
  

Dan apabila pemberantasan boe- 

ta hoeroef soedah banjak berha- 

sil, .kaoemv terpeladjar: 'kita, soeka 

menghormati bahasanja: sendiri, 

tentoelah pekerdjaan kita mema- 

djoekan "perpoestakaan memerloe: 

kan banjak tenaga, karena kita 

haroes menerbitkan dan menje- 

lenggarakan perpoestakaan kita ' 

lebih-banjak: pers, bockoe-boekoe, 

| risalah, madjallah, almanak nasio     

nal dll.” 
Dokter SOETOMO. 

  

0 Ba aa 

rki kasi. 

“Hoofdredaotour: Ur. Soemanang. Tamora Anwar Tjokroaminoto. 

Rostov dibela mati-matian 
Nazi hantjoer : 

2 R 

di Orel. 
cow etakan 

arah politiknja. 

ban 287 Dot. (Romter) ge tagar PAN Semalam 
2 kita memerangi moesoeh didjoeroesan2 ke Mojaisk, Malo- 

lavetz, Kharkov dan ke Taganrog. - 

DIPINTOE GERBANG MOSKOU. 
. 

skou,28 Oct. (Reuter) — Menoeroet radio Moskou pada tg. 
pesawat2 bomber dari angkatan oedara Merah dalam per 
didepan Moskou beroen'oeng membinasakan 50 bocah tank 

» 200 bocah mobil Dea 6 boeah sarang meriam dan 

an aematan ii na 

. Perdiandjian Inggeris-Roes-Iran akan di 
2 "3 tanda-tangani: i : 

“100 PESAWAT DJERMAN PE- 
3 NGANGKOET MINJAK 

EANTJOER. 
Oonden, 28 Oct. (Reuter) — 
“petang hari radio-Moskou me 

bahwa.. Djerman mem- 

menoelis: ,,Salah satoe dari pepe- 
rangan mereboet Moskou jang pen 
ting terdjadi di district Kalinin. 
Disana orang2 Roes menjerang 

Nazi dengan djitoenja memakai 
barisan2 tank dari belakang. 

Pihak2 Nazi i mengirimkan bari- 
3 | Ban Dana DAA ena: tetapi oe- 

E Kebii Sen NN 
boeah dari pesawat2 peng- 

oet minjak terseboet disektor 
- Dengan segera pesawat2 
ngkoet itoe ditembaki dan di 

ardeer oleh djoeroe2 terbang 
dan mereka berhatsil mem 

Kaka skou, 28 Oct. (Reuter) — 
ng2 Djerman. mendjadi koeat 
“karena menerima baatoean di 

ye, menggiatkan serangan 
an mereka dikampoeng2 di 
Kharkov, akan tetapi orang. 
Roesia- menjamboet sera- 

djalan2 dalam  kampoeng2 
imboen2 majat2 Djerman, 

c tank2 Djerman jang men- 
Pena terlentang “disa 

tata hari sera- 
terlampau he- 
Ba pada 

  

  

saha2 mereka itoe digagalkan oleh . 
serangan pihak Roeslan dengan ba 
risan tank itoe, jaitoe serangan 
jang soedah biasa. Sunan oen 

|   

: 

toek merintangi gerak gerik Djer 
man. Malah beberapa tank Rupa 
lan sampai mentjapai kota Kalinin. 
Orang2 Djerman menghantjoerkan 
djembatan2. jang mean sela- 
tan kota. 

Kekalahan Stalino nslak poe- 
koelan besar bagi pihak Roeslan, 
seperti dihantjoerk dan « soe 
ngai Dnjepr doeloe dan kekala! 

Dnjepropetroksk. District  Stalino | 
adalah sembojan dari kemadjoean . 
indoestri Roeslan jang ditjiptakan 
oleh negeri itoe dalam tempo 20 
tahoen. Disitoe poesat indoestri 
badja Roeslan, didaerah itoe pe- 
nceh dengan paberik2. badja- dan 
tambang2 arang batoe. 

Sebelah selatan Stalino sajap 
kanan barisan maarschalk: Von 
Rundstedt beloem. mentjapai iboe: 
kota.Kaukasus Oetara, jaitoe Ros 
tov. Kota.itoe adalah poesat ad- 
ministrasi dan poesat  keboedaja 

| an Kaukasus Oetara. 

TANDA-TANDA JANG BAGOES.. 
Londen,28 Oct. (Reuter 

O. JB)—Dalam kalangan pembesar. 
di Londen hari ini orang berpenda.) 
pat bahwa keadaan di medan pe- 
rang Roesland mendjadi agak ba. 
ik, karena tentera2 disana tidak Ia. 

gi bergerak-gerik seperti jang soe 
dah. Na 

Disebelah selatan bolet: ajaat 
tentara Djerman soedah mendekati 
kota Rostov sampai 20 atau 15 
km., sedang dalam geraknja. ke 
Moskou tentara Nazi soedah men 
dekat sampai.50 atau 60 km... 

TINDAKAN PAUS. 
Soal pemboenoehan Perantjis.. 

Bern, 28 Oct. (Reuter. O. B.) 
— Menoeroet. telaga dari Nat: 

  

dsserand menghadap  paus.. 
mengadakan . pembitjaraan 

sekali dengan. dia. Kabarnja: 
Teng dibitjarakan-ialah  pemboe-- 
nsehan pemboenoehan para taha-: 
andi Perantjis.: 

temiberi perintah kepada. wakilnja 
di Berlin soepaja: mengadakan: 
tindakan2 kepada pemerintah Djer 

Ihanan di Nantes dan: Bordeaux: 
:|itoes 

arnja- kardinaal Tisserand 
| itoe: 'memberi tahoe kepada paus: 
tentang kepoetoesan. jang soedah. 
diambil oleh pihak Djerman oen- 
toek. menoenda- pemboenoehan2. 
100 Ba nan Perantjis. 

PERDJANDJIAN INGGERIS — 

"5. ROES — IRAN. 
: Ditandai minggoe: ini. 

Londen, 28 Oct: (Reuter 
FOR) - Koresponden National 

Broadcasting Corporation, Martin 
Ag ky menerangkan dengan 
-perantaraan radio-Ankara, bahwa. 
satabon habisnja - minggoe ini 
akan ditandai perdjandjian antara 
negeri Inggeris —-Roeslan — Iran 

“di Teheran. 

GUERILLA DI ALBANIA, 
Meroesak pipa2 minjak. 

Ankara,28 Oct. (Reuter 
O. Bj) — Menoeroet berita2 jang 
“diterima di Ankara, barisan2 guer 
illa di Albania soedah meroesak pi 
pa minjak dari Kotovora ke Valo 
na pada doea tempat dan mendja 
Iankan tindakan2  meroesak. di 

soember2 minjak di Berat. 
Dengan Tenan persediaan mi- 

4 : .jang soedah berkoe- 
rang toe mendapat. poekoelan be- 
sar ! 

|   —-————& 

  

Djepang-Amerika sama-sama berkeras 
1. “- 

Pemogokan mengoerang- 
kan prodoeksi badja U.S.A. 

kepala. 

Australia makin mempergiat pro- 
doeksi alat perang. 

Radja Inggeris memberi selamat atas 
kemerdekaan Syria. 

DJEPANG — AMERIKA SAMA2 

Londen,27 Oct. (Reuter O. 

| JB). — Di Londen orang tahoe 
bagaimana sikap jang memoesoe- 
hi dari ssk. Djepang jang terkemoe 
ka dan begitoe djoega sikap peda 
to djenderal Tojo (premier) jang 

era di Osaka. 

Dengan menjeboet kata2 djen- 
deral Tojo, bahwa Djepang soe- 
dah ,,pasti” tidak moengkin lagi 
menarik diri, maka para penga- 
was-awas bertanja pada diri sen 

el diri, apakah nanti bisa terdjadi 

persetoedjoean antara Amerika de 

ngan Djepang itoe, sebab Ameri- 

ka Serikatpoen soedah tetap ke- 

hendaknja tidak maoe oendoer la- 

8i 

Tentang sogara2 keras dari pers 

“Djepang tertoedjoe Amerika Seri 

kat itoe, maka s.k. ,,Times” me- 

noelis: ,,Keadaan itoe adalah gan 

“djil, jaitoe sesoedah pemerintah 

Djepang telah mengoemoemkan 

rikat”. 

'Boelan j.a.d.? 
'Pembantoe politik dari ,,Daily 

Express” menerangkan, bahwa pe 
ringatan dari minister marine 

Knox, jaitoe bahwa Djepang me 

| hendak memoelai lagi menge dakan 
'pembitjaraan dengan Amerika Se 

njiap njiapkan oentoek. dengan 

perkosoa mentjiptakan krisis, ada 
lah sebagian'besar dibenarkan oleh 

keterangan2 jang soedah didapat 
oleh pemerintah Inggeris. Malahan 
koresponden itoe lebih landjoet la 
gi menerangkan, bahwa sebeloem 
pertengahan boelan j.a.d. ini ten- 
toelah ada kedjadian2 jang 
laloe penting. 

TENTANG 2 ORANG INGGERIS 
“ JANG DITANGKAP. 

Dalam pada 

itoe, 

menoelis, 
di 

da seboelan j.I: dengan tidak dibe 
rj alasan2 mengapa mereka ditang 
kap. Dan soenggoehpoen Sir Ro- : 
taat Cratyle» Se ANA an | ngambil jalan dari Boston ke-Ar- 

kerasnja, tidak seorangpoen kon 
soel Inggeris boleh menemoei  ke-   doea orang tahanan itoe. 

Pembantoe diplomatik dari ,,Dai 
ly Telegraph” menerangkan, bah | 
wa orang dalam kalangan politik : 

| karena rakjat bertanja pada diri sendiri, sam- 
pal kapankah Inggeris membiar- 
kan begitoe sadja. 

ter 

itoe pers Londen | 
ramai lagi membitjarakan 2 orang | 
Inggeris jang ditahan di narpang 

Pembantoe diplomatik Times” 
bahawa orang orang 

Londen terlaloe marah ter- 
hadap penangkapan 2 orang Ingge 
ris itoe, iatah Martyr dan Mason. : 
Penangkapan itoe dilakoekan pa- 

KETERANGAN KOH ISH3I. 

,Knox terlaloe keras, boleh 

dia jang. tanggoeng djawab 

Teo sae 28. (Domei O. JB) — 
| Dengan memberi komentar atas 
keterangan minister. marine Ame- 

| rika, Knox, jaitoe. bahwa bentro- 
| dak moengkin dihindarkan lagi, 
| kan antara Amerika — Djepang ti 
| maka wakil djoeroe -bitjara dines 
| pers Djepang Koh Ishii berkata: 
| Keterangan. Knox boekan main 
kerasnja, iapoen haroes bertang- 
goeng djawab atas segala apa jg. 
ia katakan.” 

Ishii menambah keterangan, 

bahwa menoeroet pendapatnja ke- 
terangan Knox itoelah menggam- 
barkan ,,bagaimana pendirian pe 
merintah Amerika Serikat”. 

Ketika ia ditanja, bagaimana 
oeroesan pembitjaraan dagang .an 
tara Djepang — Thai, ia mendja- 
wab bahwa hal itoe hampir ,sele- 

” sai”,   
Beloem ada keterangan ten- 
tang pengiriman alat U.S.A. 
ke Archangel. 

Ketika Koh Ishii ditanja apakah 
soedah diterima kabar2 opisil ten 
tang niatan Amerika Serikat me- 
ngirim alat2 ke Archangel, ia men 
djawabnja: ,,Tidak”. 

la mengatakan, bahwa Amerika 
berboeat begitoe itoe karena boeat 

anstad, 2 kardinaal Peran-- 

2: Pada minggoe j.l- paus soedah: 
m 

man centoek kepentingan para ta: 

  

    
pengiriman alat2 perang ke Roes 
lan .itoe jang paling baik ialah me 

changel. 

Ketika ia ditanja apakah ada 

' alasan2 mengapa Roeslan tidak 

| bisa menerima pengiriman alat pe 

' rang dari Wladiwostok, Koh Is- 

hii mendjawab, bahwa sesoeng- 

goehnja Sovjet poen bisa, tetapi 

mentjoerigai pengiriman . alat2 

perang kenegeri tetangga. 

Djepang terlaloe 

DOEA LEMBAR. LOSSENUMMER 712 SEN. 

Ringkasan. 

ALAM pembelaan 
Merah bekerdja: dengan bagoes.. 

Kharkov tentara Nazi dapat 

angkatan -cedara 
Didjoeroesan . 

perkoeatan-perkgeatan 

Moskou 

baroe. Kekalahan Stalino adalah-poekoelan hebat ke- 

pada. Roeslan. Sekarang tentara Djerman mendekati 

Moskou.sampai.60. atau .50 km, sedang dari Rostov 

sampai 5-atau.20 km. 

President. Toerki akan berpedato. meneran igkan po- 

litik loear negeri jang. diambil oleh Toerki. 

Paus. mendesak kepada pemerintah Djernman soepa- 

ja menghabiskan. pemboenoehan-pembogenoehan di Pe- 

rant/is: 

Sebentar lagi akan ditanda tangani perdjandjian 

Inggeris—Roeslan dan Iran. 
Radja Inggeris memberi 

an negeri Syria. 

£ 4 

i selamat atas kemiiaekan 

Djepang dan Amerika Serikat sama-sama keras. 

Pendirian itoe dioetjapkan oleh minister Knox dari 

pihak U.S.A..dan dari pihak Djepang oleh Koh Ishii. 

. Begitoedjoega soeara pers dari kedoea negeri itoe. 

Pemogokan kaoem boeroeh tambang menjebabkan 

koerangnja prodoeksi badja U. 8.4. 

Ada lagi kapal minjak Inggeris dalam sake 

dari Amerika ditenggelamkan moesveh. 

  

Diharap soepaja U.S.A. mace 
mengerti, 

Ketika ia ditanja tentang pem- 
bitjaraan jang dilakoekan dengan 
Amerika Serikat, Koh Ishii berka. 
ta,. bahwa. pemerintah Amerika 
,Soekalah hendaknja lebih. me- 
ngerti” dan menambah keterangan 
demikian: ,,Kita soedah. mengata 
kan segala galanja jang kita: ke- 
hendaki”. 

Dengan memberi komentar atas 
kesan (suggestie) dari ssk. Ame- 
rika, hendaknja Djepang mengirim 
missie diplomasi ke Amerika Seri- 
kat, Koh Ishii mengatakan, bahwa 
hal itoe adalah menarik perhatian, 
ia berkata demikian: ,,/ Tetapi mes- 
tinja jang mengirim missie seperti 
itoe Amerika”. 

BEKAS KONSOL DJENDERAL 
INGGERIS MENINGGAL. 
Londen,280ct. (Reuter) — 

Bekas Konsol Djenderal Inggeris. 
di Betawi F. Carlisle telah mening 
gal deenia karena terlanggar mo 

bil. 

PENANGKAPAN 2 ORANG 
INGGERIS DI DJEPANG. 

Inggeris gelisah! 
Londuen, 27 Oct (Reuter) - 

Diterangkan, bahwa ambassadeur 

Inggeris di Tokio, sir Robert Grai- 

gie akan memakai tiap kesempa- 
tan2 oentoek sekali lagi menegas- 
kan, bahwa Londen chawatir se- 

kali berhoeboeng dengan. penang- 
kapan 2.0rang. Inggeris di Dje- 

pang jang dilakoekan dalam lima 
minggoe jang telah lampau. 

Sebagai telah dipermakloemkan 
dalam Lagerhuis, minister oeroe- 

san Loear Negeri, Anthony Eden 

memberi perentah kepada Sir Ro 

ber agar soal terseboet diperbin- 
tjangkan dengan pemerentah Dje- 
pang din mendesak soepaja ke- 

doea orang Inggeris itoe dimerde- 

kakan, 

' Orang mendoega, bahwa bilama 

na sir Robert memadjoekan soal 

terseboet dihadapan pemerintah 

Djepang, setidak2nja ia akan men 

desak dengan koeat djoea,. agar 

konsol Inggeris diidzinkan  me- 

ngoendjoengi kedoea orang itoe. 

Pada saat itoe djoega — didoega 

— ja akan mendesak soepaja di- 

keloearkan keterangan sebab2 pe- 

nangkapan terseboet. 

Hal teroes  ditahannja kedoea 

orang itoe di Londen dipandang 

teramat penting. Orang menerang 

kan, bahwa soal itoe dikemoedian 

hari akan memperlihatkan kepada 

doenia, bagaimana pendirian Dje- 

pang. 

“LSA. DAPAT PANGKALAN2 
LAGI DARI INGGERIS? 

