, bahwa pergerakan 
S.W, boekannja saingan dari per- 
koempoelan pemoeda lain lainnja, |.... 
sebagai anggapan lain orang, teta- 
pi S.W. didirikan karena wadjib se 
bagai party jang terbesar seharoes 
nja mempoenjai candidaat jang tjoe 
koep oentoek memenoehi kepenti- 
ngan party bilamana perloe. 

Lebih djaoeh dikoepas segala se- 
soeatoe jang merintangi S. W. se- 
hingga oleh hadlirin diterima de 
ngan applus jang rioeh. 

Dan di waktoe spr. berbitjara de 
ngan perkataan ,,merdeka”, maka 
oleh wakil P.I.D. diperingatkan. 
Kemoedian datang gilirannja nj. 

Boostam tampil kemoeka hendak 
menerangkan Pemoedi dalam masja 

    

rakat, dan ditegaskan oleh spreek- 
ster bahwa dari golongan kaoem pe 
rempoean seharoesnja mengambil 
bagian jg amat giat dalam lingkoe- 
ngan partij, dan disini mengambil 
pertjontohan dari loear negeri, bah- 
wa disana kaoem poeteri tidak ke- 
tinggalan mengambil bagian boeat 
memikoel senapan, mendjabat minis 
ter dan sebagainja. 

Spr, beloem pertjaja, djika diloe- 
ar negeri kaoem perempoean bersa- 
ma giat bekerdja oentoek kepenti 
ngannja Noesa dan Bangsa soeatoe 
kemoestahilan djika poeteri Indone 
sia akan terbelakang dari teman2 
lainnja. : : 
Sesoedahnja itoe t. Goesti Majoor 

menerima giliran boeat membitja- 
rakan tentang Pemoeda dalam ma- 
sjarakat. s : 
| Dengan tangkas spreker mengoe- 
(pas soal pemoeda di Indonesia de- 
ngan dibandingkan pemoeda diloear 
Negeri soenggoeh sangat djaoehnja 

oentoek bekerdja dalam ling- 
koengan masjarakatnja, 

Lebih djaoeh oleh spr. diterang- 
kan, bahwa Pemoeda adalah Kem- 
bangnja Bangsa, dalam arti jang 
loeas baik dan boeroeknja hari ke- 
moedian digenggam oleh pemoeda 
dan pemoedinja. 
Dengan berkobar-kobar spr. telah 

mengoepas dan memetjahkan soal 
Pemoeda dengan batas-batasnja dan 
mengatakan, bahwa tiap-tiap bang 
sa mereka tidak ingin teroes dipe- 
rintah kepada golongan siapapoen 
djoega . , . sampai disini oleh wa- 
kil P.I.D. 
berbitjara jang agak sabar.   diperingatkan soepaja 

Sesoedah itoe t. Rooslan Wong- 
sokoesoemo mendapat giliran boeat 
membitjarakan pemandangan oe- 
moem, dan tidak loepa menjangkal 

segala toedoehan jg mengenai ke- 
madjoean Pergerakan Pemoeda Par- 
indra baikpoen jg disiarkan dalam 

s.s.k, maoepoen jg dioetjapkan da- 
lam rapat2, dan dengan boelat, 
bahwa S.W. boekan saingannja dari 
pergerakan Pemoeda jang ada di 

Indonesia, tetapi berdirinja S.W. 
karena wadjib pemoeda dan pemoedi 
kita dididik soepaja mendjadi geo- 
rang partij jg insaf dan sadar oen- 
toek melajani partijnja. 

Sesoedah 'itoe rapat ditoetoep 

djam 11.30 siang. 

Openbareverg. Insulinde. 

Dikabarkan, bahwa Insulinde tjb. 

S'baia besoek pada tg. 23 ib. akan 
mengadakan rapat terboeka, ber- 

tempat di Cafe Centrum Toendja- 

ngan dan kabarnja akan menda- 

tangkan Hoofdbestuurnja t. Teeu- 
wen dari Semarang. 

Diantara lain dalam rapat akan 

diterangkan asas dan toedjoean 

party, soepaja ra'jat S'baia dapat 

mengetahoeinja. 

Adapoen pengoeroes jg. sekarang 

terdiri dari pada t.t. L. Emmah 
voorzitter, vice voorzitter t. A. F. 

van Ligten, Secretaris t. J. C. van 

Slee, Penningmeester t. A. W. Kol- 
mus dan Commissarissen t. t. E. M. 
Macmoedin, J. W. Widenhoff dan 

    

  

  

| Ada sedia: 

STAALBUIS 

(Ledikanten) keloewaran 

Batavia, Europa dan 

Inggris, 

Bagoes dan koewat. 

Koelit-koelit sampi, Zool- 

merah, Zool-pinggir, Pa- 

s3 koe-pakoe, Verlak, enz. 

| Harga moerah, 
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jo 
Kwitang     
Minjak Ramboet. 

JO TEK TJOE 

Soepaja djangan tertipoe periksalah 

elah selamanja 

Soedah dapat poedjian 

Harga 1 botol f 0.20 

Tjap 

2 ANAK D 

Roemah Obat 

TEK TJOE 
2 Telefoon 855 Weltevreden 
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PERSEDIAAN 
MAKANAN 

Saoto babad 
Berigedel bandang 
Njomoh ajam 
Semoer Bali ajam 
Oerap 
Keroepoek oedang 

Saoto babad 

Babadnja digodog sampai men- 
djadi loenak. Sesoedahnja laloe di 
iris ketjil-ketjil. Lobak direboes, se 
soedahnja laloe diiris ketjil-ketjil 
djoega. Mi dipotong-potong. 

Daoen selederi dipotong, bawang 
merah dan poetih diiris haloes, 

RESEP 

Obat ajam berak kapoer 

Dari toean M.H.J, jang telah men 
tjoba hasilnja obat terseboet, kita 
menerima toelisan seperti berikoet: 

Ambil 3 bidji kloewak dan isinja 
dimasoekkan moeloet ajam jang sa 
kit itoe. Sehari 2 kali, pagi dan sore. 
Sesoedah diberi obat, ajam itoe ha 
roes dikoeroeng, djangan sampai 
dilepaskan. 

Tanda-tanda ajam jang sakit ia- 
lah demikian : 

1. Roepanja lemas. 
2. Boeloe dikepala sedikit. 
3. Tidak maoe makan. 
4, Beraknja seperti air kapoer. 
5, Moeloetnja keloear air seperti 

ingoes. 

    kemoedian digoreng sampai kering. 
Babad itoe tadi sesoedahnja diiris 
laloe direboes lagi dengan air daging 
dan diberi boemboe lada, garam 
sepotong djahe dan sepotong koenjit 
semoeanja ditoemboek haloes. Ke 
moedian diberi ketjap serasanja. 
Kalau menjediakan ambillah sedikit 
lobak, mi, daoen selederi, bawang 
merah dan poetih jang soedah digo 
reng tadi dan atasnja laloe disiram 
dengan babad dan airnja tadi.Sambal 
oentoek soto ini ialah sambal kemiri, 
dan boleh djoega diberi Ve-tsin 
atau Maggi soepaja sedap rasanja. 

Berigedel bandang 

Se&kor bandang diambil daging- 
nja sahadja. Kelapa jang agak moe 
da diparoet sesoedahnja laloe di- 
tjampoerkan dengan bandangnja ta 
hadi dan diberi boemboe ketoem- 
bar, djintan, bawang merah, bawang 
poetih, doea boeah tjabai merah, 
sepotong ketjil tjikoer (kentjoer), 
sepotong ketjil koenjit, sehelai da- 
oen djeroek poeroet, goela dan ga 
ram serasanja, semoeanja ditoem- 
boek haloes. Sesoedahnja laloe di 
beri teloer seboetir jang soedah di 
kotjok. Kalau soedah laloe diba- 
ngoenkan persegi2 dan atasnja di 
garis garis berkotak kotak, kemoe- 
dian digoreng sampai koening. 

Njomoh ajam 

Ajamnja jang bahagian toelang 
direboes sampai loenak. Kalau soe- 
dah loenak laloe diberi tjabai hidjau 
jang soedah diiris haloes dan diberi 
boemboe ketoembar, djintan, lang- 
koeas, koenjit, bawang merah dan 
poetih, asam, goela dan garam se- 
rasanja. Boemboe-boemboe ini se- 
moeanja haroes ditoemboek haloes. 
Sesoedahnja laloe dimasoekkan da- 
lam ikan itoe tadi. Kalau menggo- 
doknja airnja tinggal sedikit laloe 
diberi santan kental dan haroes di 
beri poela daoen salam. Kemoedian 
dimasak sampai masak. 

Semoer Bali ajam. 

Ajamnja jang bahagian daging 
(dada dan paha) digodog sesoedah 
nja laloe digoreng. Ambillah lima     Ch. A. Wuler. boeah tjabai merah jang soedah 

direboes dan boeanglah isinja, se- 
potong djahe, bawang merah dan 
poetih. asam, goela dan garam se- 
rasanja haroes ditoemboek haloes, 
sesoedahnja laloe diberi ketjap se 
tjoekoepnja. Boemboe ini laloe di 

ga,sesoedahnja laloe diberi air re 
boesan dagingnja tadi dan dimasak 
sampai ' mendidih. Kalau soedah 
mendidih laloe daging ajamnja di 
masoekkan. Sebeloem dimasoekkan 
dagingnja dipoekoel doeloe. Kemoe 
dian dimasak sampai lezat rasanja. 

Oerap. 
Sajoeran oentoek oerap ini ialah 

taoge pendek, bajam, katjang pan- 
djang dan kool. Semoeanja direboes, 
sesoedahnja laloe memboeat boera- 
boe sebagai berikoet: 

Sepotong kentjoer (tjikoer), ba- 

belatjan (terasi) daoen djeroek poe- 
roet, garam dan goela serasanja. 
Boemboe2 ini ditoemboek haloes, 
kemoedian diberi kelapa jang agak 
moeda dan soedah diparoet. Sesoe- 
dahnja tjampoer, laloe sajoerannja 
ditjampoerkan. Kalau soedah tjam- 
poer semoeanja laloe ditaroeh dalam 
piring dan atasnja dihias dengan 
teloer jang soedah direboes dan di 
iris boendar dan tipis dan dihias 
poela dengan daoen selederi jang 
soedah dipotong setangkai2. 