Washington, 28 Oct. (Reu 
ter) — Dalam pers-konperensi mi 

nister Cordel Hull menolak menga 
takan, apakah pemerintah U.S.A. 
masih akan bisa dapat pangkalan 
pangkalan pesawat oedara dan ar 
mada lagi dari Inggeris, ialah se 

  

  

soeai perdjandjian oemoenr antara 
Inggeris dan Amerika oentoek 
membajar perbekalan? cendang 
Lease- and Lend jang dibeli oleh 

Inggeris. 
Keterangan2 dari perdjandjian 

itoe kini masih dalam  peroendi- 

ngan, maka dari itoe ia tak koe- 
asa meramalkan bagaimana afoe- 
ran jang terachir tentang hal ter - 
seboet. 

AKIBAT DARI “PEMOGOKAN. 

New York, 28 Oct. (Reuter) 
— Sebagai dioemoemkan, kekoea ” 

pembikinan dari paberik paberik 4, 
»USA-Steel-Corporation” ber 23 
mar mendjadi 80 Tar NOT ita 
lah karena Peno ayang : 

kan kaoemi boeroeh ai bang. 
»USA -Steel-Corporation” — me- 

makloemkan, bahwa Penak 
dalam sebagian distrik2 dalam 2 
minggoe akan terhenti sama 

H, bikimana kaoem boeroeh tam- 
bang itoe tidak 'soeka menghenti- 
kan pemogokan mereka dengan se 
gera. 

Dari maatschappij2 lainnja tidak 
diterima kabar sedikit djocapoen 
akan fetapd orang marigira, bahwa 
mereka sekaliannja djoega  terda. 
pat dalam keadaan soesah sebagai 
xtiatas. 

KAPAL MINJAK INGGERIS 
KENA TORPEDO. 

New York, 28 Oct, (Reu- 

ter) — Pada tanggal 20 Oktober 
tatkala moesoeh menjerang con 
vooi 250 mil sebelah Baraf dari 

Monrovia, seboeah kapal minjak 
dari marine Inggeris kena torpe- 

do. 

Kapal minjak itoe tengah me- 
ngangkoet minjak Amerika ke Ing 
geris, 

Menoeroet kalangan2 marine se 
rangan.itoe dilakoekan pada tem 

pat kapal pengangkoet USA ,,Le- 
high” baroe2 ini ditenggelamkan. 

Kapal minjak Inggeris jang be 
sarnja 6996 ton adalah kepoenja 
an ,,British - Tanker - Company” 
dan ditjatat namanja dalam regis- 

ter Londen. 

SOESOENAN KOMITE CONFE- 
RENTIE-BOEROEH INTER- 

NATIONAAL. 5 
New York, 28 Oct. (Reu- 

ter) — Joseph. Hallswork (Ingge- 

ris) dipilih  mendjadi voorzitter 

komite kaoem boeroeh dari kon 
perensi kaoem boeroeh Internatio 
naal, sedang Chu Hsueh-Fan, voor 
zitter sarekat? sekerdja kaoem boe 
roeh Tionghoa, mendjadi vice voor 
zitter, 

Munoz minister Chili oeroesan 
voorzitter boeroeh, diangkat men- 
djadi voorzitter kmite pemerintah, 
sedang Li Ping Hei mendjadi vice- 
voorzitter, 

Henry Harriman (USA) diang- 
kat mendjadi voorzitter komite ka 
oem madjikan, sedang Shan King 
Wei, penasehat. ministerie Tiong- 
kok oeroesan ekonomi, Inap aat 
vice-voorzitter. 

(Lihat samboengan di pagina 3)  



    

  

     

    

          
      

           

  

         

      
       
    

     
    

           
    

         
       

  

        
        

       

       

          

     

  

   
   

      

   

   

    

   

  

   
   
   
   
   
   

    

   

  

   

        

   

      

     

    

  

    
   

  

    
   

     

    

   

  

    

        

      
   
     
    

    
   

   

          

   

    

    

   

          

   

    

    

     
   
   
     
   
   

    

    

   
    

   

        

   
   

    

     

FA 

ng? jang 'berpenda- : 
  

   

itnja lebih hitam. Tetapi keada- | 
an jang sebenarnja, menentanglah 
ndapatan mereka itoe. Bangsa 
adia telah mentjapai ti 

ing tinggi 

: asih India 
agar soepaja makin tam- 

ekti kematangan India itoe. 

mbatja Pemandangan 
i oetjapan-oetja- 

gar soepaja dapat me- 

dan memikir. 

Barangkali koerang tjoekoep 

'citaten saja itoe boeat fihak jang 

mar kepada citaten? Dengar- 

nlah kini pendapatan Gene- 

aal Smuts, kini kepala-ne- 
“geri Afrika Selatan jang terkenal 

Beliau didalam satoe pidato 

di Johannesburg berkata: Saja 

idak memandang rendah kepada 

ngsa India itoe, saja meman- 

ang tinggi. I do not look down-on 

ns: I look up to them.....:... 

oe adalah orang-orang bang- 

dia, jang termasoek golongan 

g-orang jang terbesar dida- 

edjarah doenia. Doeloe ada 

g India, jang mendjadi 

emimpin jang terbesar 

ari-kemanoesiaan, — 
esar, sehingga saja me- 

ja misih terlaloe hina 

ata poedjian jang 
1g dari moeloet- 

e. Tetapi aneh- 
kepada soal masak 

yasaknja India boeat : 

dekaan, ka' 

-tinggi da 
“tetapi... 

    

      

    

     
Dus mengakoei ke 

al aa 

kataan-perkataannja ,,kaoem me- 
“rah” itos tidak akan saja citeer- 
|kan disini, oleh karena saja di- 

“# dalam toelisan ini sengadja tidak 

pan orang-orang jang boelat-hoe- 

lat pro dan menoentoet kemerde- 

kaan India itoe. Tidakkah djoega 
'Ipemimpin-pemimpin bangsa India 

| dalam ilmoe sedjarah jang sangat 

| England”, — salah satoe boekoe 

'penindjauan sedjarah jang paling 

| beliau ada berkata: ,,Kita (bang-   
“sangat termasjhoer poela, jang 
berboenji : “Ind 

| kalau dikasih kesempatan jang le- 

| dapatan Sir Henry Cot- 

'hoen pernah mendjadi ambtenaar 

tinggi di India, jang memoedji ke- 

tjakapan orang India itoe dengan 

kata-kata: Siapa mengatakan, 

jang bodoh, dia menoendjoekkan- 

| mereka itoe lama sekali. Mereka 

“bangsa koelit poetih jang mana- 
Dan tjotjok poela | 

/ kan dimoeka tadi hanja penoelis: 

“| koep keoeletan, Kalau dizamannja 
| generatie kaoem toca itoe oordeel 
atas India telah begitoe baik, be- 

berevolutis. 

   “ber- | mengatakan bahwa India beloem 
an ber-   

Pr 1 a 

rniagaannja. 
  

maoe menciteerkan oetjapan-oetja- 

sendiri tidak saja citeerkan dida- 

lam artikel ini? 3 

Sebaliknja, marilah saja perba- - 
njakkan citaat-citaat dari ,,golo- 

ngan kedoea” itoe. Dengarkanlah 
sekarang oetjapan John R. 

Seeley, professor Inggeris di. 

termasjhoer. Didalam “boekoenja 

jang bernama .,The Expansion of 

bagoes jang saja kenal —, maka 

sa Inggeris) tidak lebih pandai 
daripada bangsa Hindoe, kitapoe- 
'nja ketjerdasan akal tidaklah le- Y 

'bih kaja dan lebih loeas daripada 
'merekapoenja itoe.” Tjotjok de- 
ngan pendapatan Sir Valen- 

tine Chirol, penoelis jang 

Otak orang India, 

logasa ,tidak kalah sedikitpoen 

djoega dengan otak orang Ero- 

bah”. Tjotjok poela dengan pen- 

ton, jang berpoeloeh-poeloeh ta- 

bahwa bangsa India itoe bangsa 

lah bahwa dia tidak kenal bangsa 

India itoe, Saja bergaoel dengan 

tidak kalah ketjakapannja dengan 

poen djoega.” 
dengan oetjapan seorang Inggeris 

termasjhoer jang lain, ja'ni oe- 

tjapan Al'an Octavian 
Hu me, jang doeloe ikoet men- 

dirikan Indian National Congress: 

Tidak ada perbedaan antara 

bangsa India dan bangsa Ingge- 

ris”, — »there is no such differen- 

ce between Indians and Britons.” 

Dan begitoelah kita bisa terces 
sadja menciteerkan oetjapan-oe- 
tjapannja poeloeh - poelsehan 
orang lagi! Kita bisa memboeka 
“boekoe-boekoenja  penoelis-penoe- 
lis Inggeris atau Amerika zaman 
belakangan, — ' boekoe-boekoenja 
Brailsford, Bernard Schiff, John 
Gunther, Sunderland, dan lain- 
lain lagi, jang semoeanja menga- 
takan bangsa India itoe tjerdas. 

tjakap, tjoekoep kemaoean, tjoe- 
koep keoeletan boeat kemerdeka- 
an. Dengan sengadja saja -citeer- 

penoelis ,,kaoem toea” sadja, pe- 
noelis-penoelis dari generatie jang 
doeloe, oleh karena generatie ifoe 
beloem mengalami India-to- 
day, dimana kaoem intsiligent- 
zianja telah begitoe berlipat-lipat- 
ganda djoemlahnja. India-to- 
day. jang tentoe lebih tja- 
kap, lebih tjerdas, T1ebih 
tjcekoep kemaoean, lebih tjoe- 

tapakah poela moestinja oordeel 

dizaman kita sekarang ini? Sebab 
idiapoen tidak diam,  Indiapoen 

tis. Indiapoen- makin ma- 
djoe, makin tjerdas, makin tja- 

p. makin berpengetahoean ma- 
'kin berilmoe, makin up-to-date. : 

DG 
Siapa dizaman sekarang ini misih 

matang bocat kemerdekaan, dia 
bolehlah Kita toedoeh tidak toe- 

| theosofie jang telah wafat it 
I-laloe djoega pernah . menghada 

| pertanjaan : 
masaknja India itoe. Maka soedah | 
pada waktoe 'itoe beliau me P3 

| diperintah oleh 
| sendiri, jang dipilih olehnja sendiri | 

berpoeloeh-poeloeh tahoen 

— masak-atau-heloer 

wab didalam satoe boekoe ketjil 
| jang gilang-gemilang: 

»Toean-toean menanja, apakah 
India telah tjakap boeat kemer- | 
dekaan dan pemerintahan sendiri? | 

dan itoe 

Apakah: 
Saja mendjawab. ja, 
memang haknja poela. 

| jang dihadjatkan India itoe? £ 
menghadjatkan segala-gaia, 

'ia berhak menoentoet segala-gala 
| hal 
pantas menoentoetnja poela. Ia | 

jang tiap-tiap bangsa lain 

ingin merdeka di India, sebagai- 

deka dinegeri Inggeris. Ia ingin 
mana orang Inggeris adalah mer: 

crang-orangnja | 

   
     

      
      

  

: L. C. P. No. 80. 
|. Pengoemnoelan L.C.P. (Lote- 
ri Club Pemandangan) pada 
“Ini boelan ada  sedjoemlah 
Mba 

“ Dari wang mana kami beli- 
'kan 8 dari seperampat dan 5 

| dari seper-sepocloeh adapoen 
no9mor-nomornja adalah sebagai 

“jang tertera dibawah ini: 
. 8 lembar dari seperempat 
“No. 40866, 21620, 40877. 

8 lembar dari sepersepoeloeh 
No. 16979. 

2 lembar dari sepersepoeloeh 
No. 16867. e 

Harap semoea jang berke-   
dengan merdeka, Ingin mem 

ngoenkan dan mendjatoehkan mi 

maoean sendiri. Ingin memang- 
gvel sendjata,  mempoenja bala- 
tentara sendiri, armada-lacet sen- 

diri, vrijwilliger-vrijwilliger sendi- 

grooting-begrooting sendiri, ingin 

mendidik ra'jatnja sendiri: 

mengairi tanah-tanahnja sendjri, 

ingin menggali logam-logamnja: 

sendiri, ingin memboeat oecang- 

ocangnja sendiri, ingin mendjadi 

satoe bangsa jang mendjadi toean 

didalam lingkoengan tapal-tapal- 

batas sendiri, Adakah orang Ing- 

.geris boeat dirinja sendiri dinege- 

ri Inggeris soeka koerang da ripada 

ini? Apa sibab orang India movs- 

ti senang merdjadi bozdak? India 

mempoenjai- hak boeat merdeka 

dan memerintah diri sendiri. Ia 

tjakap boeat itoe. Satoe 

kedjahatan terhadap kepada peri- 

kemanoesiaan, kalau kita meng- 

halang-halangi dia itoe.” 

# 

Demikianlah pleidooi Annie Be- 

sant jang indah itoe. Pleidooi ini 

ditoeliskan oleh beliau pada per- 

moelaannja abad kita jang seka- 

rang ini. Kini hampir empat poe- 

loeh tahoen kemoedian, — dan In- 

dia beloem merdeka. Kini hampir 

empat poeloeh tahoen kemoedian, 

tetapi misih sadja kacoem-kaoem 

jang berkoeasa berkata: b e- 

loem'! Pergerakan India diwak- 

tos itoe makin melebar dan makin 

mendalam, makin menghebat dan 

makin mengkobar, melaloei perio- 

de-periodenja Tilak, Gandhi, Ja- 

sadja djawaban jang 'diterimanja ' 

beloem! Sampai achirnja, 

pada tahoen 1940—41, Hitler 

jang kerandjingan . sjaitan itoe 

mengodal-adil masjarakat Eropah, 

membakar boemi dan angkasa Ba- 

rat dengan api keangkara-moerka- 

annja, menghantam-hantam tem- 

bok-betonnja keradjaan-keradjaan 

dengan meriamnja iapoenja ke 

sjaitanan! Boemi bergoendjing. 

masjarakat bergoendjing, faham- 

faham" dan  fikiran-fikiranpoen 

pergoendjing poela. Peloeroe 

dan bom dan dynamiet jang 

meledak dan mengkilat, dida- 

lam boemi dan angkasa Ero- 

pah itoe, meledak dan mengkilat- 

lah poela didalam dada-dada dan 

ingatan-ingatan orang. Desakan. 

nja keharoesan, desakannja ke- 

mistian, “desakannja  doodelijke 

noodzaak. merobahlah dengan se- 

kali-goes perdirian-perdirian jang 

dipegang tegoeh-tegoeh poeloehan 

dan ratoesan tahoen. Albion jang 

senantiasa berkata »belcim” itoe, 

terpaksalah bersikap lain karena 

desakannja doodelijke noodzaak 

itoe, meskipoen beloem diakoeinja 

dimoska oemoem. Document Aski- 

nin memetjahkan rahasia peroba- 

han sikap itoe, memboeka selimoet 

toetoepnja dengan tjara jang sa- 

ngat dramatis, membawanja di- 

mocka oemoem. aa 

Benarkah isi document itoe? 
Wailahos'alam. Tetapi kalau be- 

nar India sehabis perang ini akan 

“merdeka, maka pada hakekatnja 

kemerdekaan itoe pada tempat 

jang pertama adalah hatsil per - 

djoangan rajatIndia 

sgendiridjcea, Pada tem- 

pat jang pertama hatsil perdjoa- 

ngan legioen-legioennja. Tilak dan 

Gandhi dan Nehru. — dan baroe 

pada tempat . jang kedoea hatsil 

desakannja toentoetan pembelaan 

diri Albion didalam peperangan. 

Document Askininpoen berisi ka- 

limat, bahwa »Inggeris jakin, jang 

pada soeatoe ketika India t 0 h 

mesti merdeka djoega”. B5 

Juist!: t dh mesti merdeka 

djoega, — karena perdjoangan 

sendiri, tenaga sengit, 

keoeletan sendiri! 

' Tentang soal mampoe tidaknja 

India menangkis serangan dari   loes hati. Mrs. Annie Be- 

sant, voorzitster perkoempoelan 
loear akan saja bitjarakan dilain 

artikel, 

   
    
   nisterie-ministerie sepandjang ke- | 

ri. Ingin memoengoet padjak-pa- 

djak sendiri. ingin menjoesoen be- | 

ingin . 

waharlal Nahru, —.tetapi misih 4 

pentingan, mendjadi tahoe ada- 
nja dan moedah-moedahan di- 

i boelan kita dapat. prijs jang 
kita harapkan. 

Administratie L.C.P. 
  