S. Mohamad 
  

An usol 
boeaf penjakit 

Wasir 
Obat jang dipakai se. 
lama 25 taoen dengan 
berbasii oentoek pe. 
njakil wasir, jang spes 
tiaal dipoedjikan oleh 
thabib-thabib sampai 
sekarang masih sadja 

ANUSOL,   
  

TEMPAT TIDOER BESI | 

wang poetih, tjabe merah dan rawit, 
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goreng dengan minjak atau mente..



     

    

  

    

  

  

  

   

ADA JANG DILOEPA 
  

Pembatja tamtoenja ingat, njang 
dalem brapa hari atawa brapawek- 
toe njang belakangan ini, orang2 
rame betoel bitjara of noelis prekara 
hak prempoean, apa lagi berhoe- 
boeng sama pilihan-pilihan dalem 
Raad Haminta. 

Baik. Itoe memang baik. Hak 
prempoean moesti dikedjar sampek 
dapet. Sekarang soeda dapet. Tjoe- 
man noenggoe boeat di Polksrat 
ada njang akan kapilih apa ndak.| 
Makin banjak kaoem iboe doedoek 

dikrosi-krosi badan perwakilan, nji 
Bedjat makin seneng, apa lagi ka- 
lo' lamalama bisa seperti adiknja 
Jawaharlal Nehru, biar prempoean 
soeda bisa djadi minister en bisa 
pergi ke Inggeris boeat ngobrol 
sama orang besar-besar disana.. 

Nji Bedjat mah, ndak ngarepin soe 
paja kaoem iboe kita di Indonesia 
bisa pergi ke Negri Blanda boeat 
menemoein minter Colijn, misalnja, 
nee, ndak begitoe, tapi nji Bedjat 

| Soeda merasa seneng, kalo' teroes 
meneroes kaoem iboe kita njang 
doedoek dalam raad-raad itoe door 
maar belaken kaoem iboe. 2 

Misalnja: minta spesial polisi 
boeat mengoerangi pelatjoeran. Dja 
ngan seperti sekarang, polisi njang 
soeka bawa mobil koeroeng tjoeman 
z00 nu en dan sadja. 

Sesoedah ada polisi njang spesial 
boeat keperloean itoe, Gemeente, 
of propinsi of Goebermen bikin te- 
huis dimana-mana. Biar nggak bisa 
ngabasmi abis, toch sedikitnja bisa 
bikin koerang, ija apa ndak ? 

' Nu, kalo' soeda dapet berhasil 
oesaha itoe, jaitoe kita bisa taoe, 
kalo” perempoean-perempoean njang 
ndak ada soeami soeda dibikinken 
tehuis dan ndak terlantar, tapi ma 
sih djoega ada njang berglandangan, 
disitoe bisa diliat njang mereka 
njang berglandangan itoe ialah me 
mang beroep, boekan kapaksa oleh 
krontjong peroet. Wel, njang beroep 
gitoe, bisa dilabrak sama polisi— 
njang sepesial. 

Boekan itoe sadja njang moesti 
 dikedjar2. Kaoem iboe njang nomor 
satoe haroes tave dan pinter mikir 
nasib anak anak kita. 
Nomor satoe: kita moesti minta 

statistik: brapa anak bangsa kita 
njang sekolah, en brapa njang ndak 
sekolah. - 

Kalo' dinegeri2 lain : lebih banjak 
njang sekolah dari njang ndak se- 
kolah. 

Dinegeri kita, lebih banjak njang 
ngangon sapi dari pagi sampik sore 
daripada njang doedoek dibangkoe 
sekolah. 

Welnu, itoe semoea moesti dibas- 
- mi. Minta dengan sekoeat2nja a 

adaken ,,leerplicht”. 
Semoea anak wadjib sekolah. 

Ada doewit of ndak ada menambah 
sekolah lagi, desnoods seriboe roe- 

-mah sekola lagi. Barangkali belon 
tjoekoep, memang achterstand soe- 
da kebanjakan. 

Ook boeat keperloean ini, moesti 
diminta polisi spesial. Tanggoeng 
kalo' dapet semoea ini, dengan sen- 
dirinja penganggoeran koerang, en 
... Bedjat jr. njang kebisahannja 
tjoema nongkrong, temtoe dapet 
kerdja, boekan ? 

    

| ANJI BEDJAT. 

  

  

  

Doenia kanak kanak. 

Jang terloekis digambaran ini ia 
lah boneka oentoek anak anak kita, 
boeatan kita sendiri. Walaupoen de 
ngan harga jang ta'mahal kita da 
pat membelikan permainan oentoek 
anak-anak kita, akan tetapi barang 
kali lebih senang hati mereka djika 
Iboe dapat memboeat permainan 
itoe sendiri. Permainan jang ta' soe 
kar memboeatnja dan jang ta' lekas 
roesak. Akan memboeat doea ma- 
tjam boneka sebagai jang terloekis 
digambaran itoe, dapatlah kita be- 
kerdja sebagai demikian : 

“ 

  

   
   

  

   

Sehelai popeune jang berwarna 
koening toea kita lipat mendjadi 
doea. Setelah kita gambari sebagai 
tjontoh itoe. maka kita goentinglah 
menoeroet batas garis loear, dan ke 
moedian keloea helai gambar itoe 
kita djahit menoeroet bekas goen- 
tingan tadi. Bila soedah selesaima 
ka kitaisi dengan kapoek atau ger- 
geradjen. Sebeloemnja diisi dibalik 
dahoeloe. Mata dan moeloetnja da- 
pat kita soelam dengan benang hi 
tam. Ramboetnjapoen begitee poela. 
Boneka jang pertama ialah oentoek 
anak lelaki dan jang kedoea oentoek 
anak perempoean. Tentang pakaian- 
nja dapatlah diboeatkan dari kain 
lebihan. 

$. MOHAMAD. 

  

  

  

n» Hantjoer hatikoe!" 
Fantasie, Nanie Sudarma 

Dari Redaksi: Tjeritera pen- 
dek, fantasie dari penoelis Nanie 
Sudarma, jang dimoeatkan hari Ke- 
mis tgl. 13 Oct. (berkepala,,... ha- 
timoe) dan hari Saptoe tg. 15 
Oct. 1938 (berkepala ,,Serba soelit”), 
adalah berhoeboengan satoe gama 
lainnja. Bagian pertama ialah jang 
dimoeatkan hari Saptoe 15 Oct., 
sedang bagian kedoeanja jang di 
moeatkan hari Kemis 13 Oct. Ka- 
rena kekeliroean memberikan co- 
pynja kepada zetterij, bagian ke- 

:Idoea itoe dimoeatkan lebih doeloe. 
Dibawah ini bagian ketiganja. Slot- 
nja akan dimoeatkan kemoedian. 

2 

Amste rdam, datum postmerk. 

' IBeste Soeparman, 
Waktoe akoe menoelis soerat ini, 

baroe sadja akoe tiba di Nederland 
satoe minggoe lamanja. Tentang 
keadaan di Nederland, tak oesah 
rasanja akoe tjeriterakan didalam 
soeratkoe ini, pertama, baroe sadja 
satoe minggoe akoe tinggal di Ams- 
terdam, kedoea, keadaan dinegeri 
Belanda bagimoe tentoelah soedah 
tidak asing lagi. Sebab, biarpoen 
kau beloem mengindjak negeri Be- 
landa, kau telah mengetahoei kea- 
daan disana dari dalam kitab kitab 
dan dari bioscoop jg. sering kita 
lihat disini. 

Jg. akan akoe tjeriterakan disini, 
ialah tentang perasaan hatikoe sen- 
diri. 

Beste Soep, 
Sekarang akoe ada dinegeri Be- 

landa, djaoeh dari padamoe. Soeng   goeh , .. sangat berat hatikoe me 
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ninggalkan Indonesia ini. Ketika 
akoe bertolak dari Tandjoeng Pe- 
rioek, hantjoer loeloehlah hatikoe. 

Jah, , . siapa jang tidak berat 
meninggalkan ,,tempat toempah da- 
rahnja sendiri”. Biarpoen akoe ini 
seorang volbloed bangsa Belanda, 
tetapi akoe dilahirkan dan dibesar 
kan di Indonesia. Ketjintaankoe ke 
pada Indonesia ini tak kan kalah 
besarnja dengan ketjintaannja se 
orang Indonesier kepada negerinja 
sendiri. 

pergi kenegeri Belanda, jaitoe wak 
toe mengikoet orang toeakoe pergi 
verlof, tetapi diwaktoe jang soedah 
soedah itoe akoe tidak begitoe be- 
rat meninggalkan Indonesia ini, ka 
rena akoe ada harapan kembali 
lagi. Dan sekali ini, ... och mijn 
beste Soep, sangat . . sangat berat 
lah rasanja akoe meninggalkan In- 
donesia, pertama. .. kepergiankoe 
sekarang ini mengikoet orang toea 
koe ... poelang dengan pensioen, 
kedoea . . . karena akoe terpaksa 
meninggalkan kau, . . meninggalkan 
kau jang boleh djadi oentoek sela 
ma-lamanja. 

Djika sekiranja di Indonesia ini 
tidak ada kau Soep,. . kau jang 
koe sajangi dengan sepenoeh hati 
dan djiwakoe, ... tentoelah tidak 
akan begitoe berat meninggalkan 
Indonesia jang tjantik ini. 

Beste Soep, 

Ma'afkan, . . . ketika akoe me- 
ninggalkan Java, akoe tidak pamitan 
doeloe kepadamoe. Akoe sengadja 
pergi dengan tidak memberi tahoe 
kepadamoe, dengan maksoed agar 
hatikoe tidak begitoe berat mening 
galkan kau. Tetapi, ... serta akoe 
bertolak dari Tg. Priok, maka tera 
salah kepedihan hatikoe itoe, kepe- 
dihan hati jang hampir tak dapat 
akoe menderitanja. Hampir2 sadja 
koe hendak terdjoen dari atas dek, 
agar akoe dapat menjeberang kem- 
bali ke Tg. Priok, soepaja akoe da 
pat tinggal berdekatan dengan di- 
kau selama lamanja. Tetapi, . 
akoe teringat akan peribahasa: Ber- 
gen endalenontmoeten elkaar niet, 
maar menschen wel. Akoe berpeng 
harapan dengan sebesar-besarnja 
pengharapan, dapatlah kiranja kita 
bertemoe kembali dikemoedian hari. 
Siapa tahoe, boekan. 