MEMPERPANDJANGI INVOER- 
LICENTIEERING DAN CON- : 

2. TINGENTEERING. 
Dengan . Gouvernementsbesluit 

ttg. 25 Octobef j.l. telah ditetap- 
kan oentoek memperpandjangkan 

invoerlicentieering glas, glaswerk 
emaillewerk, rijw.elen dan rijwiel- 
onderdeelen, contingenteering pak- 
papier dan contingenteering zwa- 

| velzure ammoniak. 
.  Memperpandjangkan ketiga ma- 
tjam ini dtetapkan oentoek 12 

boelan, berlakoe moelai tzl. 1 No- 

vember j.a.d. Pengoemoemaan di- 
lakoekan dalam Staatsbladen no- 

mor nomor 474, 475, dan 476. 
  

LABORATORIUM NIJVERHEID. 
Gedoeng baroe laboratorium dari 

afdeeling Nijverheid Departement 
E & Z jang telah agak lama poela 
didirikan di Karanganjar dimoeka 
Drossaesweg pada minggoe jl. te 
lah selesai dan sekarang sedang di 

| kerdjakan mengangkoet mesin2 da 
ri laboratorium di Bogor jang per 

| loe goena pemeriksaan ilmoe pisah 
itoe, 

Agar soepaja pekerdjzan jang 
bersifat ilmoe ini kiranja djangan 
sampai terganggoe, maka peminda 
han mesin ini haroes dilakoekan 

| dengan berangsoer-angsoer dan 
maka oleh karena itoe moengkin 

| masih beberapa boelan Iagi labo 

| ratorium baroe.di Betawi ini dapat 
' bekerdja dengan opisil. 

  

'BOEKAN BEA TETAPI BEO. 
Dalam ,,Pemandangan” tanggal 

28 Oct, lembaran pertama pag. II 
dimoeat kabaran jang berkepala: 
PERKABARAN TELEGRAAF, jg 
'satoe diantaranja berboenji seperti 
berikoet: 

Moelai tg. 27 Oct. '41 radio-ont- 
vangspost v/h Binnenlandsch Be- 
stuur Bea dihapoeskan. Hulppost- 
toor Bea sekarang didjadikan Hulp 
post- en telegraafkatoor dan diper 

hoeboengkan dengan Menado. 
Tempat terseboet itoe sebetoel- 

nja boekan Bea, akan tetapi Be o. 

  

BEA TAMBAHAN KELOEAR 
DARI TEH. 

Dikabarkan “dengan opisil bah- 

wa ordonnantie jang bermaksoed 
mentjaboet bea tambahan keloear 

nja) telah di-etapkan. 
Peratoeran ini berlakoe moelai 

hari Rebo tanggal 29 October. 
  

KALI TJIDENG AKAN DI. 
LEBARKAN. 

Tiap-tiap tahoen kali Tjideng 
letak disebelah Selatan dari Ban- 

djirkanaal berkali-kali merendam 
melaloei tepi jang rendah antara- 
nja jang letaknja disebelah Ba- 

rat-daja dari Kawiweg. . 

tepi kali 'Tjideng dibandingkan 
dengan banjaknja air jang dialir- 

kan ke Bandjirkanaal. 
Oentoek pembentoekan dari la- 

pangan sport jang letaknja dise- 
belah Selatan dari Kawiweg maka 
Burgemeester dan wethouder me- 

nganggap penting  oentotk mele- 
barkan kali Tjideng dengan pan- 
djang & 1,5 km kedjoeroesan Se- 

| latan dengan kekoeatan pengali- 
ran dibesarkan, sehingga -bandjir 
dalam tiap-tiap tahoen dapat di- 
toeroenkan dari &- 6009 B. P, men- 
djadi kira-kira & 4.65 P.B.   Oesoel oentoek melebarkan ini 
sebanjak moengkin diboeat jang 

| sesoeai ogntoek berlakoenja pro- 
ject pengaliran air -dikemoedian 
hari oentozk sekitar sebelah Se- 
latan dari Bandjirkanaal. 

. . Oentoek pekerdjaan ini ongkos 
telah ditaksir sebanjak f 15.080. 

| “Ben W, mengoesoelkan soepa- 
| ja.pekerdjaan ini dikerdjakan sen- 
'diri dengan memakai orang-orang 
loear karena pekerdjaan ini ber- 
hoeboengan dengan pemboeatan 
lapangan sport di Kawiweg, 

dari t€h (sebanjak 54, dari harga 

Sebabnja ialah karena ketjilnja   
    

Bangsa Belanda dan kita e 

  

OEDAH doca kali rtoelisan2 

lam soerat kabar ,,Indische Coti- 
rant” tentang perhoeboengan bang 
sa Indonesia dan golongan bang- 

sa Belanda kita koetip selengkap 
nja. Dalam artikelen-serie atau toe 

lisan bersamboeng jang berkepa- 
la ,,Indonesiers en Wij” (Bang- 
sa Indonesia dan kita) tocan Hors- : 
ting. Membitjarakan dengan djoe- 
djoer soal perhoeboengan bangsa 

jang jsangat soelit dan moedah 
menjinggoeng perasaan itoe, de- 
ngan tidak segan mengatakan ke 
adaan jang sebenarnja, meskipoen 
tidak enak didengar oleh telinga 
Belanda, 

Toean Horsting jang dalam toe 
Iisan2nja biasanja sangat tenang 
dan haloes roepanja djoega soe- 
dah moelai djengkel dan mendong- 
kol melihat bagaimana tjara-tja 
ranja sebagian golongan bangsa 
nja mendjalankan didalam prak- 
tijk tjita2 ,,toenadering” atau sem- 

bojan sepenanggoengan dan se- 

nasib antara semoea - golongan 

bangsa di negeri ini, 

Sampaipoen ia bertanja: ,,Apa 
kah kira, Nederlanders, ini con- 
seguent? Apakah kita ini djoe 

djoer terhadap orang Indonesia? 

Ada apanjakah didalam diri dia 
jang-tidak baik?” 

Lebih landjoet iz mendjawab per 

tanjaannja itoe sebagai berikoet: 
»Boeat kita sendiri, segala per- 

tanjaan ini kita djawab dengan: 

Tidak, kita tidak conseguent! 
Dalam zaman sekarang sikap se 
roepa itoe tidak bisa difahamkan, 
tidak mengandoeng tanggoeng dja 

wab dan tidak tjerdik. Ketakoetan 
apakah dan egoisme apakah jang 

ada pada diri kita sehingga kita 
tidak maoe memberi kepertjaan 

penoeh kepada bangsa Indonesia? 
Apakah kita masih tetap sadja ja 

kin tentang kelebihan bangsa dan 
diri kita masing2? Beloemkah ter 
boeka mata kita? 

Tidak lebih dari adil kalau se- 
karang ini diadakan kewadjiban 

dan hak2 jang sama Sekarang 
ini soedah ada burgemees:er Indo- 
nesia, maka apakah salahnja ka 
lau kita toendoek dan menoeroet 

kepada seorang resident Indone- 
sia? 

Tiap orang Nederland jang nor- 
maal dan djoedjoer haroes ber- 
fikiran seperti kita ini, Siapakah 

seberlarnja jang masoek arasan? 
Ialah orang jang ada diatas toean 
karena kepandaian dan karakter 

dan boekanlah karena kebetoelan 
ocoemoernja lebih tosa dan terma- 

soek diatas dalam daftar oeroetan. 
Oleh karena itoe mempoenjai chef 
Indonesier jang pandai dan sopan, 
boekanlah barang jang adjaib atau 
gandjil dan tidaklah jang demiki 
an itoe bersifa: merendahkan 

Sekian pendapatan seorang Be 
landa jang boleh dikatakan loear 

: biasa dalam keadaan dan pergaoe 

lan negeri kita, s 

Sampai djoega sk. bahasa Soen 
da. ,,Sipatahoenan” menoelis seper 

ti berikoet: , 
»Menoeroet karangan-karangan 

nja jang soedah-soedah tentang 
hal ini (samenwerking, toenade- 

ring, lotsverbondenheid, saamhoo- 
righeid enz.), jang moelai terde- 

ngar digembor2kan oleh bangsa 
Belanda, terdengar djoega ditengah 

tengah masjarakatnja, paham toe 

an L.H.C.H itoe memang terhi- 
toeng soeca'oe paham jang berani, 

berani! -teroes-terang,- terhitoeng 
jang pertama dari antara keba- 
njakan bangsa Belanda, 

kocan L.H:C.Horsting dida- | 

'nja orang mengharapkan bahwa   

Ada kalanja bahwa sesoeatoe " 
hal, masiilah bangsa, lebih baik 
ditjeriterakan oleh bangsa  itoe 
sendiri, atas hal2 jang tidak bisa 

dimengerti, atas onbegrijpelijk-, on 
verantwoordelijk-, dan onverstan- 
dig-nja sikap bangsa Belanda ter- 
hadap kepada bangsa Indonesia, 
seperti diterangkan oleh penoelis 
terseboet, sesama bangsa Belanda, 

' Kelalaian, kekoerangan atau ke 
boeroekan,  djika ditjeriterakan 
oleh orang asing rasanja tidak 

@nak, rasanja seperti di edjek, di 
permaloe, tidak seperti kalau di- 

| tjeriterakan oleh bangsa sendiri. 
Apa lagi baroe2 ini: kalau oleh 

toean L.H.C. Horsting, sikap 
bangsa Belanda terhadap kepada 
Indonesia itoe soedah tidak bisa di 
mengerti, apa lagi oleh kita (bang 

sa Indonesia). 
Entah difahamkan ol€h siapa, 

kalau sedangkan bangsanja sendi 

ri soedah tidak mengerti......... AA 

Sebenarnja soecdah bosan kita 
membitjarakan soal ,,toenadering” 

dan ,,lotsverbondenheid”, t:tapi 

Soeara2 jang boleh dikatakan soe- 

nji dan tersendiri seperti toeli- 
san toean Horsting itoe ada djoe- 
ga faedahnja boeat disamboet -se 

perloenja, 

Tjoema sanga: sajang jang kita 
rasakan tidak dapat ditoeliskan 
begitoe sadja, karena seperti soe- 
lah dikatakan oleh tosan Horsting 
sendiri dalam kalimat: Barang 
siapa mengenal mereka (—bangsa 
Indonesia), tentoe tahoe bahwa 

"anja sedikit dari apa jang mere- 
ka pikir #oe dikeloearkan, kare- 
na disebabkan oleh kesopanan me 
reka dan kechawatirannja kepada 

hoekoem2 negeri. Pengalaman 

kita dari pergacelan kita dengan 

kaoem intelek Indonesia, ialah 
menoendjoekkan bahwa merek: 
itoe bisa dipertjaja jang memang 

sepantasnja”. 3 

Kalau seorang Belanda rsendi- 

ri soedah tidak segan menoelis 
begitoe keras, djanganlah hendak 

    

   

     

    
   
   

     

kita bisa memboetakan mata-dan. 
menoetoep moeloe:, terhadap ber- 
bagai ketjongkakan atau perbeda 
an jang tidak beralasan. 

Sementara waktoe jang - laloe 
beberapa kenalan kita di Djawa- 
Tengah jang mendjadi dokter atasi 
advocaat sering membanggakan 
bahwa sedjak petjah perang per- 
gaoelan antara kaoem terpeladjar 
Indonesia dengan orang2 Belan- 
da seperti administrateur onder- 
nemirng.dsb.nja sangat baik sehing 
ga dalam pergaoelan “sehari-hari 
antara mereka itoe boleh dikata 
tidak ada perbedaan bangsa lagi. 
Segala apa jang terasa dalam ha- 
fi dikatakan teroes terang dengan 
tidak oesah takoet-iakoet. Tetapi 
sekarang sobat2 kita di Djawa-Te 
:gah itoe tidak lagi bergembira 
seperti doeloe, dan malahan ber- 
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pendapatan bahwa tidak ada goe- y 
janja sama sekali 

berteroes serang terhadap bebera- 
»a kenalan Belanda, Pergaoelan 
ang doeloe begitoe rapat dan me 
narik antara beberapa kaoem ter- 
peladjar Indonesia dengan orang 
orang Belanda sekarang soedah 
noelai renggang lagi. 

Soepaja toelisan ini djangan ter- 
'aloe pandjang, boeat sementara 
"joekcep sampai disini sadja. Baik 
golongan bangsa Belanda pikirkan 
verobahan kegembiraan dalam go 
longan kaoem terpeladjar Indone- 
sia itoe, sebab dengan begitoe 
ljambatan an'ara kedoea golongan 
bangsa akan hanjoet, : 

  

AKTE VAN TOELATING, 
Diizinkan mengerdjakan genees- 

heel- dan verloskundige praktijk di 
Indonesia sebagai tabib t. F Ver- 

snel. 

Diizinkan mengerijakan prak 
tijk verloskunde sebagai bidan: 
nona2 Soetijani, Samijem, R.r, Soe 
harmi, Soemijar:i, Moestinah, Jati- 
mah, Toekijem, Erlin dan Setiati, 

  

PENGOEMPOELAN WANG 
GOENA BOENGA EMMA. 
Pengcempoelan wang goena boe 

nga Emma tidak akan dilakoekan 
didjalan-djalan, karena njonja- 
njonja pada waktoe ini telah dibe- 
bani pekerdjaan sperti oentoek 
Roode Kruis Covim dan lain-lain 
nja. Tetapi njonja-njonja ini ber- 
oesaha sekceat-koeatnja oentoek 
memadjoekan : pengoempoelan 
wang oentoek maksoed jang moer- 
ni itoe disamping membantoe pe- 
kerdjaan peperangan. 
Walaupoen demikian  oentoek 

memberantas penjakit t.b.c, hing- 
ga kini masih perloe akan soko- 
ngan tenaga dan wang. 

Tahoen ini hoofdcomit» telah 
meminta sokongan oentoek pe- 

  
  

ngoempoelan ini dengan perantara 
an badan-badan jang besar, jang 
tentoe akan menghasilkan banjak. 

. Banjak poela sokongan telah di- 
berikan pada Spitfire-spitfire, pe- 
lempar. bom, Van Galen, tetapi 
oentoek pemberantasan penjakit: 
t.b.c, ta' akan dilalaikan dan oen- 
toek ini telah diterima sedjoem- 
lah f 7625.—, : 

Soedah dikatakan bahwa pe- 
ngoempoelan . wang didjalan ta' 
akan dikerdjakan dan barang sia- 
pa jang hendak menjokong, boleh 
dengan perantaraan post no.' 300 
dari S.C.V,T. 
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di CHERIBON 

  

Moelai 

Tozan CHOESEN 
Gang. Choosen — Pekalipan. 3 
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Basa — Nu — 2 

Jaide dan dari Adelaide melaloei 

 Australia-Tengah kembali ke Dar- 
win — Soerabaja dan Betawi. Di 

Bima, Koepang dan di tengah Aus- 
-tralia berhenti sebentar 'boeat. isi 
 benzine dan makan. 

- Kalau kita katakan bahwa Aus- 
$ Epen adalah soeatoe benoea sen- 

ja- | diri jang loeasnja 3/4 dari seloe- 

njakan m 
1 Tergaan Ja bepergian 

Basa Australia j jang 
toelisan ini, teta- 

- | roes diperkenalkan 
kita, meskipoen - 

“roeh Europa, lebih 'koerang scbe- 

| sar Amerika-Sarikat, doea poe- 

| loeh lima kali locasnja Britania 

atau lima kali Seloeroeh daerah 

Indcnesia, maka akan moedah di- 

- | pahamkan betapa. pandjangnja 
itoe. Selama empat 

belas hari lebih koerang kita 
sedjaoeh Betawi 

Nana ja sehari-harinja, beloem 

lagi terhitoeng djarak jang kita 

'biasa atau kereta api malam. Dari 

tepi laoet Selatan sampai pantai 

Oetara-Australia '@djaoehnja lebih 

' koerang 27000 Km sehingga tidak 

heran kalau kita haroes doedoek 

| dari pagi sampai sore bosat me- 

 tangkahi Australia dari Adelaide 

ke Darwin. 

Djoega soal penerbangan ini ha- 
lebih banjak 

kepada bangsa. 
beloem seberapa jang mampoe 

m ena alat perhoeboe- 

kalau kita membiasa- 

san soal penerbangan 

et : sesaat. Indonesia 'haroes 

ooet: tempatnja, entah seba- 
sir . kapal oedara perang 

ygai piloot maskapai pe- 

£ Henbarsas 'partikelir.-Dengan tari 

serimpi dan gamelan atau sjair 

| bahasa Indonesia sadja bangsa 

| kita beloem bisa madjoe, ka- 

fau tidak disertai poela kemadjoe- 

|an dalam lapangan techniek se- 

PTN penerbangan dan sebagai- 

nja. Sekarang kesempatan boeat 

Fhakerdta dalam lapangan penerba- 

F3 ngan masih sangat terbatas seka- 

| orang menjangka. 

li, tetapi selekas satoe doea piloot 

'ketjakapannja, selekas itoe poela 

djalan “bocat lain-lain pemosda 

jang menjoesoel akan mendjadi 

lebih moedah. Dari moelai seka- 

rang iboe ajah pemoeda- pemoeda 

kita haroes dibiasakan seberapa 

bisa dengan kemoengkinan pener- 

bangan. boeat poetera-poeteranja, 

 soepaja perasaan kocatir mereka 

lambat laoen bisa lenjap sama se-     
tir dan takoet, tiinta sajang ter- 

hadap poeteranja sering kali men- 

: hangsn ar 

: - Berbagai penjSlidikan dan ang- 

: Mapan statistiek soedah tjoe- 

1 bangan sebenarnja tidak begitoe 

' berbahaja 
Benar tempo- 

tempo memang ada kapal terbang 

jang kesasar di poehoen atau dja- 

oeh Tara seperti barpe-barga 

  

laloei dengan mobiel, kereta api 

atau alat pengangkoetan | 
Taat 'baroe itoe. Ada djoega 

bangsa Indonesia memperlihatkan 

| kali, Sebab karena terlaloe koea- 

djadi rintangan boeat Daan aa 

II koep memboektikan bahwa pener- 

sebagaimana banjak 

  

  

alia, Curtin, sa ini La Ata 

dari prodoeksi alat2 perang Oen- 
| toek kepentingan organisasi dari 
'Indoestri2 goena keperloean kegi 

| atan perang. 
' Boeat afdeeling-perang diang- 

| dan ontwikkeling Beasley. 
Minister dari organisasi perang 

dan penjelid kan indoestri Dedm: 
diangkat djadi pemimpin prodoek 
si. 

Y 

SXRIA MERDEKA. 

dji2 selamat beliau kepada presi- 

tah Inggeris dengan offici 
ngakoei Syria sebagai tanah 

moemkan oleh jenderal Catroux. 

KENA TORPEDO. 
Philadelphia, 28 Oct. 

(United Press) — Dalam pedato 

wakil minister marine, James For 
restal menerangkan, bahwa torpe 

roe torpedo ,,Kearny” itoe mero- 

bek dinding kapal jang sebelah, 

sedang 

-tal. 
' Menoeroet keterangan Foorre- 
stal, orang beloem pernah mende- 
ngar soeatoe kedjadian tentang se 

boeah kapal pemboeroe torpedo: 

jang telah terkena torpedo pada 

bahagian jang terpenting, misih 

lanannja kepelaboehan. 

PRESIDENT ROOSEVELT € DAN 

SOAL PEMOGOKAN. -. 

Washington, 28 Oct. (Rea 

rangkan, bahwa ia akan menjelidi 
ki pemberian cendang2 .cemoem 
gotna memetjahkan soal2 pemogo 
kan aan indoestri2 defersi. 
  

ini ,tetapi ketielakaan 'itoe dalam 

'hakekatnja kediadian jang biasa 

sadia. Seperti djoega ketjelakaan 

'mobiel atau betja bisa terdjadi di 

tiap dialan atau tikoengan begitoe 

djoega halnja dengan ketjelakaan 

nenerbangan meskipoen procen- 

tage pada permoelaannja lebih 

'banjak. Tetapi memang ketjelaka- 

'an penerbangan lebih mengenai 

nerasaan orang. Sshingga satoe 

dan lainnja sering dilebih-lebih- 

kan. 
Kemadjoean sering kali tioema 

bisa ditiapai dengan darah dan 

sir mata, dan kalau doea atau tiga 

ketjelakaan penerbangan itoe Sa- 

“dja bisa menghilangkan nafsoe 

nenerbangan, maka seketika itoe 

dicega kemadisean diatas pelba- 

gai lapang hidoep akan terhenti 

Aan moendoer. 

Boekan tjoema poetera-poetera 

Indonesia, tetani rasania djoega 

boekan  moestahil sama sekali 

bahwa poeteri bangsa kita achir- 

nja akan mengarahkan perhatian 

nja ke penerbangan poela. Benar, 

sekarang masih djanggal sekali 

| boeat perasaan kita, tetapi bahwa 

kemadjoean masjarakat Indonesia 

akan menoedjoe ke arah terseboet 

diatas boekan moestahil. 

Di “Australia jang mendjadi pe- 

'lajan dalam penerbangan dari 

, Townsville ke Brisbane, seperti 

dsb.nja, malahan gadis-gadis se- 

moea. Jang: menoendjcekan tem- 

pat doedoek kita dan jang menje- 

diakan kopi atau lain-lain maka- 

gadis-gadis itoe. 
en   

: Perajatunan ditakoekan Korban Tamat ter bung ir gneoepa 
gambar ini, 

| west, 

an diangkatnja pemimpin2 | 

Ikat minister marine dan mesioe. | 

Makin serta minister persediaan 

SA Sar 

Londen 28 Oct: (Router) — | 
Radja George mengirimkan poe 

dent dari repoebliek Syria merde- | 
ka, sjsikh Taj Eddin al Hasgsani.. 

Pal itoe berarti, bahwa pemerin 

deka. Pada tanggal 27 September | 
jad. kemerdekaan. itoe akan dioe- 

BAGAIMANA ,KEARNY” TER- : 
e | jang laki2 

I'Roepanja anak itoe lebih berpiki- 

do jang mengenai kapal pemboe- 

'sadja dapat meneroeskan pera 

ter) — President Roosevelt mene | 

'djoega dari Brisbane ke Sydney '! 

nan selama penerbangan pelajan 

(rasis TenUg Ta ea ) 
Di emplacement dari Java Tran- 

sport & Handelmij di Kali Baroe 
Semarang kira-kira djam 

| 8.30 pagi soedah terdjadi hal jang 
» Kimenjedihkan. Satoe koeli nama 
r | Kijoeh beroemah di kampoeng Se- 

“dadak ia djatoeh pangsan, Tentoe 
sadja kedjadian itoe terbitkan ke 

“"gemperan di tempat terseboet, ma 
“ka dengan segera ia diangkoet ke 

“CBZ, tetapi sesampainja di sana 
“tidak lama kemoedian ia telah me 

| lepaskan nafasnja jang penghahi 

“san. Ke 
| Berhoeboeng dengan kematian 

ui jang mentjoeriga, dokter 
“lakoekan peperiksaan terliti, 

M.H) 

| OELAR SEBAGAI DOEKOEN. 
Mendjilat toekak 

amar ketel, 
| Baroe2 ini ada seorang anak ke- 
tjil main2 diberanda roemahnja di 

| Kota nan Empat, Anak itoe kaki 
nja sakit roekak. Kiranja datang se 

ekor oelar sarap keatas roemah 

ni “Fitoe. Oelar itos luloe mengisap2 da 
rah dan nanah toekak anak itoc. 
“Baroe sadja iboenja melihatnja, ia 

tidak pisahkan oelar itoe atau boe 
noeh. 

Achirnja tampak oleh kakaknja 
oemoer kira2 8 tahoen. 

“ran lagi, laloe pergi panggil orang 
lain oentoek menolong anak itoe. 

Sedatang orang contoek meno- 
long maka oelar itoe masoek keka 

in saroeng anak, lantas ditoejirkan 

Inja. Oelar itoe kelocar:dari kain sa 

sebagian dari dek diatas | 

dan sebagian dindingnja terpen- 
roeng anak itoe dengan baik, Lan 
ras diboenoeh orang sampai mati, 
Osiar itoe menoeroet kepertjaja 

an orang dikampoeng ada oelar jg. 

amat biasa. 
Demikian hal anak itoe toekak 

nja soedah dibersihkan oelar de- 
-ngan baik kemoedian di boenoeh. 

Oelar diboenoeh boekan karena 

dosa, tetapi karena ia ada binatang 

jang bisa. (Radio). 

3 GADIS MATI TENGGELAM. 

Dikampoeng Simeiboe (Koealoeh 

Hoeloe) jaitoe dihoeloe Gonting 
Saga, telah seminggoe berselang 8 

orang gadis bersaudara antara 

oemoer 16,15 dan 10 tahoen per 

gi mentjari kajoe api dengan me 

njeberang memakai sampan. 

Demikianlah, setelah kajoe api 

diambil serta pakis, makloemlah 

dalam boelan poeasa, dan hari te 
lah mendjelang lewat lohor, mere 

kapoen kembali dengan menaiki 

sampan serta memoeat perolehan 

mereka jaitoe kajoe api dan pa 

kis tadi. Malang roepanja, beloem 

sampai menjeberang ketempat di 

toedjoe, sampai 

dan dipoekoel aroes jang deras, ke 

tika itoe djoega karam. namoen 

demikian mereka sempat djoega 

berteriak meminta tolong... 
Seorang abang sigadis mende- 

ngar djeritan itoe teroes melom- 

pat, kelihatan sampan telah ka 

ram, japoen terdjoen menjelami ke 

tempat karam bermoela. Tidak Ia 

ma kemoedian agak kehilir dapat- 
lah ditemoei seorang korban jang 

tertoea, Setelah diangkat, kenjata 
an bahwa pertolongan telah sia2 

sadja roepanja ia telah meninggal. 

' Pentjaharian diteroeskan pada 

jang 2 orang lagi, sampai malam 

nja dilakoekan penjelaman, dan 

lim Darwis 'Adala, karena teroeta 

ma beliaulah jang mengepalai me 

njelami soengai itoe, boleh dise- 

boet segala likoe2 soengai sampai 

ke G. Saga diselami, tetapi tidak 

berhasil djoega, 

Tiga hari kemoedian baroelah 

moedian kabarnja telah dapat poe 
la korban jang. seprang lagi dihilir 

G. Saga. 
Menoeroet keterangan jang diper 

oleh, keriga mereka waktoe pergi 
itoe sama2 memakai kain baroe, se 
akan2 orang menoendjoekkan ting 
kah jang gandjil djoea, makloem- 
lah soedah dekat hari raja, jang 

agaknja kain itoelah  dimaksoed 
“akan dipakai oentoek berhari ra- 

ja. (PA) 

KEROESAKAN TANAMAN MOE 
DA KARENA KIDJANG. 

Larangan menembak roesa dan ki 

djang soedah meningkat hampir 

.empat tahoen sampai sekarang di 

daerah Manindjau, Ditempo jang 

| sekian iroe soeaah berlipat ganda 
banjaknja, hingga dia tidak endah. 
kan lagi segala ragam perkakas 

oesiran, Karena boleh djadi dimak 
loeminja, itoe sekedar pelarangan.   

lan itoe 
hari lamanja. Oekoeran kekedjian 

| tro Pontjol, sehabisnja makan men. 

masoek keoelak 

sangat dipoedjikan kepada Moe'a- 

dapat korban jang kedoea, dan ke-   

Sitoeasi sekarang. 

ERANG jang sehebat-hebat- 
nja antara Djerman—Roes- 

sekarang soedah 126 

perang itoe boleh ditilik dari kor- 
ban jang haroes diberikan oleh 
Nazi, jaitoe 3V, djoeta serdadoe 
nja Dengan begitoe poekoel rata 
Nazi kekalahan kira-kira 28000 
serdadoe tiap2 harinja. Berapa ke- 
kalahan Roeslan selama perang 

itoe, tidak ada pengoemoemannja, 
tetapi soenggoehpcen banjaknja 

korban tentoe lebih banjak pada 
pihak jang menjerang, aman djoe- 
ga apabila dikatakan, bahwa ke- 
kalahan Roeslan itoe tentoe djoe 
ga terbilang djoetaan. 

Serangan Nazi jang mengoeatir 
kan kini ditoedjoekan pada 2 djoe- 
roesan, jaitoe di sekior tengah 

(65 km, dari Moskou) dan di sek- 
tor selatan jang meroepakan kaka 

toea menoedjoe ke Rostov Gigi 

jang sebelah kiri berdjalan dari 
djoeroesan Kharkov dalam daerah2 
soengai Donetz, sedang gigi jang 
kanan menjoesoer laoet Azov. Oleh 

karena itoe, maka ditinggalkannja 

kota Stalino oleh pasoekan Roes 
lan itoe moengkin -sekali, oentoek 

menghindarkan diri dari koeniji- 
an kakatoea Nazi terseboet. 

Bagaimana bahaja serangan di 
medan selatan itoe, ternjata poela 
dengan pindahnja maarschalk Ti- 
moshenko ke selaian, oentoek me- 

mimpin tentara Kaukasus. Kota 
'Rostov terlaloe pentingnja boeat 

pembelaan Roeslan. Selain indoes- 
trinja jang besar, kota itoepoen 
sempat djalannja pipa2 minjak da 

ri Baku dan djoega pangkalan 
jang terpenting di laoet Azov. 
Oleh karena itoe lepas dari soal 
minjak jang maha penting itoe, 
maka djatoekhnja Rostov berarti 

djoega  bahaja. boeat pasoekan2 
Roeslan jang kini sedang mati-ma 
tian membela Krim. 

Menilik soal2 diatas, maka kini 

roepa2nja kepeniingan pembelaan 
Roeslan teroetama sekali di toe- 
djoekan di Kaukasus. 
Bagaimana landjoetnja 

doeloe-doeloe, -bahwa Inggeris—- 
Roes akan membentoek tentara- 
Kaukasus beloemlah ada samboeng 
nja lagi. Moengkinlah sekarang 
tentara Inggeris jang ditaroeh di 
Syria-Oetara, Irak dan Iran itoe 
akan menolong sekoetoenja di Kau 
kasus? Dan serdadoe2nja berdain- 
ping-dampingan dengan serdados 
Roes? 

Kia nantikan! 
KE 

soeara 

Kemarin konperensi boeroeh in- 

ternational di New York dimoelai. 
Konperensi itoe diwakili oleh 35 ne 
geri, maksoednja ialah hendak 
mentjiptakan soesoenan doenia ba- 
roe, nanti sesoedah perang habis, 
jaitoe jang choesoes mengenai per- 

boeroehan, 
Dalam pada itoe pemogokan di 

Amerika Serikat tidak ada habis? : 

nja. 53.000 kaoem boeroeh tam- 
bang di daerah Pittsburg mogok, 
sebab2nja tidak dterangkan, teta 

pi moengkin sekali minta tambah   

gadjih, sebab dalam soerat permin- 
taan Roosevelt kepada John Lewis, 

“pemimpin serekat sekerdja, dise- 
boetkan soepaja kaoem boeroeh 
itoe hendaknja bekerdja teroes de 
ngan gadjih jang sekarang, sam- 

bil menoenggoe pembitjaraan2 jg. 
akan menjelesaikan pertikaian 
ie 

Betapa besar bahaja' pemogo- 

kan itoe dapatlah didoega, kalau 
ditilik, bahwa tambang2 itoe mem- 

beri bahan bakar kepada paberik- 
paberik badja jang memproduceer 
80x dari segala produksi badja 

di Amerika Serikat. Dan lebih2 
karena kini Amerika Serikat ha- 
roes poela dengan setjepat2nja 
serta sebanjak-banjaknja memberi 
sokongan 'alat2 kepada negeri? 

demokrasi. 
Perhoeboengan U.S.A, dengan 

Djepang masih beloem tentoe tjo- 
raknja, tetapi maoepcen menilik 
sogara pers Djepang, araupoen soe 

ara kalangan2 jang terkemoeka di 
U.S.A., pembitjaraan jang akan di 
lakoekan antara kedoea negeri itoe 
tidak memberi banjak harapan oen 

toek perbaikan setoeasi di Pacific. 
Sedang kini orang masih selaloe 

| bertanja pada diri sendiri langkah 
mana jang akan ditoedjoe oleh 
Djepang, maka tiba2 ada kabar, 
bahwa dibatas Roeslan—Manchu- 

kuo terdjadi incident antara serda 
doe2 Djepang dan Roeslan, sedang 
2 hari jl. poen dikabarkan, bah 
wa dari batas Indochina selaloe 
ada tembakan2 jang ditoedjoekan 
ke Thai, 

Njatalah, bahwa kini soeasana 
di Pacific semangkin genting, 

Djepang—Amerika sama-sama 

berkeras kepala, sama-sama tetap 

pada pendiriannja bermoela se- 

dang di. tapal-batas Roeslan — 
Manchukuc dan Thai Indochina 
terdjadi incident-incident jang di- 

sebabkan oleh pasozskan2 Djepang 

pendjaga batas. 

Beranikah benar2 Djepang me 

nimboelkan peperangan di Pacific? 

Ataukah karena soedah terlaloe 
djaoeh mengambil arah politik ke 
sitoe, sehingga tidak moengkin 

oendoer kembali? 
Betoel haroes diakoei kekoeatan 

marine Djepang-dan ketjakapannja 
serta alat2 modern dari tentara 

daratnja, soenggoehpoen begitoe, 
tetapi letaknja dan keadaan kepoe 
layan Djepang itoe tidak amat baik 
dalam medan Pacific ini, Dengan 

timboelnja front A.B.C.D. jang 

makin hari makin diperkoekoeh 
itoe, seolah2 Djepang terkoeroeng. 