Sekarang kita telah berdjaoehan, 
djaoeh, jah djaoeh 'sekali! Tetapi 
mijn heste Soep, rochkoe selaloe 
ada disisimoe. Akoe tak dapat me- 
loepakan kau, dan ta'kan koeloepa- 
kan. 

Ketjintaankoe kepadamoe, boekan 
lah ketjintaan jang berbatas, boe- 
kanlah ketjintaan jang didasarkan 
atas egoisme. Oleh karena itoe, akoe 
do'akan, soepaja kau lekas beristeri. 
Kau tentoe ma'loem, bahwa seorang 
isteri itoe, adalah besar artinja bagi 
perdjalanan hidoepmoe. 
Seorang isteri jang tahoe akan ke- 
wadjibannja, akan berarti sebagai 
sStuur jang akan mengatoer per- 
djalanan hidoepmoe pada waktoe 
kau ,lengah“ atau ,,loepas. 

Tjaharilah bakal isterimoe perem 
poean.jang boekan sadja mentjin- 
tai kaw dengan sepenoeh hatinja, 
tetapi djoegajg satoe toedjoe 
an dengan dikau. 

Akoe sangat ingin membantoe 
hidoepmoe. Ketjintaan jg. melipoeti 
hati kita sampai tjoekoep besarnja, 
tetapi sajang,... toedjoean 
kita berlainan. Dan berbedaan toe 
djoean inilah jg akan mengganggoe 
kebahagiaan hidoep kita lahir ba- 
thin. 

Hal ini tak oesah kita sesalkan, 
sebab telah kodrat Toehan Jang 
Maha Koeasa. 

Mijn beste Soep. , 
Kau tentoe akan mengerti djoe- 

ga, bahwa akoe sebagai seorang no- 
na Belanda jg sopan, haroes poela 
bersoeami. Djika nanti telah sam- 
pai sa'atnja akoe haroes kawin de 
ngan bangsakoe sendiri, tentoelah 
akoe haroes kawin dengan ,,zonder 
liefde”. Tetapi tidak apa, akan akoe 
tjoba djoega. Tidak apa, karena 
akoe telah dapatkan kau, ... kau 
seorang poetera Indonesia jg koe 
tjintai dengan badan dan djiwakoe. 

Mijn beste Soeparman, 
Akoe tahoe, bahwa kau selaloe 

kekoerangan wang. Djika kau per- 
loe dengan wang oentoek keperloean 
roemah tanggamoe, toelislah soerat 
kepadakoe, akan akoe kirim dengan 
segera. Mintalah kepadakoe apa jg 
perloe. Pandanglah akoe ini sebagai 
sisteri kathinmoe, jang sewaktoe- 
waktoe bersedia oentoek menolong- 
moe didalam kesoekaran. 

Sekarang .“. .. mijn beste Soep 
setelah akoe ada dinegeri Be- 

landa, akoe moelai insaf akan arti 
nja tempoh jang sedikit itoe. Seka 
rang akoe merasa, bahwa sangat   besarlah harganja tempoh jang ti- 

  

Boekan satoe kali doea kali akoel 

  

lain-lain memoeat: 
No. 1. Pendahoeloean 

Astertjes 
Veldbouguet 
Rozen van Organdi 
Orchideetn 
Viooltjes 
Papavers 
Boenga ditovi 
Boenga corsage 

Pertjetakan kembali dari madjallah 
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Muziek Handel ,,T I 
Sluisbrugstraat 68a, mx   

     

Membeli 1 stel bolders (f2.- @'bidji, f 2.75 10 bidji dan 
f3.- 12 bidji) menerima 
GRATIS 

Satoe boekoe HANDLEIDING (bahasa Belanda) boeat peladjaran sendiri 
CORSAGEBLOEMEN 

Soedah terbit tjetakan ke-2 48 halaman, lebih loeas Jagi dan antara 
C.B. dari Katoen, Satijn, Beledoe dan Koelit. 

Harga dengan ongkos kirim f 1.06. Mintalah prijscourant, 
Boleh dibeli pada: 

Perak Bena SEnc 
LI  TPANTJORAN 2 

BATAVIA 

No.10, 
SE 

Boenga corsage 
Anggrek boelan 

» 12. Boenga corsage dan Ca- 
melia 

» 13. Boenga cursage dari 
koelit 

» 14. Daoen dari boenga koelit 
» 15. Corsage koelit dengan 

Ceintuurnja. 
minggoean Orient dengan gambar2,   O TEK TJOEs 

Telef. Wi. 362, Batavia-C. 
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dak lama itoe. Satoe djam kita ber 
kasih-kasihan, satoe djam kita ber- 
tjoemboe?an, satoe djam kita ber- 
senda goerau, dilipoeti dengan ,,ba- 
djoe asmara”—satoe djam itoe... 
akan selaloe ingat. Tak kan moedah 
akoe meloepakannja ! 

Karena besarnja ketjintaankoe ke 
padamoe Soep, dalam pertemoean 

oelang akoe berkata kepadamoe: 
»mintalah apa jang ada padakoe, 
akan koeberikan dengan ichlas”, 

Tetapikau tidak meminta apa-apa. 
Kau tidak minta lebih dari padakoe 
selain dari pada ... hatikoe ! 

Sebagai penoetoep dari soeratkoe 
ini rasanja ada baiknja, apabila di 
sini akoe madjoekan soeatoe perta- 
njaan kepadamoe: ... apakah ti- 
dak lebih baik kau bekerdja sadja 
pada djabatan negeri? Akoe rasa, 
kedoedoekanmoe akan lebih baik 
dari pada sekarang ini. Oentoek ke: 
selamatan dirimoe, toendalah segala 
aksi jang berbahaja itoe, toch kau 
dapat bekerdja dilain lapangan oen- 
toek kepentingan ra'jatmoe, oempa- 
manja dalam kalangan onderwijs, 
economie atau sociaal. 

Djika kau dapat meloeloeskan per- 
mintaankoe ini, toelislah soerat ke- 
padakoe, dan pertjajalah, akan se- 
gera akoe ,,terbang” ke Indonesia 
mendapatkan kau, akan akoe soe- 
djoed dan berbakti kepadamoe se- 
oemoer hidoepkoe. 

Kenangkan poela, bahwa apabila 
kau soeka bekerdja pada djabatan 
negeri, tentoelah orang toeakoe da 
pat menolong banjak kepadamoe. 

Mijn beste Soep, 
Sampai disini sadja doeloe. Se-   ring-seringlah menoelis soerat ke- 

kita jang tidak lamaitoe beroelang | ..: 

padakoe. Itoe akan berarti sebagai 
,spenawar“ hatikoe jg rindoe. 

Steeds je 
Tiesje. 

» Tiesje, ... och ... soetji be- 
nar hatimoe“. Soeparman berkata 
didalam hatinja sendiri. ,,Sajang, 

. Sajang, . ... akoe tak dapat 
meloeloeskan keinginanmoe. 

Mengapa,.... mengapakah tidak 
meminta pengorbanan jang lain sa 
dja dari padakoe ? Mengapa kau 
selaloe “ beroelang-oelang "meminta 
kepadakoe soepaja akoe menoenda 
aksikoe didalam membela kepen- 
tingan noesa dan bangsa ? 

Tetapi sajang,.... bagaimana be 
sarnja ketjintaankoe kepadamoe, 
lamoen akoe haroes menoenda aksi 
koe, biarlah akoe korbankan sadja 
ketjintaankoe itoe. 

Tiesje,.... mijn schat.... kesoe- 
tjian hatimoe, kasih sajangmoe, 
ketjintaanmoe kepadakoe, sangat 
KN menghantjoerkanha 
tikoe!” 

(Tidak boleh mengoetip). 

aa o — 

  

  

TIDAK MENERIMA KORAN? 

Pengadoean tentang pengiri- 
man koran dan Advertentie 
sesoedah djam 4.30 sore pada 
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968 
dan boeat bahagian Mr.-C. pada 
Drukkerijweg Tg: 22 Telf. 529 

Mr.-C.         
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:a 'Djoem'at 210ct. : PMH 45 
» PMB 45 M, Batavia II 199 M. 
IBandoeng | II 103 M 

                

  

      

   
   
   

            

   

  

   

  

   
   

   

   
   

   
   

  

    

    
    

  

   

    

   
   
    

  

   

  

   
    

     

  

   
    

    
   

  

   
    
   
   

     

   
   
   
    

        

   
    
   

  

   
   

  

   
     
    
    
   

    

    

     

      

   

  

   
   
   

  

   
   
   
   

  

   
   
   
   

  

    

  

     

     

  

   

   
   
   

  

   
     

fatsal 3. 
.Lagoe Djawa 

. Studio 

dipimpin oleh t. Tan 
2 ya Hoo, dari perkoem | 

  

Sang Cant Dolanan Dja- 
Maa 
Soeara Nji R. H. Djoe- 

5 boes Arab 

goe2 j modern 
Ta Kenapa 

    

        

    
   

        

    
    
   
     

    

  

     

    
     

  

ma Siti Noerujanah Bat | 
“Tanah Arab didjama 

  

     

  

     

  

   
   

2 enam 
| Ta 16: 

se 12.— 

. 7.30 

Joenoes di n 
| newe. “Nabi “Toenoes' : 

Se | 6.30 

“3 is Te ai 140 

Sore. Masinton Band, 

poelan Shiong Tih Hui 23 

2 Iaeha dalam lagoe Gam| 

1 hama Stan mag-| 
10, Gl . 7 30 malam Chabar - chabar dalam 

nama ag lal 

fa2— El 

Ha |10.— pagi 

1 Merm None Studio Orkest dipimpin | 
2. oleh t. Gloendoeng, dil 

njanjikan oleh t. Soe- | 
hirman dan Miss Netty | 
'Diteroeskan dengan la 
goe-lagoe jang baharoe 
Lagoe Soenda pakai 
ketjapi dan soeling 

ip Sastrosoewignjo Bat, 
Bantai Berita2s.k. tan dagang 

'Radio-Toneel 
Tih Hui“ tjabang Ban 
doeng, mengambil tje- 
ritera: ,,Siapa jg Salah" 

- dalam 3 bahaejan 
.Dihoeboengkan dengan 
penjiaran SRI. di Solo, 
centoek Wajang-Orang 
Sriwedari, mengambil 
tjeritera : 
»Alap-Alapan Setio Bo- 
mo" 5 

Toetoep 

   

PMN 29 (M) 
Krontjong modern 

. Dearn's Opera dari Si- 
ngapore mengambil tje 
ritera ,,Babu Rosina” 
I—VIII diteroeskan de 
ngan lagoe Melajoe Se 
berang 
Peetori ». 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

'Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter. 