Selain itoec keadaan ekonomi da 
lam negeri terlaloe lemah, conjunc- 

tuur negeri Djepang gampang ter 

poekoel, (kwetsbaar) karena ba- 

njak sekali negeri mata hari terbit 

itoe tergantoeng kepada pengiri- 

man dari locar negeri. Apabila 
terbit peperangan, nistjajalah poe 
'foes sama sekali pengiriman jang 
kini masih didapat dari negeri2 jg. 

memang masih soeka mendjoeal 
bahan kepada Djepang Padahal 
kesoedahan peperangan modern ti 
dak hanja sadja tergan:oeng kepa 
da kekoecatan sendjata, tetapi pc?n 

tergantoeng kepada kekoeatan eko 
nomi sesoeatoe negeri, 

Sbk. 

  

Tanaman2 moeda segala matjam 

ragam, sampaipoen kekoelit manis 

jang setahoen ditanam, kerapkali 

diganggoenja, Oleh karenanja ti 

dak sedikit keroegian anak negeri 

jang telah ditariknja, Sedari Soe- 

ngai Batang keselatan tempa" la 

pangan binatang itoe berada, ham 

pir saban minggoe anak negeri me 

rapportkan nasibnja pada Peng- 

hoeloe Kepala disana dan konon ka 

barnja disampaikan poela pada, pi 

hak jang lebih tinggi, tapi sampai 

sekarang masih-beloem ada keten- 

toeannja, 

Kalau akan dibiarkan djoega se 

teroesnja kita rasa selain binatang 

itoe kembang biak, pertanian pen 

doedoek akan tambah sengsara 

olehnja. (Radio) 

MAJAT DALAM HOETAN, 

Baroe2 ini, dikampoeng Beboe- 

joeng, jang terletak disebelah hoe 

loe Sibiroe-biroe (bahagian. Arn- 

hemia) seorang laki-laki, jang ber 

oesia lebih kocrang 50 'ahoen, te 

lah hilang tiada tentoe rimbanja. 

Orang jang telah landjoet oesianja 

ini pada waktoe itoe sedang sakit. 

| sehingga soedah tentoelah peristi- |. 
menjebabkan pendoedoek wa ini 

kampoeng itoe mendjadi chawatir. 

Dengan segera djoega pentjahari- 

an dilakoekan dan achirnja pada 

pagi Sabtoe jang baroe laloe, 

orang toea itoe telah didjoempai 
soedah mendjadi majat diseboeah 
hoetan dekat kampoeng itoe. Dipe 
roetnja terdapat loeka bekas tika 

man, Peristiwa ini sekarang telah 

mendjadj oeroesan politie. (P,A.) 

CINEMA ORION   
GARA GARA NAIKNJA HARGA 

K3 BOTOL, 

Seboeah roemah kedai kepoe- 

njaan seorang Indonesier disatoe 

kampoeng dekat Siantar dari se 

begitoe lama ada  dipagari de 

ngan botol botol jang ditanam. 

Begitoelah kemarin doeloe keti 

ka jang poenja kedai bangoen dari 

tidoernja ternjata semoea botol2 

jang tertanam dikeliling roemah- 
nja itoe telah lenjap sama sekali. 

Moengkin pekerdjan mentjoeri bo 

tol ini dilakoekan dengan tjepat 

Han moengkin sang pentjoeri mem 

poenjai mo'or sebagai perkakas 

pengangkoetnja. 

Tentoe sadja kedjadian jang loe 
ar biasa ini oleh jang poenja kedai 
disampaikan kepada jang berwa- 

djib. (Si De.) 

  

KaborTontonan. 

ALHAMBRA - SAWAH BESAR. 

»Lintah Darat.” 

RIALTO 
.Poesaka Terpendam”. 

SENEN. 

"THALIA —- MANGGA BESAR. 
The munys Hand”, 

— GLODOK. 

,.Soeara Berbisa”. 

GUEEN PANTJORAN. 
»The Kansas Terros'' 

“PR. PARK — PRINSENLAAN. 

.Wet dari kedjahatan”'. 

CRION GLODOK 

,Sarong mode Parade” dan 
2 »Too many Hushands'', 

mua  
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Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

Satoe Roman Sociaal jang loear biasa! 

LINTAH DARAT 
Hoofdrollen : E. JOENARA, SATIJEM, 

: M.ARIEF, A.B. DJOENAEDI dil. 

Film jang menggambarkan satoe kedjadiah sedih 
dalem maisjarakat. Tjerita heibat jang 
mengandoeng peladjaran bagi pergaoelan hidoep. 

Kemiskinas, Keseorgsaraiin, Kehinain adalah 
boeah dari kekedjemannja LINTAH DARAT! 

LINTA DARAT haroes dibasmi bersama-sama! 
LINTA DARAT harces diliat oleh sesoeatos orang! 

Anak2 dibawah oemoer 17 th. dilarang nonton. 
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THALIA BIOSCOOP 
MANGGA BESAR — BATAVIA 
ak Na apa na ma ag BA 

Ini malem Rebo 29 Oct. '41 dan malem brikoetnja 
Universal poenja GRIEZEL -FILM jang terbesar 

dan hebat serta serem . 

sIHE MUMMY'S HAND“ 
Memperliatken serentetan Avontuur jang meng- 

kirik dari Expeditie pengetahoean. 

Doea Voorstellingen: Djam 7 dan 9,30 malem. 
Anak-anak dibawah oemoer 17 tahon tida boleh nonton! - 

  

  

Sabar tida lama lagi: 1 November '41 
Warner Bros poenja Super de Luxe Film jg. besar 

uIThe Sea Hawu" 
(GAROEDA LAOET) 

Anak-anak boleh sonton! 

Matinee ini Mioggoe: 1 - 2 Nov. '4l 
Hari Saptoe 1 Novem. djam 1.30 siang dan 
Minggoe 2 Nov. djam 10 pagi dan 1,30 siang 

»TIM TYLERS LUCK" Bagian ka satoe 
dg. Frankie Thomas, Frances Robinson d.I,! 

Anak-anak bole nonton. 

Hari Saptoe dan Minggoe 1-2 Nov, dj. 4 sore 
"GOLDDIGGERS OF 1937” 

dengen Dick Powel, Joan Biondell d.l.l. 
Anak2 dibawah oemoer 17th. tida boleh nonton 

  

  
  

CINEMA ORION sira 
29 30-81 Oct. "AL. 

Ka 17:00. — Ka II 9: 15 

.Sarong Mode 
Parade" 

: dengan 

SINGAPORE SHOW GIRLS 
Dan 

Speciale uitgave voor beide 
sexen, die contact met 

elkaar zoeken. 

Too Many Husbonds 
(Anak? tida boleh nonton). 

Speciaal Matinee 2 Nov. '41. 
Minggoe djam 10 pagi 
dan 2 sore. 

THE. SHADOW" 
dengen Rita Hayworth—Char- 

les Guigley 
Boeat anak 17 taon atawa 

lebih toea. 

  

  

  

  

  
    

GUELEN THEATER PAN ORAN 
BATAVIA 

Ini malem 29 dan 30 Oct. '41. 

THE KANSAS TERRORSS 
dengen Robert Livingston — Raymond Hatton — 

Duncan Renaido. 

Anak-anak bole nonton, 
  

MATINEE: Saptoe-Minggoe' diam 4 sore 

'» S0 Jou Wont Tolk?T- 
dengen Jce E. BROWN 

Anak-anak boleh aontord 

        
    

  

  

  

RIALTO BIOSCOPE 
Tjoema tinggal! INI MALEM dan BESOK MALEM sadja 

Itoe film Indonesia jang berklalannja paling heibat sendiri ! 

Lis 
TANY FM COY, 

IS MAL Gp Ag 1 

Jang soedah bermalem-malem menggoembirshken hstinja riboeen penonton ! 

Naa aan ana 

Karena lebih sangat boleh 
dipertjaja dan lebih lama 
tahannja batterij Eveready 
djadi. lebih baik. Bersama 
dengen lampoe- Eveready 
jang: tidak dimakan karat 
dan. peer Eveready.mem- 
beri. tjahaja. jang. terang, 

an : Laga 

TJAP KOEPOE : ) 
Satoe mangkok tjoklat boeboek tjap Koe- 
pose: jang panas, boekan sadja ada 
minoemun jang ledzat, tetapi djoega ' 
menjehatkan dan mengosatkan. Anak? 
poen sangat soeka sekali meminoemnja. 

  

  

  

PATJAR 
  

laloe 

TON Mn 

Tn anna Bij Soend. familie” te Kwitang, 

Sasa ai gnta beschikbaar: plaats voor kost- 
jongen liefst- Soend. of Jav. 
Geen beroepskosthuis. Ini. bij Adm. 
Pemandangan of brieven onder no. 

1132. 

Ditjari : SEORANG TYPISTE 
Bangsa Tionghoa atau Indo- 

nesia. Pelamar haroes dapat 

»Tien Vingers: Blindsysteem” 
dan sedikitnja berdiploma 
Mulo. 
Lararan dengan soerat pake 

No. 1133 Adm. Pemandangan 

Boek- & Commissiehandel AZIA, 

dagang matjem? kertas, carion en3. 

Kwaliteit &. harga melawan. Pada 

drukkerij besar ketjil service ter- 

oetama. Sedia prijscourant. Kan- 

toor' &-goedangs: Molenvliet West 

NN SEE 88/B Telf. 282 Bat, Import Ame- 

TRADE-MARK 

    
  

  

: 
Kramat 14 sa Batavia-C. 

OBRAL BESAR 
dari segala barang - barang 

KORTING 

30!) - 205 - 10!) 
Segala barang? bagoes, moerah dan 

persediaan tjoekoep dari roepa? matjem 

  

|. OBRAL PILOT VULPEN 

Korting 20 ar 50” 

PEN EMS NAN NN SEN UE 

Pe ee EA KAN AN SENTER ARA 

Prinsonlasu 

Prinsen- Pa rk, BATAVIA. 

PRINS THEATER: 

Ini malam penyabisan dipertoendjoekan 

Columbia poenja film jang menggeterken hati ! 

AMTPELAW 
atawa WET DARI KEDJAHATAN 

dengen Edward G. Robinson dan Barbara O'reil 

Anak-anak bole nonton. 

  

THEATER KA2: -— | 

Ini malem dipertoendjeekan film Tiongkok 

NARROW ESCAPE 
Anak-anak bole nonton. 

  

THEATER KA-3: 

Ini malam: THE MALAYAN REVUE. 
  

  

MATINEE. Ini hari djam 4 sore: 

Edwar G. Robinson dan Barbara O'neil dalam 

LAM THE LAW | Wet dari Kedjahatan) 
Anak-anak bole nonton 

Ss ENEN 

  

PERTOENDJOEKEN 

PA aa SN BE ARA EA ON 

  ANAK-ANAK BOLEH NONTON, 

Bana 
aa 

Obi 

  

Prof Tabib N. M. Sher 
Occultist Astroloog Eri 

SENEN &4i am KATAVIA-C. 

Speciaal mengobatin dari penjakit Peloe (impotentie) 
Bawasir (Ambeitm) Bengek (Asthma) napas sesak oeloeh 
hati, batoek darah ef kering, penjakit Koelit (Exceem) 
entjok? (Rheumatiek) perampoean jang keloear kotoran 
poetih atawa tida tjotjok kotoran boelan of kepingin 

peenja anak, Keatjing nanah, Sakit perapoean, dll. 
Segala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik betoel, 
Zonder eperatie, harga pantas, di-losar kota obat? kirim 
dengan rembours, boeat pereksa penjakit, djoega boleh 
panggil di roemah sendiri, DAN menerangkan hal? peng- 
hidoepan peroentoengan jang bakal datang dengan ilmos 
ASTROLOGIE dari dagang, pekerdjaan reemah tangga, 
perkawinan, pertjintaan kesehatan d.Li. jang meestinja 
ingin maoe taoce, Selahkan datang dengan lekas oentoek 
Saksikan sendiri!!! dam bikin karoseoop (peidji) 

N. B.Sedia obat beeat rambeet peetih bikin hitam per 

flesch f 1.50, 

Segala Roesia dipegang betoel. 

  

  

  

  

  
     

    

     

    

Io KAN Me KAN En 
KASI MINOEM OBAT BATOEK WATSON'S TANGGOENG 

LEKAS BISA BAEK. 

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoda, rasanja manis dan 
gampang dipake. Ia lekas semvoehken batoek pilek, batoek 
panas, sesak napas, sakit dada dan leher, d.Ll. Is antjoerken 
riak-riak dan ilangken angin-angin. 

No, 45 WATSON'S COUGH MIXTURE. 
Obat batoek boeat orang dewasa. 

No. 35 WATSON'S.COUGH SYRUP for CHILDREN. 
Obat batoek boeat baji-baji dan anak-anak ketjil. 

Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa beli 
sendiri pada: 

Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK Co. 
Toko Tiga No. 84 — Batavia. 

   

  

Prof. Thabib Z. H. Fachroedin 
14 SAWAH, BESAR, BATAVIA 0. 

33. LUITENANTSWEG — MEDAN — TELEFOON 1888. 

Specialist Aambeien Lemahsjahwat Diabeties Rheumatiek. 
Aambeien di dalam 10 hari bisa semboeh betoel dan keloear 

akar2nja en tidak merasa soesah atau bahaja apa2. Zonder po- 

tong en soentiek. 

Apa artinja lemahsjahwat itoe? dan apa bahajanja bagi Ma- 
noesia dalam hidoep.en kasehatannja, baik kita terangkan di- 
bawah. 

Lemahsjahwat (Sexual. Deabelity) of silan Mani (Spermator- 
rohoa) Prostatorrhoea (Siulan Mazi) of Premature Ejaculation, 

(Soera-at Inzal-, Tanda2nja (Alamat2nja) en kenapa djadi se- 
bab2nja penganggoeannja itoe, ija: 
A. Kaloe orang soedah kena penjakit kotor Syphlis atau Gon- 

nohorrea, sakit kintjing nanah, atau batoe of passir di kin- 
tjing, bocah pinggang kena sakit, djadi penjakit2 itoe meng 

longgarkan tahanannja mani en mengkatjaukan perkakas2 
nja bagian mani. 

B.. Constipition (Peroet gemboeng) atau actue Castricis (Ma- 
kanan tidak hantjoer), atap oelar dioesoes en di peroet 
of Aambeien, karena itoe 

C. Tarok koeat pikiran dalam batja atau dalam kerdja, ba- 
njak. Djimaak atau Ighlam, of Keloearkan mani dengan 
tangan (Onanism), : 

Alamat2nja: 
Waktoe bersetoeboeh tidak sempoerna lekas keloear dan en- 

tjer, en lama koerang nafsoe, tida poeas. 
Sesoedahnja atau sebeloemnja kintjing keloear mani, en kin- 

tjing panas en bewarna poeti ada eiwit, poeti, en rasa2 maose 
kintjing. 

Kaloe pikirannja melajang en liat.jang ketjantikan atau de- 
kat, doedoek sama kaoem lawannja soeka keloear MAZI, en 
djadi lemah. Badan berat en lemas dan tjape, tidoer poen koe- 
rang malas kerdja poetjat moeka koerang darah, kaki tangan 
rasa dingin pinggang sakit rasa soemoet2tan di pinggang atau 
belakang en dikaki, poesing kepala atau sering sakit kepala, 
tidak nafsoe makan peroet gemboeng, en goda mimpi, dan ti- 
dak bisa dapat toeroenan, en roesak oetak en bisa gampang 
kena kalau waktoenja ada penjakit menoelar, 

Maka dengan moedjarabnja  obat2 jang setjara modern dari 
Hindoe, di obatin dengan garantie sampe baik betoel, en lain2 
penjak:it2 seperti Rheumatiek sakit toelang, sakit pinggang bi- 
ri2 Verlaming mati badan sebelah, kintjing manis, kintjing na- 
nah syphlis sesak napas, batoek basah of kering TBC. Daging 
toemboeh di idoeng (Ambeien di Idoeng) Fitsula loebang ketjil 
di idoeng atau di doeboer, Penjakit2 mata, koeping, gigi, hoeloe- 
hati bisoel di peroet oesoes toeroen disentry (Medjan), sakit 
pikiran, exema gatal. 

Penjakit dl. kaoem ihoe: Sakit kepoetian (witte' bloed) en 
boelanan tidak accor atau soesah, dan lain2. 