Kemis 20 Oct. 
- 

| 5,— sore KBI uurtje terpimpin 
oleh t Soehatmo 
Lagoe Anekawarna 

: s Berhenti : 
$ 7: — malam Berita sk. Soenda 
7 NB aa Lagoe Melajoe 

Te Mengadji @oer'an oleh 
t. R. H. Hoesen (Gan 
Mamad) 

| 8— Lagoe Gamboes 
8,30 ,, Solo Guitaaroleh toean 

Spits 
3 Pidato tentang Theoso 

'fie oleh t Ong Soe An 
Lagoe Hawaiian 

—,... Toetoep. 

Djoemahat 210ct. 

” 

: 12— siang Choetbah dan Sembah 
jang Djoemahat dari 
Mesdjid Besar 

— lohor Toetoep. 
2 — sore  Lagoe Melajoe 
“5.30 | Lagoe Djawa 
6— ,,»  Lagoe Soenda 

Berhenti 
na — malam Berita sk. Indonesia 
120 ,,  Lagoe Hawaiian 

si Pemandangan loear ne 
"To geri oleh t Kosim 

Pn aa Peladjararn Wireng oleh 
3 Perhimpoenan . Mardi 

0 Bekso Iromo dari ge- 
(00000000 doeng Panti Mardi Har 
Tn djo 

M,— ,,. Toetoep. 

8. R. £ 
Golflengte 86, 96. 

Kemis20 Oct. 

5.30 sore Plaat? lagoe Arab 
6.— - Samboengan dengan 

Mesdjid Besar 
” 

k - 

bahasa Belanda dan be 
rita pers 
Groot Militair Hof - or SI 

doeka B. K. P. H. Poer 
bonagoro 

2 SN Ba 
Toetoep. 

Djoemat 21 Oct. 
ron ita siang Bayuboangan dengan 

Mesdjid Besar 
sg 1.— lohor Toetoep. 

| 5— sore Plaat? Ig. bermatjam?| 
. Hawaiian-muziek soko | 
ngan The Loh Hwa| 

6.30 

chabar dalam bahasa| 

anyar Ui 

SA 2 Band: 
7. 30 malam Berita pers dan chabar 

Belanda 
Radio toneel Wajang- 
orang Sriwedari tjeri 

” 8, — 

Boma bertempat dipen 
dapa. padoeka KRMT:| 
Widhaningrat 
Toetoep. 

Saptoe 22 Oct. 

raton 
Toetoep. 
Gamelan Kg Kj Moeng 
gang Patalon dari Se 

2. Ha 

3.50 sore         
ERD ik Khiem Oi rkest | Heni 

EPA eng 2 Nam” dipimpin | 1 
Pe aa Ng Lie Ton Fie 

BT ena San Taka Khiem Oo test | 
pe Toeng Nam“ dipimpin 

Se en G2 OR Ep Kate ANN uh 
On Lagoe Melajoe tanah 

Sana . Seberang sg 
Pee TO TO tinggil Keraton 

Peladjaran Tari Djawa| 
oleh t. R. Soedhardho | 

,Shiong 6. 

“kest dari pendapa pa-| 

Harmonium-orkest so-| 
ng de perkoempoelan | 

tera Alap-alapan Setija| 

430. 
aa 

5,45 
Bit 

6.20 

7 .30 

7,49 

Ig 

kt 

12.30 

10.— 

12.— 
5,30 

5.45 
Ga 

6.30 

7.15 

8,— 

12.— 

10,— 

8.— 

5.— 

5.30 

5.40 

7.30 
815 

Peladjaran beksa Beda| — 
ja dan Srimpi 1 Kel 

9.—   ip 

5,3) sore 

8.45 

6— 

Aa 

6-— z 

   
” 

T —— — malam Ha 

Plant? 1g bermiktama 
Berita pers dan chabar | 
chabar dalam bahasa | 

sn bahasa Barat 
: Bur 

    

     

  

   

Ac 

Tn Metajoe i 

  

      
njonja Koesban 
“Berita soerat kabar ba 

hasa Indonesia | 
Lagoe Hawaiian soko 

| dari Ming Hwa 
Hawaiian Band 
Te dan Tijem- 

. Motjopat oleh Nji De- 
mang Mardoeraras 
“Melandjoctkan Gen- 
Lang 

  

Djoemat 20. ot. 

pagi 

” 

sore 

” 

», 

Lagoe Djawa dan 
Melajoe 
Toetoep 
Berita soerat kabar 
bah. Barat 
Lagoe Djawa 
Cursus masak2. oleh 
mej. Soekartinah 
Hal ,,Mahabharata” 
oleh t. R.M. Soetarto 
Hardjowahono 

  

7.— malam Ferita aan kabar 
bah. Indonesia 
Membalas soerat-soerat 
dan lagoe Melajoe 
Klenengan dari Astana 
Kapatihan Soerakarta, 
hadiah dari Padoeka 
K.P.A.A. Maan 
Toetoep 

Saptoe, 22 Oct. 

pagi 

5.30 sore 
19 

AL 

  

“Klenengan dari Kraton 
Soerakarta, hadiah dari 
Sri Baginda J.m.m. lagi 
Bidjaksana Z VH Kang 
djeng Soesoehoenan X 
di Soerakarta 

Berita s.k. bah. Barat 
| Dolanan anak-anak 
Kinderuurtje dipimpin 

snoh Tante Siet dan 
. Oom Soet 

7,30 padi Berita Kie bh. Indonesia 
— Lagoe Ambon 
Wajang koelit ,,Djawa” 

—.. kradio-tooneel) dipim 
|. pin oleh R.M.Ng. Doe- 

” 

| todilogo . 
4 . Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Timoer 

SoerabajaI 31, Soerabaja II 95, Soe 
rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja 

“ M128, Semarang II 111, 
Solo II 120 

“Kemis 20 Oct. 

sore 

” 

Soerabaja II 68 m, dan1V 129m, Se 
marangll 111m, Djokja ll 128m 

. Sololl 129 m 

Extra Pat Iem mema- 
kai trompet oleh Pat 
Iem-Orkest 

. Memperdengarkan soea 
ara Miss Eulis 
Lagoe Arab 
Lagoe Hawaiian dima- 
inkan oleh ,,The Ha- 
waiian Syncopaters” 
Lagoe Malay dari 
Singapoer 

A— malam Berita soerat kabar dan 

#au 

S 7.20 

kabar dagang 
Membalassoerat-soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Arab 
Tafsir @oer'an oleh t.H. 

. Machfoed Sidik 
Lagoe Arab modern 
Mengadji @oer'an oleh 
anak-anak  Abdulbari 
dan Abdulkadir Baradja 
Krontjong Orkest ,,De 
Nachtegaal”. dipimpin 

“oleh t Harry Lapat di 
dalam Studio Nirom 
Toetoep 

sama Islam oleh : 

  

Tjap 

  

    
Poeder 

Sakit Kepala 

liwat beberapa menit 
Si MOERID beladiar 
kombali. dengan ingatan 
lebih djernih. serta lebih 

madjoe peladjarannja. 

  

'GOEROE dapat taoe 
Si MOERID dapat 

sakit kepala laloe 

di soeroe minoem 

    
Matjan 

BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEMPAT 

  

  

Djoem'at, 21 Oct. 

Soerabaja 11 Golflengte 68 m 
dan IV 129m 

Mengadji @oer'an oleh 
anak-anak Abdoel Moe- 
djib dan Moh. Iljas 
Toetoep 
Dihoeboengkan dengan 
Misigit Besar di Ampel 
Soerabaja, dan mem 
perdengarkan choetbah 
choetbah Djoem'ah dan 
Sembahjang Djoem'ah 
Toetoep 

6.30 pagi 

116 
12.— siang 

Kia 

Soerabaja ll 68 m, dan IV 129m, Se 
marangll11im, Djokjall 128m 

Solo 1l 120 m 

Memperdengarkan Ga- 
melan ,,Kijahi Kanjoet 
Mesem” dari Astana 
Mangkoenegaran 
di Solo 
Lagoe Tionghoa modern 
Ketoprak dari perhim 
poenan ,,Krido Moeljo" 
dari Solo 
Lagoe krontjong dan 
stamboel 

5.— sore 

5,40 
6.10 3 

6,30 ” 

Berita soerat kabar dan 
kabar dagang 
Membalas soerat soerat 
dan rapport-rapport 
Lagoe Tionghoa dari 
Canton 
Lezing tentang hal ,,E- 
konomi“ oleh t. Roes- 
lan Abdoelganie 
Dihoeboengkan dengan 
Zender S.R.I. di Solo 
dan memperdengarkan 
Wajang-Orang ,,Sriwe- 
dari" 
Toetoep 

7.— malam 

7.15 ” 

1.20 ” 

7.30 7, 

8.— 

1, — ”, 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz, 99 dari 11.— t.m. 12.— 
atas205m. West-Java : Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

Kemis, 20 Oct. 

5.— sore Pemboekaan 
Hok Viool-virtuozen 
Ui Golden West” 
6— Tentang kepandoean 
00 ta »Strict tempo” 
(.— malam Perkabaran   Tae Pemand. programma 
Na 2861113 Mana soeka (populair) 
KOS Pemand. loear Negeri 
SO 233 8 kali Amsterdam 
845 Omroep Orkest 
945 Saxofoon solisten 
DN Berita koers 

10.— »A musical switch” 
TOL th Werken v, Haydn dan 

Debussy 
1l— Toetoep 

Djoem'at, 210ct. 

6.30 pagi Gymnastiek 
Oia Gramofoon muziek 
TA Idem 
Sg Toetoep 

1l-— Pemboekaan 

11.03 ',,  Moderne Symphonie 

1145. ,, Walsen oleh Walter 
Fenske 

12.— siang Gramophoon muziek 
Tao Concert Carel v/d Bijl 

1.20 lohor Perkabaran 
KD ya Populaire potpourri's 
220, Mengoelangi pekabaran 
230 2 Toetoep 

5.— sore Pemboekaan 
503. Lond. Mus.Hall Orkest 
6— Peladjaran menjanji 
GAOE- Berita Disco 

7— malam Perkabaran 
AO “3, Pemandangan program 

ma 
LAI Muziek Serieus 
aan Tentang hal Tetoem- 

boehan 
S0, Concert Orkest Hotel 

des Indes 
8.40 ,, Willy Derby menjanji 
o— Radiohoorspel O.T. V. 

Soerabaja 
930, Kamermuziek 
KS Berita koers 

10.— ,, Omroep Orkest 
20.30. Lagoe Dansa 
11— ,, Toetoep 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

Kemis, 20 Oct. 

5.— sore Lagoe dari berbagai- 
bagai negeri 

6.— B.R.V.-Draaiorgel 
Olge 3, Cinema-Orgelsoli 
030. Lagoe jang menjenang 

kan 
6.45 ,, Berita pers 

7-— malam Programma serieus 
8— Njanjian Nelson Eddie 

dan Jeanette Mac Do- 
nald 

tis Lagoe piano 
O— Phohi Relay 
O3 Tosca 

Niat Toetoep 

Djoem'at, 21 Oct. 

7.— pagi Lagoe gramofoon 
TOL) Berita pers 
740 Melandioetkan lagoe 

gramofoon 
12,— siang Setengah djam oentoek 

orang-orang jang sakit 
dan orang2 jang toea 

AO Program. anekawarna 
2.30 lohor Toetoep 
5.— sore Permainan The Hodlars 
Hot Lagoe Afrika Selatan 
6,— Cursus B.R.V. tentang 

Stenografie ,,Groote" 
6.30 ,, Lagoe beranekawarna 
049. Berita pers 

(— malam Orkest 

Hkg Pertanjaan oentoek a- 
nak2 oleh Oom Frik 

TB Adalbert Lutterdengan 
Orkestnja 

8 — Cello-recitel 
8380 4, Njanjian Beniamino 

Gigli 
9— Phohi Relay 
MO Beberapa Viool-soli 
980 Marek Weber dan Or- : 

kestnja 
Koi Banjak soeara, banjak 

lagoe-lagoe 
1l—. Toetoep 

—(y  
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- Senen tanggal 24 Octo| 
    

   

  

       
         

     

       
        
       
         

       
    
    
    
    

      

      

   

   1 Ikoesoemo) Gedelegeerd lid Volks- 
nda-|raad f(Betawi,| 2. Mr. M Harma- 

— Ini, Gedeputeerde Prov. Raad Djawa 
'Timoer 

   

| Rawa Lakbok 
“Tournee goena meli- 
“hat-lihat dari toe- 
ana ON IR EN De 

   

, 1 TO 

         

   

  

     

       
     

       
    

      
      
        

      
     

    

  

   
pi pat Ja in 

a Nana an Dan 
lai mengerdjakan itoe. 

ban ialah, 
   

   
         

  

as Seni pada : 'ari Banana Pena ini 
|. akan mengadakan tournee oentoek 

: melihat-lihat. diantarkan oleh kepa| 
Ia dari Sayatan 3 Waterstaat Dja 

   

LA | Dt. Toemenggoeng 
"1g Aa P. I. P. B. 

  

   
Pan Tg u 'boelan Oct. ini tjb, Koeni- 

. ngan dari perk. PIPB telah meng- 
| adakan rapat jg dikoendjoengi oleh 

voorzitster Hoofdb. . Njonja Dt. Toe- 
. menggoeng. 1 

: iadakan diroemah A, W. Rapat : 
kotta dan dihadliri djoega oleh Re 

  

  

  

| Rent Koeningan. Njonja Dt. T. mol 
ag 3 rieprogram. P.LP.B.| 

    
| nerangkan 
. dan pekerdjaa ng telah tertja- 

pai oleh tjabang-tjabang lain. Di 
andjoerkan sangat soepaja didistrict | 
district dibangoenkan cursus boeat 
gadis dessa dan dikota Koeningan 

ndiri hendaknja dimoelailah men- 
dirikan sekolah roemah tangga bagi | 

gadis-gadis kita. : 
Diterangkan bahwa di Soemedang 
P,B. dengan pimpinan Raden A- 

5 Iz per. ni 

: Mare an taka 

“idem,,Krido-Wanodyo” ,,  6—. 
| idem ,,Setia Oesahas sr 2g 
—idem »Itali Koerih 

(Kegemian|) AU 
: (Sokongan dari fam. Ir. Soe- 

| rachman ae 
Pen saga patan dari ,,Tentoon 

s a D.445 

Pa ». pendjoea- 
P3 IA bos » 12.975 
Peranan jg dikoempoel- 
“kan T. R.M.J. Soejadi ,, 86.— 

f322.20 

'“ Ipengetoearan ocang oleh Comite 

   7.30 Bag Lag boef 
  

e |gauta” baroe dalam Dewan-Ra'jat, 

Imangmakmoer, Reg. secretaris 
liste klas (Malang), 5. R. Arsad 

I8. R. Dradjat Sosrohadi- 

Itavia-C.), 3.R.A. A. Wiranata- 

patnja oentoek me 
s-gadis di Regent- 

dhon T.S. Bogor 
Pa Ba Kenal sg 

Gikantatata ni kelooarmmanooknja 

  
gan menoeroet lijst-lijst 
g di-idarkan £ 156.90 
ongan dari perh. ,,ASO” ,, 25—. 

  

Pengeloearan: 

: Tempat f 48.95 
idem Comite Consumptie ,, 64.858 

ada m Penerimaan Tamoe ,, 34,50 
idem Hoofdcomite » 25.85 
idem transportkosten : 

keloearga KiAdjar » 20.— 
i dem bea opvoering, excur 

sie penerangan, dll. ,, 85.43 
'|satao » 12.615 

mm — 

f 322.20 
ma Pa 

— Candidaten lid Volksraad. 

et ks Oleh P,P.B.B. 
I-—-Bern “dengan pilihan ang- 

Imaka Perhimpoenan Pegawai Bes- 
Nag 'Boemipoetera. mengadjoekan 
Na aN, -lijst sebagai berikoet : 

- Djaw a-Timoer, 
1. M. Soetardjo I|Kartohadi- 

(Soerabaia), 3. R.A.A. 
Tjakraningrat, Boepati Bang- 
kkalan Bangkalan), 4. R. P. A- 

Prawiraatmadja, Reg. secre- 
taris Iste klas (Blitar), 6. R. Oe- 
ripan, Wedono Tambakredjo (Bo- 
djonegoro), 7. R. Soedjono, We- 
dono Politie afd P. I. D. (Soerabaia), 

soebroto, 

(Ngandjoek). 
| Djawa-Tengah 

1.R. Prawoto Soemodilo- 
gep. Patih Indramajoe, lid 

s| Vorksraad di Oengaran, 2. R.A.A. 
SlIskandar Tirtokoesoemo, 

Boepati Demak, 3. R. Soedjono, 
Patih Japara, 4. R. Roeslam, Pa 
tih Brebes, 5. R, Soerapto, We- 
dono Wiradesa, di Tegal, 6. R: Soe- 
katmo, Ass.-Wedono Politie di 
Solo. 
Pasoendan. 

“A. RA.A, Moehamad Moe- 
sa Soeriakartalegawa, 
'Boepati Garoet (Garoetj, 2. Lan- 
djoemin gelar Dt. Toe- 
menggoeng, Patih, Patih t/b 
Regeeringsgemachtigde Alg. Zaken 
i/d Volksraad, lid Volksraad (Ba- 

Patih Ngandjoek 

koesoema, Boepati, Bandoeng 
(Bandoeng), 4. R. A.A. Soeria- 
diningrat, gep. Boepati Tjian- 
djoer (Soekaboemi), 5. R. T.A. 
Hilman, boepatiSerang (Serang), 
6. M. Sewaka, Patih Bogor (Bo- 

gor). 
9 — 

Lagi-lagi kebossoekan 
. di O.B.Z. 

| Toean Abdul Hakim menoelis : 
' Soal keboesoekan di G. B. Z. lebih- 

lebih ditahoen j.l. telah atjapkali 
dibentangkan didalam s.k..ini. En- 
tah disebabkan keadaan telah ber- 
oebah entah tidak hingga beberapa 
Isa'at ta' lagi kedengaran akan hal 
hal itoe, soenggoehpoen sebenarnja 
'beloem lenjap sama sekali. 

Desas desoes dari patient-patient 

  

     

  

an akan berich- (bahwz 

dengan djalan| 

  

  

dengar dari mere- 

a sadja. “ce 
ienten itoe”ke 
sadja, malah 
mengetahoei 
pada tempat | 

: diam, karena 'nja, djoega 
( pahwa. pada mereka i 
     

Nah Nia Sa mes) 
-. kedoea 

   
    

  

   

  

     

    
   

  

    

  

    
    
     
     
    

  

jang dalam coemoemnja mempoenjai 
perasaan soeka merendah terhadap 
orang orang jang menoeroet ang- 
gapannja berderadjat lebih tinggi 
dari padanja, apa lagi djika orang 
itoe memang hendak di tinggi2kan 
sekalian si sakit itoe poen tidak 
poela mengharap2 soepaja dihormat 
tetapi tjoekoeplah djika lajanan 
jang didapatnja tidak menjakiti ha 

   

    

Tg ang roepanja penjakit lama 
di CBZ, itoe akan bertjaboel seba- 
gai sediakala kembali. 

Saja jang telah bertahoen-tahoen 
mengoendjoengi C.B,Z., berhoeboeng 
dengan salah satoe penjakit saja 
jang lama (kwaal), jaitoe penjakit 
ambeien, kemaren, hari Senen 17 
October '38 telah mengoendjoengi 
C.B.Z. kembali. Saja telah banjak 
mendapat dan menderita berbagai? 
lajanan jang memaksa darah sa- 
ja naik, tetapi saja ta' dapat ber 
boeat apa2 mengingat betapa besar 
'keboetoehan saja kepada dokter2 
jang disediakan olth Gouvernement 
oentoek ra'jat itoe. 