Semoeanja penje kit di obatin dengan perdjandjian sampe ba- 
ik betoel zonder operatie, 

Harga2 obat direken pantas. 
Djam bitjara 8 — 12 vm. 4 -—8 nm, 

 



Nai 
4 

-haroes mengetahoei sifat 
peperangan jang bermahara- | 
»la sekarang.  Lambat-laoen 

npak kepada kaoem boeroeh, 

wa peperangan jang dilakoe- 
| MEP Jang ber- 

n en. 

.  Djika Ne 

kenang soedah njata pe- 
n dan pembelenggoean 'itoe 
ami oleh kaoem “boeroeh. 
t itoe kaoem boeroeh ha- 
jokcng 10070 € orsaha2 oen 

- n mindasan dan 

enggocan 'itoe, Pemerintah 
Idi: Belanda jang toeroet ber- 

ioang oentoek membela kemerde-. 
1 kacem boeroeh 'itoe haroes 

kong sek noengkin. | 
ah terang, bahwa beban 
erletak diatas bahve Peme- 

itoe adalah berat sekali. 
k mendjalankan kewadji- 

ja Pemerintah perloe bantoe- 

ini. Dari “sebab itoe 'seha- 
Pemerintah “berhoeboe- 

dengan kaoem boeroeh, oleh 
Ker soember dari kekoeatan 

Ivodbekdinta Niaroes men. 

- keapda Pemerintah, agar 
kaoem boeroeh bisa to 

adah, Bapa & badan 
penasehatan . pemerintah 

dan-badan perwakilan ada 

- jang “dalam Mn bnga ya 
gambaran-gambaran dari loe- 

sadja dari keadaan boeroeh, 
tentoe tidak mendalam sam- 

ti-sanoebari dan Lagunya 

ri kaoem boeroeh, tidak 

. djika datang 

Kn ea ditengah-tengah 

kat boeroeh jang hangat. 

em boeroeh berhak oentoek 
soepaja wakil-wakilnja 
Mereka berhak poela 

mendesak soepaja wakil- 
a diberi hak oentoek toe- 

menjentausakan Negeri. Se- 

pa? Sebab masjarakat ka- 

| boeroeh itoe masjarakat jang 

sekali, sangat lebih loeas 

masjarakat kaoem madjikan 

Olomgati lain-lainnja. sehing- 

impin-pemimpin: kaoem boe 

LT ditengah-tengah 
None. ka. loeas 

1 Pi da ana tentoe sa- 
nga Djika golongan- 

ang Makasar 
asib, jaitoe hi- 

djocal tenaga. Walau 
perboeroehan itoe ada 
gn dan oepah, sa- 

|| alasan, 

  “jang sehat tidak 

soeatoe organisatie. Sarekat sare- 
| kat sekerdja di negeri-negeri de- 
mocratie tidak memakai dasar ke- 

' bangsaan, akan tetapi dasar aga- 
. ma atau lain-lain faham jang in- 
ternasionaal sebagai sosialisms, Di 
"negeri kita ini nationalisme dipa- 
“kai dasar perdjoangan berhoe- 
boeng Agan. keadaan masjarakat 
koloniaal Dalam masjarakat kolo 

njaal ada golongan orang- orang 
jang merasa dirinja lebih tinggi 
dari Tainnja, jaitoe mereka jang 
mempoenjai meerderwaardigheids- 
complexen. Dengan sendirinja meer 
derw aardighe idscomplexen itoe me 
nimboelkan  minderwaardigheids- 
complexen dilain fihak, jaitoe me- 
reka jang dianggap lebih rendah 

“segala-galanja. Soedzh tentoe ka- 
rena adanja doea complexen itoe 
timboel pertentangan, djika ke- 
doea golongan itoe dikoempoelkan 
mendjadi satoe. Djika dalam per- 
tentangan itoe fihak jang satoe 
“senantiasa kalah, soedah tentoe ia 
berhak oentoek meninggalkan per 

| satoean, memoetoeskan perhoeboe- 
ngan dengan pihak lainnja. Ia ber- 
'hak mengadakan Ban sen- 

| diri. 
““Djadi terang, bahwa sad natio- 

—nalisme “dalam sarekat sekerdja 
“'itoe adalah soal jang berhoeboe- 
ngan dengan masjarakat koloniaal 
jang bersifat dualistisch. Djika | 
dualisme itoe hilang tentoe soal 
 nationalisme itoe hilang poela. 

Sebab apa internationalisme 
itoe penting sekali boeat sarekat 
sekerdja? Sebab perobahan-per- 
obahan dalam perboeroehan itoe 
tidak bisa diadakan, djika negeri- 
negeri jang berhoeboengan dengan 
negeri 'kita itoe ta" mengadakan 
“perobahan 'atau perbaikan dalam | 

'peroesahaan. Selama negeri kita 
berhoeboengan dengan negeri-ne- 
“geri jang kedoedoekan boeroehnja 
rendah adanja, permintaan-per- 
'mintaan kita oentoek perbaikan | 
nasib, “mitsalnja tambahnja oepah 
“atau 'memendekkan waktoe beker- 
aa, 'semantiasa ditolak dengan 

'bahwa peroesahaan-per- 
| oesahaan disini akan mati, karena 
tidak bisa mengeloearkan barang- 

“ Ibarang jang sama moerahnja de- 
ngan “barang-barang jang dike- 
loearkan oleh negeri jang berhoe- 
'boengan dengan kita. 

Maka dari pada itoe kita mera- 
sa girang karena poetoesnja per- 
hoeboengan perekonomian Hindia 
Belanda—Japan, karena berta- 
hoen-taihoen peroesahaan-peroesa- 

| haan disini memakai oekoeran Ja- | 
pan, padahal di Japan kedoedoe- 
kan kaoem boeroeh sangat ren- 
dah adanja, sehingga djika kedoe- 
doekan kaoem boeroeh disini ada 
lebih baik sedikit dari pada di Ja- 
pan masih berarti boeroek. 
Menggirangkan sekali bahwa . 

'Kini perhoeboengan antara Hindia 
Belanda dan Australia bertambah 
rapat. Sebagaimana kita tahoe ke- 
doedoekan kasem boeroeh di Aus- 
tralia soedah lebih bagoes adanja 
dari pada kedoedofkan kaocem 
boeroeh di Azia. Dengan mema- 
'soekkan barang-barang Australia 
moedah-moedahan betere arbeids- 
voorwaarden jang ada di Austra- 
lia dapat diimporteer pocla. 

Dengan adanja perhoeboengan 
internationaal antara boeroeh sa- 
ma boeroeh pergerakan sekerdja 

| dapat membandingkan hasil pe- 
| kerdjaannja disatoe negeri dengan 

lain-lain negeri. Kaoem boeroeh 
“dari beberapa negeri akan dapat 
bekerdja bersama-sama poela oen- 
'toek mentjapai perbaikan nasib- 

| nja. 

| KESIMPOELAN DARI PEMBI. 
TJARAAN INI JALAH: 

I. Pergerakan sekerdja minta | 
' soepaja diadakan badan-badan 

: pengawasan pada tiap-tiap peroe- 

sahaan jang penting bagi negeri 
(vitale bedrijven) jang bersifat 

spermoesjawaratan antara Peme- 
rintah, Boeroeh dan Madjikan 
(Tripartite-overleg). 

II. Me k kepada pemerin. 
tah soepaja kaoem boeroeh jang 
berorganisatie diberi bagian da- 

lam menjentausakan dan pembela 

& 

  

f nogor, 

.mogan -Halal bi: halal, 

| beterde 'arbeidsvoorwaarden.   

“Djawa Barot, 

. KAOEM ISTRI AL IRSJAD. 
Bersembahjang Ten 

Kaoem Isteri Al-Irsjad di Bogor | 

| “dak ketinggalan toeroet bersem | 
| bahjang "Id, tetapi mereka soedah: 
adakan sembahjang 'Id itoe sendi-' 

| ri di langgar Pekodjan (Bogor) di 

antara orang2 perempoean sadja 

lebih koerang semocanja ada 60 | 
| orang. Jang mendjadi imam : dan | 
| chatibnja, jalah njonja Tatoem ke. 

toea dari bagian Isteri Al-Irsjad | 
| jabang Bogor. Di sitoe djoega di: 

adakan pertemoean Lebaran di an 
tara mereka. (Ar.) 

PEMBAGIAN ZAKAT FL 
TRAH AL IRSJAD. 

Pemoeda Al Irsjad Bogor dan | 
Pandoenja telah dapat mengoem- 
poelkan zakat fitrah dari Bogor 
sebanjak 529 liter beras, jang ma 

na soedah dibagikan kepada 40 fa | 
milie jang haroes menerimanja, 

Beras ini di antarkan ke rgemah 
mereka masing2 Ada 92 liter jang 
soedah dibagikan pada oemoem da 

ri fakir miskin jang djoemiahnja 
ada 100 orang. (Ar). 

SOEBANG. 

'Pemb. O.D. mengabarkan:: . | 
PERSATOEAN COMITE ID. 

Sembahjang-di 
tanah lapang:.: 

Pertama kali ini.di Soebang te 
lah dikentoek Persatoean Comite 

'Id, terdiri dari N.O., Moehamma 
dijah, Parindra dll. perhimpoenan 
di Soebang. 

Oesaha Comite jang pertama,: ja 

lah oentoek mempersatoekan sem 
bahjang 'Id di tanah Lapang, telah 
berlangsoeng dengan baik,- bertem 
pat di Lapang Kebon Klapa ke 
poenjaan My P..& T, 

PERTEMOBAN HALAL BIHA- 

LAL 

Oleh oesaha Comite Id Soebang 
- maka pada malam Sabtoe, ddo 24 

/25 Oct, 41 telah diadakan Perte- 
bertempat 

di  Gedoeng Moehammadijah, 

ZAKAT - FITRAH. 
Didalam Idulfitri ini tahoen, de- 

ngan kegiatan oesaha Comite pe 

ngoempoelan Zakat fitrah, maog 
poen dari fihak N.O, ataupoen Moe 
hammadijah, dapatlah membagikan 
fitrah kepada jang berhak. mene 
rima, teroetama fakir miskin, jang 

lebih loeas lagi dari tahoen? jang 
lalse. 

Pembagian mana tidak koerang 
dari 275 oranf fakir miskin, jang 

mendapat bagian beras dan oeang. 
Walaupoen tiap2 bagian tidak be 
sar, tetapi loemajan djoega fakir 

miskin dapat bagian. 

PASAR MALAM DERMA. 
4 D naked jaiti, 
Telah sampai kabar kepada kita. 

bahwa nanti pada tanggal 10 sam 
pai 24 November 41, di Kalidjati 
daerah Soebang, akan diboeka Pa 
sar Malam Derma, oleh initiatief- 
nja Toean Tjing Goan Sioe cs., jg. 

dibantoe oleh para ambtenaren dan 
tocan2 dari golongan partikoelir, 

Pasar malam jang akan datang, 
ini jalah Pasar Malam Derma jz. 
kelima kalinja boea! ini tahcen jg. 
diadakan di daerah P. & T, Lan- 

den. - 

FRANCO AMAL MOEHAMMADI- 

JAH, 
Oesaha Comite telah berhasil de 

ngan menjenangkan, teroetama 
mendapat sokongan dari Eigenaar 
Heijman Bioscoop Soebang, telah 
2 kali mengadakan moment actie 
dengan diramaikan  Muziekver. 
BBS bertempat di zaal Bioscoop.. 

Selainnja Heijman Bioscoop te 
lah memberi gratis pemasang recl. 
adv. dan menjamboeng kapitaal pa 

da comite banjaknja f 20.—. 
  

an negeri, jalah soepaja diberi ke- 
sempatan oentoek toeroet beker- 
dja baik dalam badan penasehatan 
maocepoen badan perwakilan. 

HI. Pergerakan sekerdja ber- 
dasar kepada solidariteit 
kaoem boeroeh, karena perasaan 
senasib. jang ditimboelkan oleh 
keadaan: .mendjoeal tenaga oen- 
toek hidoep. Perdjoangan pergera- 
“kan sekerdja ditoedjoekan kepada 
perbaikan nasib, jang beroepa ver- 

ke- 

ma'moeran dan kesosialan. Dari 
itoe serekat sekerdja haroes ber- 

sifat internationaal dan sosiaal, 

Ki 
Y 

: Idia soedah tahosnan bekerdja 
“ngan oepah f 0.50 sedang jang di 

Per “hang antenna pain 
hargaan tenaga. 

| Antara” mendapat kabar, bah 
/a disalah satoe peroesahaan 

3 'tenoen dikota Tjilimoes (Tjirebon) 
€poenjaannja bangsa Timoer- 

Asing oentoek kaoem boeroeh Indo 

nesia diperoesahaan terseboet ada 
“sedikit kesoekaran, 

Sebab2nja kesoekatan ini ialah, 
bahwa moelai tanggal 1 Oktober te 

ih. didatangkan kaoem boeroeh 

an bangsa Arab dari Tjire 
n banjaknja 11 orang. Demiki 

kianlah berhoeboeng dengan keda 
tangan tenaga ini, maka kaoem 
Meerostap gone jang soedah be 
kerdja ta an disitoe — ada jg. 

soedah 3--4 tahoen — laloe diha- 
oeskan oleh .madjikannja membe 

rikan didikan dan toentoenan pada 
ikaoem boeroeh jang 11 orang ini 

“dibagi dalam beberapa afdeeling. 

Pemberian didikan dan toentoe- 
“nan ini bagi mereka tidak mendja 
di keberatan. 

| Jang mendjadi keberatan bagi 
mereka ialah-bahwa dia — boeroeh 
Indonesier — jang soedah tahoe- 
nan bekerdja disitoe hanja menda 
pat oepah rata2 50 sen seharinja 

“sedang orang jang diadjar olehnja 
I-oepahnja teroes f 0,55 sadja, 

3 -Diantera jang bekerdja sekarang 
Soedah ada jang minta berhenti sa 

'dja berboeroeh diperoesahaan te 
noen itoe, sebab merasa tidak enak 

diperlakoekan “demikian, karena 

de 

adjar olehnja lantas f 0.55 sadja. 
Kalau dilain peroesahaan jang he 

sar2 ada pembagian Europeeseh 
'dan Aziatische personeel, maka di 
sini ada perbedaan Uitheemsch dan 
Inheemsch personeel. 

Voorschot Lebaran 
Yg dari. gadjih.di 

potong sekali goes 
Pada tiap2 maoe lebaran biasa 

nja mereka dapat  oeang voor- 

g0e, 

. Karena oepah matjam2 tergan 
toeng dari pekerdjaan apa jang di 
pegang olehnja, “seperti toekang 

# tjelep lelaki 15 sen sedang toekang 
tjelep perempoean 12-sen dan toe- 

- kkang sorteer 50-sen seharinja, ba 
iklah diambil tjontoh toekang tje 
lep oempamanja: maka oeang voor 
schot dia terima 3 X 50 sen djadi 
f 1.50, 

Setelah hari Lebaran habis dan 
mereka moelai lagi bekerdja, ma 
ka oepahnja dalam minggoe sete 

lah lebaran teroes sekali goes sa- 
dja dipotong oentoek menoenaikan 
oeang voorschotnja tadi. 

Kedjadian ini soekar dirasakan 
nja oleh mereka, sebab makloem 

sadja soedah oepah rendah, dia 
mesti menjewa pondok, membeli 

makanan dll, tiba2 oepah dalam 
minggoe pertama setelah lebaran 
dipotong sekali goes, hingga oeang 
sisanja tidak tjoekoep. 

Sekian oentoek sementara 
tang keadaan boeroeh tenoen 

| Tjilimoes. 

ten 

di 

mana 

Pada Ahad-pagi 26 October ini 

komite-Ronggowarsitan telah me- 
ngadakan rapat, bertempat di ge- 
dceng Dewan Bale-Agoeng di Solo, 

Jang hadlir toean-toean: B.K. 
P.H. Hadiwidjojo ketoea Pahe- 
man Radya-Poestaka (jang mem. 
'bentoek komite itoe), Mr. B.K.P, 
H. Djojokoesoemo ketoea, B.K.P. 
H. Praboewidjojo wakil-ketoea, 
R. Ng. Josowijoto penoelis-benda- 
ra, JA. Mulder, R.M.T. Ronggo- 
warsito. RM. Sindoesawarno dan 
H. Soetadi anggauta. 

Anggauta jang tidak datang ka 
rena berhalangan toean R. Soeto- 
po Adisapoetro dan R. Dwidjowi- 

foto, sedang toean L.S. Tan jang 
djoega diminta doedcek dalam 

komite, beloem memberi ketera- 

ngan. 
Djam 9 pagi rapat diboeka. Ke 

toca P.R.P. menerangkan mak- 

soed dan asal moelanja bentoekan 

komite ini, jalah memperingati 
70-12 tahoen wafatnja R. Ng. 