Sekarang kembali tentang per- 
koendjoengan saja kemaren. Per 
koendjoengan ini, selain dari oen- 
toek mengobati penjakit saja jang 
lama, djoega penjakit batoek (ke 
doea penjakit ini diobati di afd. 
intern.), dan penjakit bisoel. 

Peratoeran di C.B.Z. soedah bia- 

  

sa, djika orang terpaksa mengoen 
djoengi dosa afdeeling, disebabkan 
mempoenjai doea penjakit misalnja 
memang dibolehkan. Pada dokter 
di afd. penjakit bisoel saja tanja 
kan, di afd. mana saja terlebih da 
hoeloe haroes berobat, berhoeboeng 
dengan penjakit saja doea matjam 
itoe. 
Djawaban jang saja terima dari 

dokter dan dari mantrie verpleger 
bahwa saja haroes mengobati bi- 
soel saja doeloe sebab sebentar sa- 
dja akan selesai. 

Sesoedah diobati di afd.itoe saja 
poen pergi ke afd. interne ziekten. 
Setelah dipanggil kedalam teroes 
sadja saja disongsong dengan ben 
takan-bentakan misalnja. 

»Tadi saja soedah panggil lebih 
dari sepoeloeh kali kemana kamoe ?” 

Saja terangkan bagaimana doe- 
doek perkara, bahwa saja dari ope- 
ratie-kamer oentoek mengobati bi- 
soel, saja terangkan djoega, bahwa 
itoe adalah kemaoean dokter dari 
penjakit bisoel dsb: 

Baroe sadja djawaban itoe habis, 
seorang dokter jang satoenja lagi 
(di afd. intern. ada 2 dokter) ber- 
kata pada ,,Kenapa tidak tinggal 
disana teroes ?” 

Sesoedah diperiksa dan sesoedah 
dikasi recept boeat penjakit batoek, 
saja terangkan djoega bahwa saja 
minta obat oentoek penjakit am- 
beien, sebab bagi saja penjakit ini 
jang lamanja soedah 3 th. lebih 
berat dari pada penjakit batoek 
saja jang baroe sadja kl. 3hari itoe. 
' Sesoedah terdjadi perdebatan se 
dikit sebab si dokter kelihatan agak 
enggan akan memberikan obat obat 
ambeien itoe-achirnja saja menda- 
pat keinginan saja djoega. 

Kalau halini sampai disini sadja 
saja tidak sampai menoelis dalam 
'soeat kabar ini. 

Lebih landjoet sidokter mengata- 
kan: Sekali lagi kalau soedah ke 
afd. lain tidak boleh datang ke affd. 
ini lagi, mengarti? 

Sekarang saja bertanja : Apakah 
hal ini tidak bertentangan dengan 
peratoeran C.B.Z., jang memboleh- 
kan orang” mengoendjoengi 2 afd.? 

Dan djika tidak djoega boleh, 

boeah kartjis oentoek mengobati 
doea penjakit, menandakan, bahwa 
saja boleh mengoendjoengi 2 afd.? 

Selagi direksi C.B.Z. tidak bertin- 
dak, kita jakin nama baik dari     - oe Regent telah berdiri Mevr. de| 

chool dan Cursus Isteri. jang MERE mereka sebenarnja C.B.Z. tetap akan tjemar. 

oehan jang hakaptu 

a telah ang 

bentak aan 
aan dengan/ 

kenapa saja diberi oleh portier 2 

didjaga loear biasa. 
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Ambulance Hindia-Belanda 
di Tiongkok. 

Ketoea dari Ambulance Hindia- 
Belanda di Tiongkok memberitakan 
kepada kita, bahwa ambulance se- 
karang berada di Hankow. 
Dalam boelan Augustus jl. ambu 

lance tsb. ta' mempoenjai pekerdja- 
an, oleh karena jg loeka loeka di- 
angkoet kedalam negeri. Dalam hoe 
lan September (tengah2an) keada- 
an berobah: para dokters dan ang 
gota ambulance mendapat pekerdja 
an banjak sehingga siang hari te- 
roes-meneroes bekerdja. 

Dalam boelan Augustus dan da- 
lam permoelaan September jl. mere 
ka bekerdja moelai djam 8 sampai 
djam 10 pagi dan mereka berpenda 
patan, - bahwa akan “ kembali 
ke Indie lagi. Karena keadaan be- 
robah maka para dokter dan pega 
wainja wmoelai pertengahan Sep 
tember moelai kekerdja djam 3 atau 
4 pagi sampi djam 8 atau 9 malam, 
dengan ta' berhenti. Pemimpin dari 
ambulance lantas berpendapatan 
oentoek tidak poelang kembali, Me 
reka akan tinggal di Hankow, sela 
ma masih banjak jang dioeroes. 
Kembalinja ke Hindia-Indie beloem 
bisa ditentoekannja. 

Semoeca anggota dari ambulance 
dalam keadaan sehat (Aneta) 

Tabligh Annadil Islami 

Pada malam Minggoe tgl. 15-16-10 
38 Annadil-Islami telah adakan ta- 
bligh penoetoep tahoen diroemah 
toean Ali Harharah di Gg. Trate. 
Rapat tabligh ini dikoendjoengi 
oleh kl. 100 orang, djoega ada dari 
fihak kaoem iboe. Pada djam 9per 
sis, toean roemah telah boeka ra- 
pat ini dengan mengoetjapkan se- 
lamat datang kepada hadhirin, ke- 
moedian ia serahkan pimpinan ma- 
djelis kepada t. Moehammad Soefi, 
jang mana laloe mengoetjapkan te 
rima kasih kepada hadhirin atas 
kedatangan mereka. Ia memperingat 
kan jang pada pertama tabligh di 
th. jl. telah diadakan di ini roemah 
begitoepoen poen pada penoetoep 
th. ini diadakan poela di ini tem- 
pat. 

Spreker jg pertama ialah toean 
Ma'roef propagandist Annadi, mem 
bentangkan bagaimana keadaan ka 
oem Moeslimin sebeloem terbitnja 
agama Islam, jang mana mereka 
ada dalam gelap-goelita tentang pe 
ratoeran agama dan masjarakat 
oemoem. Terhadap kaoem isteri, 
mereka mensia-siakan dan tidak 
menghargakan, meskipoen kepada 
anak anak perempoean mereka sen- 
diri, ditanamnja hidoep hidoep, ka- 
rena takoet maloe. Tetapi, sesoe- 
dah mereka beriman kepada Allah, 
mereka mendjadi oemmat jg moelia. 

Spr. mengoeraikan bagaimana sab 
danja Oemar bin Chattab, bahwa 
djika ia ingat tentang keadaan diri 
nja didjaman Djahilijah sebeloem ia 
masoek Islam, ia berasa sedih dan 
ketawa. Sedihnja, ia ingat bagai- 
mana ia goedah tanam anak perem 
poeannja hidoep-hidoep. Ketawanja 
kalau ia ingat bagaimana ia telah 
makan toehannja jg terbikin dari 
koewe-koewe sesoedah ia sembah2   

  

Waktoe Poeasa, (kasehatan at 

Minoemlah DJEROEK MASE, Cl- 
-. TROENADE & G.B.S. SIROOP enz| 

Dahar Roti, makan koeweh & masak: 
mentegania PREMIER BOTER & DE- 

Boeat himatken onkost dapoer belilah! 
MARGARINE TAP ANANAS !. | 

Spr. kedoea, ialah t. Moh, Djai- 
lani bin Sjafi'ie menerangkan, bah- 
wa hoekoem hisab dan roe'jat da- 
lam Agama Islam sama-sama boleh 
digoenakan oentoek menentoekan 
permoelaan poeasa, dan menoeroet 
pendapatan ahli hisab, bahwa per- 
moelaan poeasa pada tahoen ini 
djatoehnja pada hari Senen tgl 24 
Oct. '38 dan bagi kaoem roe'jat 
djatoeh poeasa pada hari Selasanja. 

Spr. berkata, tentang ini, jang 
mana sadja orang boleh pertjaja 
dan kerdjakan. Spr. ketiga t. Sa- 
oemin propagandist Annadil, mene- 
rangkan dengan amat terang hik- 
mah-hikmahnja poeasa, dan bagai 
mana salahnja kaoem Moeslimin 
mendjalankan hoekoem poeasa, hing 
ga mereka tjoema mementingkan 
peroet mereka sadja, boekan oen- 
toek mengharap ridhanja Allah atau 
oentoek mendidik badan rochani dan 
djasmani mereka dalam poeasa me 
reka. Spr, ke ampat t. Casim dari 
perh. Ihsanijah di Djembatan Lima 
menjatakan sangat girangnja kepa 
da pekerdjaan2 Annadil-Islami, dan 
Ihsanijah bersedia akan bersama-sa 
ma bekerdja, dan soeka membantoe 
pekerdjaan? Annadil-Islami. 

Kemoedian diadakanpauze dengan 
soegoehan air ijs, Spr. kelima oe- 
toesan dari perh. Matahari Peko- 
djan ialah t. Hoesin Hamid, menja 
takan sangat gembiranja kepada 
oesaha2 Annadil-Islami, dan perh. 
Matahari soeka sekali bertjampoer 
gaoel dengan Annadi, meskipoen per 
tjampoeran ini tidak disetoedjoei 
oleh beberapa orang sekampoeng. 
Spr. keanam t. Saied Nangoen me- 
nerangkan kesoetjian agama Islam, 
dan tiap-tiap orang Moeslimin mes 
ti mendjaoehi semoea ibadatnja dari 
bid'ah dan larangan2 Allah dan Ra 
soelnja. 
“Lebih djaoeh spr. menanjakan 
bahwa agama Islam menjoeroeh 
pengikoetnja akan bertolong tolo- 
ngan sama lain dalam kesoesahan 
atau kesenangan, djaoeh atau de- 
kat tempatnja. Palestina sekarang 
jang ada menanggoeng kesoesahan 
maha-hebat, kaoem Moeslimin dima 
na sadja tempatnja — mesti menge- 
tahoei kewadjibannja akan meno- 
long saudara-saudaranja jang ber- 
kesoesahan, masing masing menoe 
roet kekoeatan mereka. Spr. mene- 
rangkan bagaimana kaoem Moesli- 
min Malabar di India miskin-kaja 
pada menolong meringani kesoesa- 
han2 jang tertimpa pada kaoem 
Moeslimin di Palestina, meskipoen 
negeri Palestina ini ada djaoeh da- 
ri mereka. 

Tetapi persaudaraan dalam Islam 
jg menggerakkan mereka akan soe 
ka menolong saudara2 mereka jg 
sangat berkesoesahan. Kaoem Moes- 
limin Malabar jg miskin masing2 
setiap hari mengoempoelkan sera- 
oep beras oentoek membantoe di 
waktoe mereka maoe masak. Djika 
beras ini terkoempoel banjak, 'baroe 

kepada comite. 

Mohd. Saleh dari Tanah-Abang ber' 
bitjara dengan memberi nasehat2 
jg penting dalam Islam, t. Saijan 
propagandist Annadi menjatakan,   bahwa beberapa spr. tadi dipermoe- 

  

didjoeal, dan oeangnja diserahkan. 

Sesoedah t. Ommaroeddin Tah tt 

  
    

    
    

  

    

    

    
    
    

    

    
    

  

   
     

   

      

   

    
   

    

  

       
     
     
       
       
    

  

    
    
        

        
     
    

      
       

     
         

       

     
     
       
     

        
    



2 mereka pada meminta ma'af djika 

    

  

   

      

     

    
   

    

    

          

   

     
    
    

    
       

   
    

| Jaan 'atau diachir pembitjaraannja 

“ada kesalahannja atau kekoerangan 
nja, atau memberi sjoekoer kepada 
orang jg berboeat kewadjibannja. 

Boeat saja, kata spr. tidak per- 

loe saja mesti meminta ma'af pada 

hadhirin, djika saja salah bitjara 
atau koerang. Sewadjibnja, pen- 

. dengar jg mesti membetoelkan dan 

'menegor djika ada terdapat kesala 

han atau keliroe dalam pembitja- 
raan tiap-tiap spr. Djoega, tidak 

perloe saja mesti membilang terima 

kasih kepada orang jg memboeka 

roemahnja atau datang dalam per- 

sidangan oentoek propaganda Is- 

lam, karena dalam Islam menjoe- 

roeh tiap-tiap Moeslim mendjalan- 
kan amar ma'roef dan nahi 'an 

'moenkar. T. Ali Harharah sebagi 

spr.jg penghabisan, telah terangkan, 

jg pada tabligh jg pertama di ta- 

hoen jl, ia ada menjatakan, bahwa 

negeri Palestina hendak di bagi ke 

pada satoe bangsa jg tidak mempoe 

njai hak apa-apa dinegeri'itoe, dan 

ini ada satoe bahaja jg hebat jg. 

mengenai pada oemoemnja kaoem 
Moeslimin, karena negeri ini, ialah 

ada salah satoe negeri soetji jg ke 
tiga. Dan pada ini malam sesoedah 

liwat satoe tahoen, so'alini beloem 

djoega beres, malah semingkin he- 

bat keadaannja. 
Banjak anak-anak ketjil, kaoem 

iboe dan kaocem lelaki jg lemah 

menderita 'azab dan kesoesahan?, 

lantaran roemah? atau kampoeng? 

mereka dimoesnakan oleh pemerin- 
tah jang berkoeasa disana. Kita 

sebagai kaoem Moeslimin—jg nanti 

menanggoeng pertanjaan dihadapan 

Allah — sama-sama merasai ke- 

soesahan saudara-saudara kita, 

. meskipoen mereka ada ditempat jg 

djaoeh dari pemandangan kita. Dja- 

ngan kita berkata, o itoetidak per- 

loe kita menolong, karena tidak 

mengenai kepentingan kita, dan 

djoega boekan ditanah air kita. 

Sesoedah pr. mengoeraikan bebe- 

rapa fasal lainnja, rapat telah di 

toetoep pada djam 12.15 dengan 
selamat. (N.) 

— O— 

Examen Al-Katirijah School 
Kroekoet 

Vereeniging Al-Katirijah jg telah 
mendapat rechtspersoon ada mem 
poenjai satoe sekolah jg kini masih 

tetap berdiri sedjak beberapa ta- 
hoen. Meskipoen sekolah ini poenja 
nja bangsa Arab 'Alkatiri, tetap' 
dalam sekolah ini terdapat anak2 
Indonesier jang diterima masoeknja 
dengan senang hati: dengan tidak 
dibedakan antara mereka dengan 
anak anak orang Arab. Boekan sa- 
dja diini sekolah sadja jang diteri 
ma anakanak Indonesier, begitoe 
djoega disekolah Djemiat Chair, 
“Inwanoel-Falah dan Al-Irsjad. 

Sebagaimana biasa pada boelan 
Sja'ban, sekolah-sekolah Islam me- 
ngadaksn openbare examen atau 
peringatan penoetoep sekolah, begi 
toepoen sekolah Al-Katirijah sedjak 
hari Kemis tgl. 13 Oct. '38 telah di 
adakan examen bagi moerid-moerid 
itoe, teroetama sekali dari pendoe- 
doek Kroekoet. Pada openbare exa- 
men ini ternjata, bahwa anak-anak 
moerid sekolah ini ada memperli- 
hatkan kegiatan masing-masing da 
lam menoentoet ilmoe, baikpoen jg 
berhoeboeng oeroesan achirat, atau 
poen jg bersangkoet dengan oeroe- 
san kedoeniaan, 
tarich, ilmoe boemi, menggambar, 
hitoeng menghitoeng, dan lain2nja. 

Pada hari Minggoenja tg. 16/10- 
38 telah di langsoengkan hari pe- 

— rajaan penoetoep dari examen ini, 
jg mana anak anak moeridnja dari 
bangsa Arab dan Indonesier telah 
berpidato depan hadhirin dengan 
sangat lantjarnja dengan tidak ta 

“ koet takoet atau goepoep, sehingga 
anak anak Indonesier jg berpidato 
dalam bh. Arab itoe sama fasehnja 
dengan anak anak Arab. Sesoedah 
habis giliran pidato, t. Saleh bin 
Sanad sebagai voorzitter dari perh. 

Al-Katirijah mengoetjapkan ba- 
“njak terima kasihnja kepada goe- 
roe goeroe dari sekolah ini jg men 
djadi sebah kemadjoean ini sekolah, 
dan mengharap moedah moedahan 
sekolah ini mendapat peroebahan 
baroe teroetama mendapat tempat 
jg lebih besar dan baik dari jang 
sekarang. Kemoedian laloe minoe- 
man diidarkan kepada hadhirin, 
dan pada djam 1, rapat telah sele- 

. sai dengan selamat dan gembira. 
e kita menjatakan 
an penjesalan kita 

an sempit roemah 
dang anak-anak moe- 

banjak, apa lagi roemah 
h ini memang disewa, dan 

Kas roemah tinggal, boekan se- 
baiknja didjadikan oentoek roemah 
sekolah. Kita tahoe jang pengoe- 
roes sekolah ini, ialah vereeniging 
Al-Katirijah jang terdiri dari orang- 

  

teroetama ilmoe: 

BANDOENG 

Mati kena batoe djatoeh 

ketika masih mantjing 
Dari Bandoeng Aneta mengabar 

kan, bahwa ketika hari Sabtoe j.l. 
ada seorang perempoean Indonesia, 

waktoe mantjing mati seketika, ka 
rena kena batoe jang djatoeh. O- 
rang lainnja mendapat loeka parah 
dan diangkoet keroemah sakit. 

"Tjikemboelan—werken 

Dari Bandoeng Aneta kabarkan 
bahwa menoeroet -keterangan dari 
Provincial Waterstaat, maka 
pekerdjaan  Tjikemboelan-complex 
sebagian besar telah selesai. 

Seperti telah diketahoei oemoem, 
pekerdjaan Tjikemboelan akan mem 
beri-air kepada sawah jang tergan 
toeng dari air hoedjan dan loeas- 
nja ada. 1200 baoe. 

Bisa diharapkan bahwa stuwdam 
Tjikemboelan 'akan “selesai pada 
moesim kemarau th. 1939, sehingga 

akan memperloekan air terseboet, 

Rapat Oemoem V.O. R. L. 

Penjerahan penjiaran 
Ketimoeran. 

Hari Minggoe 25-9 jbl. ini djam 
9 pagi di gedoeng sekolahan Pasoen 
Jan Bandoeng telah diadakan rapat 
oemoem dari VORL dengan pimpi 
nannja ketoea VORL, jalah toean 
R. Mohd. Enoech. Jg. hadlir djoem 
lahnja kl. ada 400 orang, antara 
lain nampak toean Boepati Ban- 
doeng Volksraadslid toean Otto Is- 
kandar di Nata, toean Patih Ban- 

doeng, Dr. Haaksma dan masih ba- 
njak lagi. 

Sebagai pembitjara jalah: toean 
M. Soetardjo, anggota Dewan Ra- 
iat, ketoca dari federatie P.P.R.K. 
S»r. mingoeraikan tentang asal 
moelanja berdirinja NIROM, berhoe 
boengannja dengan perkoempoelan? 
radio Ketimoeran, tentang ioeran- 
nja dlinja. Be'iau menerangkan ba- 
caimapa ichtiar beliau goena kema 
djocannja PPRK, teroetama dari 
hat penjerahan siaran Ketimoeran 
sebagaimana jg telah diterima mo- 
'ienja oleh Dewan Rajat. 

Spr: jang kedoea jalah toean R. 
Poeradiredja. Spr. ini menerangkan 
dengan pandjang lebar tentang ar- 

ti keboedajaan jg dihoeboengkan 
dengan penjiaran radio. Keboedaja 
an ini menoeroet spr adalah satoe 
keboedajaan jang tidak patoet didja 
lankan oentoek keperloean commer 
sieel tetapi. sebaliknja haroes me 
menoehi azas dan toedjoean jang 
ideal. 

Toean Niti Soemantri, pembitjara 
jang ketiga mengatakan, bagaima- 
na tadjamnja perasaan bathin dari 
sesoeatoe bangsa terhadap kesenian 
bangsanja. 

Beliau djoega sangat tidak me- 
njetoedjoei pendirian atau maksoed 
menggoenakan keboedaja'an oen- 
toek mentjari oentoeng. 
-Toecan Soedjono menegaskan dan 
menjetoedjoei 1000/, segala apa jg 
telah dioeraikan oleh sprekers tadi, 
mengharap soepaja rapat menjo- 
kong sepenoeh penoehnja motie 
toecan Soetardja terseboet. 
Kesempatan bagi hadlirin digoe 

nakan oleh toean Boepati dan toean 
Otto Iskandar di Nata, beliau ini 
memadjoekan pertanjaan. Semoea 
pertanja'an didjawab oleh toean Soe 
tardjo- sampai memoeaskan bagi 
hadlirin. 