Ronggowarsito  poedjangga-besar 

di Soerakarta jang terkenal, jang 

achirnja komite “dilantik oleh be- 

Hau, dan pimpinnan diserahkan 

pada ketoea,   

'R. Ng. Wandopranoto 

  

schot setengah kali gadjih seming 

  
  

  

| Djawa Tengah" 
SOLO. 

RA' JAT DENGAN LOERAH KE- 
"PALA DESA, 

Malam-pertemoe- 
nadi Nemoet ar, 

Pada malam:Senin 26—27 Oct. 
ini di Pendopo roemahnja toean 

assistent- 
wadono B.B, di Ngoetar (Solo) 
telah diadakan malam-pertemoean 
ala-bichalal, jang dihadliri koe- 
rang-lebih 100 orang tamoe, dian- 
taranja ada beberapa loerah kepa- 
la desa'dan pegawainja. 

Djam 9 sore pertemoean diboe- 
ka oleh toean roemah seperti bia- 
sa, laloe toean R. Soemardi kepala 
sekolahan  Moehammadijah di 
Ngoetar dipersilahkan pidato, oen 
toek menerangkan arti dan asal- 
oesoelnja alal-bichalal, jang laloc 
.disimboeng pidatonja toean R.L. 
Hartoboentoro, oentcek mendje- 
laskan pidato jang pertama itoe. 

Achirnja ada jang pidato lagi, 
oentoek  menjatakan' bagaimana 
perhoeboengan ra'jat dengan loe-. 
rah kepala desa dan pegawainja 
jang sesoenggoehnja dan seha- 
roesnja, karena baiknja perhoe- 
boengan dan toentoenan golengan 

itoe pada ra'jat, bisa menimboel- 

kan ketenteraman - dan kesela- 
matan. Setelah didjamoe makan- 
dan minoem seperloenja, djam 12 
malam pertemoean ditoetoep de- 
ngan selamat. (M.) 

OEPATJARA , NGABEKTEN” 
DI KERATON. 

Ryksbestuurder 

dan semoea boepa- 
hp 

Pada Senin-pagi 27 October ini 
dalam keraton Soerakarta telah 

diadakan oepatjara ,,ngabekten” 
lagi. Ini hari bagi rijksbestuurder 
dengan semoea boepati dan pem- 

besar pradjoerit keraton. 

Sebeloem djam 10 pagi semoea 
telah masoek dalam keraton, de- 
ngan pakaian hitam, pakai ,,koe- 

loek-kanigoro”. Golongan Pange- 
ran di Noentorosono, rijksbestuur- 

der dan boepati di Bangsal-Moro- 
koto. litnan-kronel koemendan pra 

djoerit dengan semoea oepsir di 

Martjcekoendo, 

Setelah Z.H, Seri Soesoehoenan 

mijos, dengan dihormati gamelan 
lagoe Srikaton dan moesik lagoe 

Wilhelmus, semoea kaoem pembe- 
“sar dan abngsawan tsb, “diatas sa 
ma dipanggil menghadap diha- 
dapannja Seri Soenan, di tengah- 
tengahnja pendopo-besar Sasono- 
sewoko. 

Tidak lama dari itoe, masing- 
masing diperkenangkan- madjoe 
mendekati kedoedoekannja Seri 
Soenan, dengan djalan ,,lakoe-do- 

dok” jalah djongkok. oentoek 
menghoendjoekkan pengabekti, 
dengan mentjioem kakinja Seri 

Soenan. 

Setelah selesai semoea, djam 12 
siang oepatjara dibikin boebaran, 
masing-masing sama poelang, Ha- 
nja kaoem pembesar dan bangsa- 
wan, jang permaisoerinja atau 

isterinja sama melakcekan oepatja 
ra ngabekten pada Goesti Kan- 
djeng Ratoe Pakoe-Boewono (per- 
maisoerinja Seri Soenan) di dalam 
besar Probosoejoso, jang pada 
djam 1 siang baroe boebaran. 

CM”) 

Rapat ,,Komite-Ronggo- 
warsitan" di Solo. 

VERSPREIDE  GESCHRIFTEN DAN DJOEAL FRANCO AMAL. 

Ketoea kcmite menerima sera- 
han pimpinnan, dengan menga- 
toerkan terima kasih seperloenja. 
jang setelah melakoekan pembi- 
tjaraan seperloenja, rapat me- 
ngambil poetoesan (jang boleh di 
oemoemkan) seperti berikoet: 

1. Pengoemoeman bentoekan ko 
mite bersamaan dengan pelantikan 
»Taal Raad” atau ,,Paheman-Pani : 

| »Poedjangga-par 1 

| 
tibasa” besoek malam Minggoe 

.15/16 November 1941, 
2. Jang dipentingkan, jalah me 

    

KEDORA PAG 1. 

ALAI-BIOHALAL »SANTJAJA- 
RINI”. 

r "Singgih berpi- 
dato. 

Pada malam Senen 26/27 Octo- 
ber ini perhimpoenan kaoem poe 
teri ,,Santjaja Rini” telah menga 
akn malam pertemoean anggau 
ta ,,alal-bichalal” bertempat di 
gedoeng Sekolah roemah tangga 
»Mardi Wisma” kepoenjaan S. R. 
itoe sendiri di Teposanan-Sriweda 
ri (Solo), Jang berhadlir koerang 
lebih 400 kaoem poeteri anggota, 
diantaranja beberapa kaoem lelaki 
soeami anggota. 
Djam 8 sore pertemoean dibse 

ka oleh ketoea njonja R. Ngt. Ma 
ngoenatmodjo dengan menghatoer 
kan selamat dan mengoetjapkan 
alal-bichalal seperti biasa, 

Toean R. Mangcenatmodjo diper' 
silahkan berpidato, oentoek mene- 
rangkan arti dan asal moelanja 
alal-bichalal itoe, dengan pandjang 
lebar dan mengertikan. 

Njonja R, Ngt. Djokorahardjo di 
persilahkan berpidato, oentoek me 
nerangkan kewadjiban kaoem pe- 
rempoean dalam masjarakat. Djoe 
ga pidato ini pandjang dan mem- 
poeaskan bagi jang mendengarkan 

Mr, R.P. Singgih laloe dipersi- 
lahkan berpidato tentang ekonomi 
bagi kaoem perempoean. Pidato 
ini, sebagai biasanja, diterangkan 
oleh spreker dengan lantjar dan 
menggembirakan, jang pokoknja 
sadja mengharap, soepaja keadaan 
ekonomi roemah tangga didjaga 
betoel2, agar soepaja tidak me- 
nimboelkan pergontjangan dalam 
ketenteraman hidoep bersama se 
keloearga. 

Setelah didjamoe. makan dan mi 
noem, djam 10 malam pertemosan 
ditoetoep dengan selamat, (M.) 

SOCEMPIOEH., 
COMITE WAKAF STICHTING 
Orang mengabarkan : 
Pada tanggal 25/26 Oct. '41 ma- 

lam Minggoe Comite Wakaf Siich 
ting Taman Siswa Soempioeh te- 
lah melangsoengkan rapat anggau 
ta bertempat di gedoeng Taman Sis 
wa, Rapat ini diramaikan atas 
soembangan # toean Mosljooetomo 
dengan klenengan. 

Poetoesan2 : 
a.  Comite Wakaf Stic hting telah 

dapat mewoedjsedkan gedong 
baroe jang tjoskoep pandjang — 
Gan lebarnja janz moelai boe- 
lan Aug. 1941 telah dapat di 
pakai mengadiar. Oentoek me 
njempoernakan gedoeng sb. 
masing2 anggauta diwadjih- 
kan menambah sokongannja. 
Soesoenan pengoeroes CW.S. 
Ketoea — toean Sarwadi, 
W. Ketoca — toean Soewarlan 
Penoelis — toean A. Sadjad 
Bendahara — Martowijono 
Pembantoe — toean-toean Pra 
wiroatmodjo, Reksowidojo, 
“dan Soewatijo. 

Atas oesoel toean Kartodir- 
djo Comite Wakaf Stichting 
akan menggalang Soeran goe 
na menjongsong dan mempe- 
ringati tahoen baroe Djawa. 
Peringatan.Soeran ini akan 
diramaikan dengan Wajang 
Koelit dengan dalang kita sen 
diri toean -Soewatijo. 

sg 

toean2 RMT, Ronggowarsito, R. 
Ng. Josowijoto dan R. Dwidjowijo 

to. : “ 

5. Kepada semoea keradjaan Dja 
wa dan Zelfbesturen akan diminta 
bantoeannja, baik ocang maoepoen 
tenaga dan moreel, 

6. Oentoek mentjoekoepkan beja 
itoe, akan dioesahakan adanja suh 

nerbitkan semoea karangan dan |, 
toelisan almarhoem Poedjangga- | 
besar itoe dalam beberapa kitab 
(djilid, deelen) sebagai ,,versprei 
de geschriften”, 

3. Hal itoe anggota, toean J. A. 
Mulder (inspecteur Ini. Onderwijs 

daerah Vorstenlanden) diserahi me 
lakoekan pembitjaraan hal itoe 
dengan departement van onderwijs 
an e6eredienst dan Balai Poestaka, 
oentoek minta soebsidi dan bantoe 
an terbitnja verspreide geschriften 
itoe, 

4. Bagian redaksi, menghimpoen 

karangan2 dan toelisarni2 itoe te 
lah disoesoen sub-komite, terdiri 

| 

  

komite dimana2 tempat, jang di- 
minta bantoeannja, mengidarkan 
lijst derma seperloenja, 

7. Kalau oeang pendapatan itoe 
ada kelebihannja, akan dioesaha- 
kan berdirinja toegoe- -peringatan 
(monument) atau park, dengan na 
ma ,,Ronggowarsito-park” atau 

8. Kalau di idzinkan, komite 

akan beroesaha mendjoeal ,fran- 
co-amal”, jang keoentoengannja 
boeat segala beja komite itoe, 
Djoega hal ini toean Mulder di 
sehari melakoekan  pembitjaraan 
dengan pemerintah dan pembesar 
PF: 

9. Dengan hormat, soepaja pers 
dan oemoem soeka membantoe oe- 
saha komite ini, pada oemoemnja. 
Siapa jang berkenan membantoe, 
dengan tjara bagaimana poen djoe 
ga, harap berhoeboengan dengan 
komite, alamat toean R. Ng, Joso 
wijoto p/a Museum Radya-Poesta 
ka di Sriwedari, Solo, 

Djam 12 siang rapat ditoetoep 
dengan selamat, (M.)  
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SN hal ito dhoap. 
— dahoeloe. Itoelah jang 

: 2g, Sena. 

adi Sebagai berhak atas 
benda. Dia tidak bisa ber- 

f, dia hanja boleh men- 
. » itoe di Minang | 

sek: kali tidak bertemoe 

kepoenjaan Datoe' Garang, . !! 
Soetan Lem- 

Toeah atau roemah kepoenja- 

Anna Na” “Gali 
h mendapat hasil koe- 
Tan Ocang itoe 

  

  
ma 

etelah beristeri, maka diroe- 
mah isterinja itoepoen tidak ada 

asanja, tidak ada tanggoeng 
| djawabnja. Sebab itoe moedahlah 
beristeri sampai berempat, dan 

'1 moedah poela bertjerai, kalau se- . 
“kiranja mertoea atau mamak dari 

| isteri itoe koerang mengindahkan- 

nja. 

Waktos ketjil disoerau, 
Waktoe moeda merantau, 
'Waktoe dewasa djadi ,,semen- 

da”... Enaknja! 
Bagaimana kalau soedah toea? 

| Roemah - tempat tinggal orang 
toeca tidak ada. Koeasa kaoem laki 

“laki tidak ada dalam roemah! 
. Orang toea disediakan baginja 
soerau. ,,Soerau, tempat berge- 
Joeng dihari toa”. 

Kalau dia djatoeh miskin, bisa- 
“kah harta benda jang dahoeloe te- 
lah dibelinja itoe didjoeal kemba- 

li? Sebagaimana orang memboeat 

| dia membocatkan roemah demak 

| nja dikampoeng itoe boekan oen- 

“tanah harta toea isterinja ? 

I-roemah perempoean itoe, maka roe 

| mah itoe tidak bisa dibon gkar atau 
didjocolnja. Itoe soedah hak iste- 

. dah mendjadi hak soekoe isterinja. 

tidak bisa dibongkar. Orang jang 

njindoek boekit, 
- | tah, boekit tak ngingis. 

“ menakan. 

lah penting.  Dahoeloe, seorang 

“dia dan isterinja! 
- Hati-hati! Roemah jang dibiki : 

.toek ,,dia dan: isterinja”, tetapi 

   
di 

Minangkabau! Boekankah roemah | 
itoe haroes didirikannja diatas 

"Kalau sekiranja dia tjerai dari 

rinja, dan dengan serta-merta soe 

'Itoelah dia harta pcesaka, itoe- 
lah dia dasar masjarakat, jang 

mentjoba hendak membongkarnja, 
tak obahnja dengan kambing me- 

tandoeknja pa- 
Itoelah 

ertinja poesaka toeroen kepada ke 

Oleh sebab itoe nama ajah tidak 

| jang dimaki dengan menjeboet 
nama ajahnja, tentoe dia marah, 
Besa gelar poesaka diterimanja 
dari mamaknja, 

Sjech Ahmad Chathib dan Sjech 
Taher Djalaloeddin mengatakan 

bahwa harta begitoe sjoebhat. Te- 

tapi ajah saja, Dr. H.A. Karim: 
Amroellah erpendapatan lainj 
Harta poesaka tetap tinggal be- 

“gitoe. Tetapi harta pentjaharian 

seorang laki-laki, haroes dibagi 

menoceroet faraidh, 
Pada beberapa negeri telah di- 

djalankan jang demikian itoe. Per 

niagaan seorang laki laki dibagi 

menoeroet agama, Didalam negeri 

Goegoek Tinggi telah dibagi me- 

noeroet agama dan disahkan me- 

noeroet 'adat. ' 

Tetapi jang dapat dibagi dea 

kian tentoelah perniagaan, ternak 

| atau pakaian jang lekat pada ba-. 

dan si mati itoe sadja. Roemah 

tangga, sawah ladang dan harta 

benda keras, tentoe tidak bisa. 

Roemah diperboeat oleh seorang 

ajah oentoek isterinja dan anak- 

nja' Pada sekali toeroen itoe sa-   'roemah dikota Medan boleh men- 
djoeal roemah itoe? 

Tentoe sadja tidak boleh, kare- 

na itoe boekan hartanja lagi, dan 

boekan poela bertemoe santet jang 

empat perkara. 
Dahoeloe koerang binsa memba- 

wa isteri merantau. Sekarang soe- 

| (dah biasa' | Bagaimana poelakah 

i |itoe? 

i Akan Na Mane isteri kita itoe, 

5. mesti se-izin mamak dan penghoe- 

e- , loenja lebih dahoeloe. Dia hanja 

' sebagai menoempang dengan soea- 

 minja. Kalau sekiranja datang ke- 

e | manakan, atau saudara dari pe- 

if hak jang laki laki melihati mere- 

ka merantau, maka disana mera- 

“salah si isteri tadi bahwa dia ter- 

sisih, dia soekoe lain dan anaknja 

' soekoe lain poela. Jang koeasa di 

atas roemah itoe ialah si laki de- 

ngan segala ,bendaloe-bendaloe” 

jang pergi bergajoet kebatang si- 

“laki-laki tadi. Kalau dapat rezeki, 

Andalan si isteri tadi nomor jang 

paling achir sekali, jang oetama 

ialah oentoek mempergemoek har- 

| ta benda soekoe si laki. Demikian 
menosroct 'adat. 

Sekarang kita tarok poela si 

laki-laki itoe kaja! Laloe sempat 

1 SM “ e , 

Djawa Timoer. 

SOERABAJA. 

— ANAK MAOE DISEMBELIH. 

Oleh iboenja sen- 

dirt jang“koerang 
“beres pikirannja. 

Baroe2 ini di Klimboengan gang 
| Soerabaja, telah terdjadi kegem 

| paran. Dalam satoe roemah No. 

| 17, ada satoe iboe maoe sembelih 

| anak lelakinja sendiri, sebab dikira 

binatang kambing, toelis STP. 
Njonja H.T.N., begitoelah nama 

nja itoe iboe, ada menoempang da 

““ lam satoe roemahnja seorang toe 

““ Ikang kajoe bangsa Tionghoa: Soe 
aminja djoega tinggal bersama sa 

ma, 
|. Kemarin sore - djam 4, ketika 
dalam itoe roemah tidak ada orang 

'dan lakinja sendiri pergi lakoekan 

pekerdjaan itoe njonja- soedah | 

'tjoba sembelih salah satoe anak | 

Inja sendiri jang naa beroemcer 
7 tahoen. 