Selandjoetnja rapat memoetoes- 
kan mengambil motie jg berboenji 
seperti berikoet : 

»Rapat oemoem dari Pendengar 
Radio Ketimoeran di Bandoeng dan 
sekitarnja jg diadakan oleh ,,Ver- 
esniging voor Oostersche Radio 
Luisteraars“ atau dengan singkat- 
nja VORL, bertempat digedoeng 
HIS Pasoendan di Pasoendanweg 14 

  

terkenal di ini negeri ada satoe 
bangsa jang kaja. 
Maka kita jakin, djika bangsa ini 

dengan soenggoeh2 maoe mendiri- 
kan satoeroemah sekolah jang sem 
poerna, soedah tentoe mereka sang 
goep mengadakannja. Kita fikir kem 
bali, djika betoel2 mereka tidak 
sanggoep, atau tidak maoe memper 
hatikan roemah sekolah mereka se 
bagaimana mestinja, ada satoe dja- 
lan jang sebaik-baiknja, ialah me- 
reka gaboengkan sadja sekolah me 
reka ini kepada salah satoe sekolah 
Arab jang terbesar disini, apa lagi 
peladjaran2nja ada sama dan me- 

laki-laki dan anak dari Tjililitan| 

airnja bisa mengalir ke daerah jgj. 

  
  
  

TRIOS goenanja oentoek 

tih, kentjing nanah jang be 

kentjing jang dari penja 

terbakar. 

HARGANJA: 

per flesch isi 200 pil . 

ngan PERTJOEMAH.     
TRIAS 

(OBAT PENJAKIT KENTJING) 

segala 'penjakit kentjing pada orang lelaki 
dan 'prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing 
jang baroe atau jang soedah bertahoen- 
tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe- 

toea, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 
mewa oentoek penjakit digelemboengan 

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 
perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 

dibagian bocah pinggang (gegindjel) seperti 

..... 

2 2 » 

» » » ” 

P Ini obat2 bisa dapat be 
: Japan jang mendjoeal obat. 2 

Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

  

    

  

  

  

          

  

  

  

                                    

menjemboehken 

rwarna koening 

kit prampoean 

550 
ae 
31,15 

li di toko-toko 

AGENT BESAR: 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204. 
BATAVIA Telf. 293 Bt. 

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

  

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 

TIH (BEROEBAN), MERAH 
DAN KOENING. 

TEROETAMANJA INI AOBA 

1, Ramboet bisa djadi hitam 

dan tjantik seperti warna aseli. 

2, Obatnja hanja sematjam sa- 

dja, pakainja dihantjoerkan Sa- 

dja sama air. 

3. Sama sekali tidak meroe- 
sakan pada ramboet dan hitam- 

nja tidak loentoer hingga lama 

djoega. 

4. Dipakainja membikin hitam 
ramboet sanget mengoentoengkan, 
kerna dipakainja bisa dikira-kira 
menoeroet keperloean banjak of 
sedikit dan bila ditaro lama djoe- 
ga ini poeder, tidak bisa hilang 
kekoeatannja, 

Hargarper flesch . . . .. f 0.50. 

Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No, 24.       
  
  

  

    

  

Bandoeng, dikoendjoengi oleh koe- 
rang lebih 400 orang dan wakil da 
ri 22 perkoempoelan. 
Mendengarkan :  pembitjaraan2 

tentang motie Soetardjo jg dalam 
Dewan Ra'jat telah diterima dengan 
soeara 36 moefakat dan 12 tidak 
moefakat, darihal penjerahan penji 
aran radio kesenian dan keboedajaan 
ketimoeran kepada ,,Perikatan Per- 
koempoelan Radio Ketimoeran“ atau 
dengan singkatnja P P RK. Mende- 
ngarkan djoega oeraian oeraian dari 
beberapa pembitjaraan tentang hal 
itoe didalam rapat oemoem tsb, 
Memoetoeskan : 
a. memberi adhesi kepada motie 

Soetardjo tsb, 
b. memohon kepada Pemerentah 

agar penjerahan kewadjiban itoe di 
langsoengkan dengan selekas lekas 
nja: 

c. mengoendjoekkan dan mengoe 
moemkan poetoesan ini kepada pe- 
merentah, Dewan Ra'jat dan pers. 

: (ANETA). 

Kepala Verkeer dan Waterstaat 
Dan soal centraal 
kantoor negeri. 

Aneta dari Bandoeng mengabar- 
kan, bahwa kepala Verkeer en wa- 
terstaat, tosan Valkenburg, telah me 
ngadakan pembitjaraan di Palem- 
bang dengan hasil, bahwa disana 
akan didirikan centraal landskan- 
toor moelai tahoen 1938, dengan di 
setoedjoei oleh pemerintah lebih 
doeloe. 

SEMARANG. 

Rapat Boerrendi jg hebat. 

Hoedjantegoeran P.I.D. 
Tentang Rapat Persatoean Boe- 

roeh Rendahan Indonesia jang dia 
dakan di S'rang jg baroe laloe itoe 
maka kini dapat kita kabarkan le 
bih landjoet. Rapat itoe dikoendjoe 
ngi oleh 159 orang, diantaranja 

wakil dari matjam-matjam perhim 
poenan politik dan social. 

Pada permoelaannja rapat itoe 
tenang djoega. Jang memimpin ia 

Yi 

hendak melandjoetkan pembitjara- 
annja, maka P.I.D. menegoer, soe- 
paja rapat dioendoerkan, karena 
dalam roeangan rapat itoe terdapat 
anggauta-anggauta P.N.I. 

Setelah itoe maka orang? dari P. 
N.I. itoe meninggalkan roeangan 
sebagai apa jang diperentahkannja. 
Tetapi fihak P.I.D. mengatakan 
lagi, bahwa rapat tidak akan boleh 
diteroeskan, kalau mereka itoe ma 
sih mentjoba akan masoek dalam 
rapat atakupoen akan mendekatkan 
diri dengan orang2 jang hadir da- 
lam rapat itoe. 

Inilah insiden pertama. 
Kemoedian voorzitter boleh me- 

landjoetkan kata2nja jg koeat se- 
mentara waktoe dipoetoeskan itoe. 
Ia mengatakan, bahwa kedoedoekan 
kaoem boeroeh rendahan makin la- 
ma makin djelek. Berhoeboeng de- 
ngan itoe maka perloelah sekali 
oentoek menggaboengkan diri ke- 
pada pergerakan. 

Setelah ini maka jang angkat bi- 
tjara ialahtoean Roeslanijang 
berpidato dengan banjak dan hangat 
semangatnja, hingga lekas ditegoer 
poela oleh fihak P.I.D. 

Inilah insiden kedoea. 
Setelah ini maka ia mengatakan 

djoega kedjelekan kedoedoekan ka- 
oem boeroeh rendahan, hingga boleh 
dikatakan, bahwa Boerrendi ialah 
perhimpoenan,,kaoem Gombal”. 
Disinilah moelai insiden jang ketiga, 
karena toean pembitjara mendapat 
tegoran dari polisi oentoek sedikit 
sabar. Poen ia menoeroet apa kata 
polisi. Tetapi karena menoeroet 
anggapan polisi makin lama makin 
mendjadi hangat poela, maka de- 
ngan tidak diperingatkan lebih lan- 
djoet ia ditjaboet haknja oentoek 
bitjara lebih lama. 

Inilah insiden nomer empat. 
Setelah inimaka t. Moh. Nooch 

dapat giliran dan tidak pernah men 
dapat ketokan dan selamat. 
Dalam pada itoe pembitjara jang 

penghabisan, t.Soemadi, hangat 
poela. Katanja: ,,Tiap orang haroes 
mendjalankan politik, dan barang   lah toean Toegono dengan bebe     orang Arab bangsa Alkatiri jang noedjoe kesatoe doel. (N.)     rapa pemboekaan. - Tetapi ketika 

# 

siapa jang tidak berboeat demikian, 
ialah . . . binatang”. 

Peringatan polisi datang lagi, 
hingga dengan ini insiden kelima 
terdjadi. Dan kemoedian pembitja 
ra dapat djoega sabar hingga sam 
pai penghabisan pidatonja. Rapat 
dapat ditoetoep djam 12 koerang. 
(Aid). 

mean KY 

MOETASI 

Departement Marine 

Dilepas dengan hormat dari dines 
negeri oleh karena kesehatan badan 
nja tidak mengizinkan, dan dengan 
mendapat pensioen ialah toean Har 
djono, jaitoe jang mendjadi waar- 
nement klerk (peratoeran lama pa 
da Departement Marine, dan lepa 
san ini moelai tanggal 26 Septem- 
ber 1938 

—.. coniaa P1 

KOEPANG 

Mc. Arthur tiba di Koecpang 

Dari “koepang diwartakan oleh 
Aneta' bahwa pada tanggal 18 Ok- 
tober jaug baroe laloe, djam 4 sore 
Mc Arthur dengan menoempang   pesawatnja soedah tiba di koepang. 
Sesoedahnja ia pada tanggal 17 
Oktober jang baroe laloe bertolak 
dari Rembang dan dipertengahan 
penerbangannja .dirintangi oleh a- 
ngin hebat dioedara maka ia pada 
ketika itoe . berdaja oepaja akan 
mendarat di Bima, Akan tetapi se- 
gala daja oepaja jang dilakoekan- 
nja itoe tidak ada jang berhasil 
sedikitpoen, sehingga terpaksalah 
ia .membelokkan arahnja oentoek 
kembali ke Rambang lagi 

Pada tg. 18 Oct. sesoedahnja Mc 
Arthur bertolak dari Rembang lagi 
Mc Arthur mendapat rintangan 
lagi oleh angin besar, sehingga ia 
terpaksa mendarat di Waingapoe. 

Hn 

Lelang di Betawi. 

Djoem'at, 21 Oktober '38 

Di Djoharlaan, 17, t. J. Smit Roe- 
ters oleh Weltevreden. 

Di Reaelstraat 5, Mr. C., Nona F. 

Beck oleh T.K. An.   ep 

Te agaAh Bee LM BN Asas   
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