— Itoe waktoe, Aan Hiep, itoe 
anak, masoek dalam kamar boeat 

ganti pakaian. Mendadak ia ditje- 

“kel oleh iboenja dan diambilkan 
pisau tjoekoer, Laloe lehernja Bing 
Hiep digorok, Lantaran kasakitan | 
Mt tentoe Bing Hiep menangis   

"3 ngar ay Nia hk jnrig keras 
| dan tidak seperti biasanja anak ke 

dja, tentoe bisa berlakoe fatwa 

engkoe Dr. H. A: Karim Amroel- 

lah itoe. Tetapi roemah jang dite- 

rima oleh sianak dari ajahnja 

tadi, kalau si anak beranak poela 

dan dia mati, tidiklah dapat di- 

toeroenkannja poela kepada anak- 

nja itoe. Sebab roemah itoe hanja 

sekali toeroen jang bernama har 

ta pentjaharian jang diwarisi dari | 

ajah. Seteiah sampai pada angk 

!coe, dia mendjadi poesaka rendah, 
akan dipoesakakannja didalam soe 

koenja sendiri kepada kemanakan 

nja, dan sampai dikemanakan tadi 

mendiadi poesaka gcentoeng na- 

manja, sama kednedoekannja de- 

ngan poesaka toeroen temoeroen 

tadi. 
'Theorie dan soesoenan itoe ba- 

goes sekali. Hampir menjeroepai 

kominist”, sebab tidak ada has 

persorangan, hanja hak bersama- 

sama. Tetapi tjotjokkah itoe de- 

ngan hidoep sekarang? Dan tjo. 

tjokkah dengan kehendak stelsei 

hidoep didalam Islam. 

Didalam Islam se'oemoemnja ter 

toe tidak, entah kalau didalam 

Islam di Minangkabau. Adapoen   

begitoe berbahaja hanja tjoema 4 

. wa lagi. 

boeat hidoep zaman sekarang, soe 

dah njata tidak tiotjok. 

ka itoe baboe masoek dalam ka 

mar boeat liat kenapa itoe anak. 

Itoe baboe mendjadi kaget boe 

kan main, ketika lihat njonja ma 

“djikannja sembelih anaknja sen- 

diri. Boeat menolong, ia tidak 

berani, maka ia laloe lari keloear 

boeat panggil toean roemah jang 

kebetoelan berada di roemah te- 

mannja tidak djaoeh dari sitoe, 

Dengan tergopoh-gopoh itoe toe 
an roemah dengan itoe baboe poe 
lang kembali. Dengan sebat itoe 
tocan roemah rampas pisau tjoe 
koer dari tangannja itoe njonja 

jang sedang kalap, Dan politie 
jang djoega soedah dikasih tahoe, 
datang boeat kasih pertelongan. 

. Sesoedahnja itoe anak dikasih 
obat dan diverband, maka doea2, 

anak dan iboe diangkoet ke CBZ. 
Oentoek Ioekanja itoe anak tidak 

  

c.m, sadja dan pernahnja di ping- 
gir tenggorokan. : 

Seandainja precies di kalao 
kan, itoe anak tidak akan bernja- 

Sehabisnja Sa Sun di CBZ. 
itoe anak boleh poelang kembali, 

Menoeroet peperiksaan dokter, 
itoe iboe ternjata dapat penjakit 

“gila dan teroes dikirim ke -roe- 
mah sakit gila di Pegirianstraat di 
sini. : 

Keadaan itoe fa- 

milie. 
Soedah lama itoe njonja dengan   | tjil Tenan kalau dihadjar, ma 

BNN Pata aa Ta Na anna na ANU KN 

1 

koeat sewa roemah sendiri. Bela- 
kangan waktoe 

| doepan ada lebih soekar, itoe njo 

: .oentoek isterinja sadja! Laki-laki | As 
tidak ada mempoenjai roemah 

  

    
      

wi di Sitoe lantaran tidak 

lantaran pengi- 

sering sering oendjoekkan 

tingkah lakoe seperti orang koe- 

|rang beres ingatannja. 
| Kemarin sebeloemnja itoe dra- 

Ia jang ngeri terdjadi, itoe njonja 
sedari pagi tidoer 
-sampai sore. Soedah berkali kali 

Tia di bangoenin 

sadja  teroes 

£ 2 oleh anak anak 

dan baboenja, tetapi tidak maoe ba 
ngoen, Dan djoega ia sering se- 

2 ring toetoerkan pada tetangganja. 
| jang ia hendak potong kambing. 

Barangkali lantaran di waktse 
tidoernja dapat impian djelek atau 
sedang mengimpi hendak potong 

| kambing, maka itoe njonja ketika 

bangoen dapat lihat anaknja ada 
disampingnja sedang ganti pakai- 

an. Dengan zonder bitjara lagi, te- 
roeg sadja tjekel anaknja dan la- 
koekan itoe perboeatan jang sa- 

ngat ngeri. 
Gara-garanja penghidoepan jang 

sangat soekar. 
  

MADIOEN. 

PENGGELAPAN JANG BESAR. 

Tentang penggelapan dikalangan 
penthoengan dilembaran kedoea 
-kemarin, maka ,,Ind. Crt” menoe 
lis demikian: 
Bouw dan Spaarkas ,,Santosa'" 

jang terletak di Merbaboestraat, 
I-didirikan pada tahoen 1939 boelan 

Juni, kini haroes ditoetoep kare 
na penggelapan jang besar jang di 
|lakoekan oleh direktoernja S. na- 
manja dan commissarisnja M.W. 

Mereka telah dapat ditangkap 
oleh poelisi atas penggelapan se 
“djoemlah f 20.000.— 

Barang2 mereka dibeslag poelisi 
jang hanja sedjoemlah f 12.000 
sadja banjaknja. 

750 orang penjimpan didalam 
- dan diloear kota mendjadi korban. 

MALANG 

PERKELAHIAN DIDESA. 
' Seorang pendoedoek dari desa 
Soemberredjo di Bantoer dan se 

orang lagi jang bernama Rikin te 
lah bertjektjok. 

Rikin jg. dalam hal ini masih 
'mempoenjai hoetang pada orang 
"jang diseboet lebih dahoeloe mem- 
poenjai pendapatan jang bertenta- 
ngan. 

Moengkin karena kesal hatinja 
diambilnja pisau belati dan ditoe 
soekkan pada Rikin. Si korban di 
bawa keroemah sakit di Swaroe, 
toetoer ,,Ind. Crt.”, 

  

PROBOLINGGO 

PEGAWAI GEMEENTE MEN- 
DAPAT DUURTEBIJSLAG. 

Doea hari sebeloem hari raja ini 
pegawai Gemeente Probolinggo 

mendapat bijslag jang atoerannja 
sama dengan atoeran pemerintah. 
Hanja sedikit sadja pegawai golo- 
ngan daggelder seperti golongan 
mandoer “dsb. tidak menerima. 
Apa lagi golongan koeli jang ker- 
djanja berat itoe hanja tinggal gi- 
git djari. 

PENTJOERIAN POHON DJATI. 
Baroe-baroe ini hoetan bagian 

Kedawoeng desa Djatisari telah 

kehilangan banjak sekali pohon 
djati. Politie hiboek mentjarinja. 
Alhasil karena kegiatan Politie da 
pat ditangkap beberapa orang jg. 
tersangka dalam pentjoerian ini, 
sembilan orang  banjaknja jalah 

Pak Artinah, Pak Satimah, Pak 
Soelam, Pak Neto, Pak Ratnawi, 
Pak Sanendro, dan Masi. Sedang 

banjaknja pohon djati jang ditjoe- 
ri semoea sedjoemlah 54 batang. 
Orang “jang tersangkoet ini se- 
moea dari onderdistrict Bantaran 
(Probolinggo). 

MEMBAWA OEANG. 
Seorang bangsa Tionghoa dari 

desa Pakistadji (Wonoasih) me- 
rapportkan pada Politie bahwa 
goendiknja jang bernama S. telah 
lari. Dengan membawa oecang 
f 50:— (lima poeloeh), doea lem- 

bar sarong, doea lembar kain pan- 
djang batik, ditaksir semoca ada 

f 63.— lebih. Goendiknja ini ka- 
barnja asalnja dari Kertosono. 
Politie mengoesoet lebih djaoeh. 

RAPOT KETJOERIAN, 
Orang bernama Nawi dari desa 

pentjoeri diwaktoe malam dengan 
meroesak dinding, Barang barang 
nja seharga f 18.— dapat dibawa- 
nja. Politie dapat menangkap orang 
jang sekira terdakwa bernama 

Koesaeri. 

Djoega Semenoem (Tjoerahgrin- 
ting) roemahnja soedah digangsir 
pentjoeri. Barang seharga f. 26,-   soeami dan empat . anaknja ma lebih, dapat digondolnja. 

.Clipper ketika datang di Singapo- 

Kebonsari, roemahnja kemasoekan- 

Oo. 

sanja itoe djamoe. 

minta advies pada toko djamoe 
kesehatannja an Os itoe. 

  

   
    makan apa i, 

       

  

    

DJAMO£ INDUSTRIE ,,1B 

. Ini?, makanammja sih biasa adja, tjoema 
S9 doaloe w waktos akoe an doedoek aa uga 

Okag pai alin, akoe senantiasa minoem Djamoe 
Nag Bt Hap 2 Njonja, djadi ini boleh dibilang ada 

Tapi kau Ba , montoag harep Dja, datenglah 
OE" goena 

g Srie, kau poenja anak kau kasi 

dia kelihatannja 

# beditoe sehat dan gemoek. Akoe 

5 heran kenapa anakkoe ini, begini 

koeroes dan Penang 

Kan Ha 

  

ENEE dari Serawak dalam 
perdjalanan ke Kuching dari 

Amerika Serikat dengan pesawat 

re telah mentjeriterakan, ketika 
beliau itoe hendak poelang ke Se- 
rawak, lebih doeloe beliau telah 

melakoekan pekerdjaan - peker- 
djaan jang berat goena mendapat- 
kan oeang kira-kira 1.400 dollar 
boeat ongkos naik kapal terbang 

dari Amerika Serikat itoe. 

Beliau beranggapan, bahwa na- 
ma beliau tertjatat dalam ,,lijst 
hitam” Gestapo,. oleh karena be- 
liau itoe masoek diantara golongan 

jang anti 5de colonne di Inggeris 
ketika peperangan moelai petjah. 
Lebih landjoet beliau toetoerkan, 

bahwa beliau itoe telah pernah 

menerima 5 soerat-soerat boeta, 
dalam soerat-soerat mana senan- 

tiasa terdapat antjaman-antjaman 
memboenoeh. Soerat-soerat jang 
demikian ini beliau terima mace- 
poen di Amerika Serikat ataupoen 
dalam perdjalanan ke Singapore. 

Salah seboecah soerat jang be- 

liau terima, ditoelis dengan potlood 
ada sebagai berikoet: 

Saja tahoe, bahwa njonja 
berangkat. Njonja soedah ber- 
lakoe bodoh sekali. Singapore 
letaknja djaoeh dari sini, tapi 
boleh djoega dikatakan tidak 

begitoe djaoeh. Berdo'alah boeat 
keselamatan djiwa njonja, oleh 
karena djiwa njonja sangat 
memperloeaskan do'a itoe. Sa- 
ja banjak mempoenjai kawan di 
Londen dan dari mereka itoelah 

saja ketahoei segala perboeatan 

njonja. PPerboeatan njonja ini 

tidak dapat kita loepakan. Moe- 
dah-moedahan njonja mendapat 
koernia dari Toehan”. 

Dalam pembitjaran dengan wa- 

kil ,,Str. Times”, beliau antara sa- 

toe dan lain telah mengatakan se- 

bagai berikoet: 

.Doea diantara soerat-soerat 

anoniem ini telah saja terima de- 

ngan tangan saja sendiri, ketika 

saja sedang asjik berdjalan-dja- 

lan disepandjang straat di 

Broadway dan jang lain-lainnja 

saja terima dengan perantaraan 

post. Meskipoen saja sampai 5 

kali terima soerat sematjam itoe, 

sama sekali saja tidak merasa 

koeatir dan takoet”. 

Permaisoeri Radja Serawak ini 

berpakaian setjara periboemi Se- 

rawak, jaitoe dengan saroeng dan 

badjoe kebaja dan perhiasan dari 

barang emas inten, sebagai gelang 

emas oempamanja. Sedjak perang 

doenia jang kedoea ini moelai be- 

lian' menoeroet penghidoepan seba- 

gai berikoet:   Dalam boelan September 1939, 

beliau menoentoet penghidoepan di 

Memang dalam boelan Poeasa a- 

tau sesoedah hari raya disini ba- 

njak sekali orang jang ketjoerian 

besar atau ketjil. Kedjadian ini ti 

dak loear kota sadja, dalam kota 

djoega. | 

Boleh djadi memang akan di- 
boeat hari raya, atau dengan ada- 

nja pasar malam ini dapat mempe 

ngaroehi rakjat di desa. Pendoe- 

doek perloe sekali berhati-hati. 

ISTERI INDONESIA . 

HALAL BAHALAL 
Isteri Indonesia hari Djoem'at 

pagi tanggal 24 ini boelan soedah 
mengadakan halal bahalal dengan 
bertempat njonjah. 

Perhatian dari anggauta menje- 
nangkan, sehingga pertemoean 
ini kelihatan gembira. Poekoel 11 
siang ditoetoep dengan selamat.     

Nama permaisoeri Radja 
Serawak dalam ,,Lijst 

Hitam" | 
Gestapo. 

kaoem 

  

Amerika Serikat dengan mengada- 

kan berbagai-bagai lezing dan ke- 
tika hendak kembali Serawak be-- 
liau menerima kawat dari Radja « 
soepaja beliau tinggal doeloe di 

Amerika Serikat dan djangan ter- 

boeroe-boeroe kembali ke Serawak. 
Berhoeboeng dengan adanja per- 
atoeran dliviezen, maka beliau ha 

nja dapat kiriman 10 dollar dari 
Serawak, Oleh karena itoe, maka 

beliau berdaja oepaja sedapat-da- 
patnja mentjari oeang goena ong- 

kos ke Serawak. Ongkos jang sa- 
ngat diperloeaskan, jalah kira-ki- 
ra 1400 dollar. 

Beliau toch menoelis seboeah 
artikel boeat salah seboeah madjal 

lah Amerikaan dan pada madjal- 
lah terseboet beliau toetoerkan 
maksoednja hendak mendapat 
oeang itoe. Kesoedahan dari pem- 
bitjaraan dengan madjallah itoe, 
jalah beliau telah menerima 1000 
dollar boeat tiga artikel. Selain 
dari ini beliau poen mengadakan 
lezing-lezing di radio, tapi penda- 

patannja tidak begitoe banjak se- 
bagai menoelis artikel. 
Nama beliau djoega telah per- 

goenakan oentoek reclame ang- 
goer, meskipoen beliau sendiri be- 

loem pernah meminoem anggoer 
boeat peroesahaan jang menggoe- 
nakan nama beliau itoe. Dari per- - 

oesahaan anggoer itoe saja poen 
menerima djoemlah jang boleh di 

katakan tidak sedikit. 
Soerat kabar ,,Time” telah per- 

nah critiek beliau berhoeboeng de- 
ngan adanja seboeah boekoe jang 
isinja dianggap sangat merendah- 
kan kaoem kerabat beliau sendiri. 
Oleh advocaat beliau soerat kabar: 

terseboet “telah diadoekan, oleh 

karena soerat kabar terseboet di- 
toedoeh telah mentjemarkari ke- 
hormatan beliau. Achirnja perkara 
ini dapat didamaikan diloear pe- 
ngadilan, jaitoe soerat kabar terse 

boet telah mengganti keroegian 
700 dollar pada beliau. 

Pada permoelaan tahoen 1939 
beliau telah pergi ke Hollywood 
dengan perloe memberikan nase- 
hat jang dalam pembikinan film 
»Radja koelit poetih” jang isinja 

.mentjeriterakan keadaan di Sera- 
wak dan Radjanja jang pertama. 
Tapi bagaimana kesoedahannja 
film terseboet, beliau sama sekali 

tidak mengetahoteinja. 
Diantara milik beliau jang diba- 

wa kembali ke Serawak, terdapat 
gambar beliau sendiri dengan tan- 
da-tangannja president Roosevelt. 
Saja telah tjoba menemoekan pa- 
danja, tapi tidak berhasil menoe- 
roet pendapat saja, president Roo- 
sevelt itoe sebenarnja satoe genie”, 
begitoelah kata beliau dalam pe- 
noetoep pembitjaraannja dalam 
interview dengan wakil-wakil soe- 
rat kabar di Singapore. (P. Sel.). 

MA'LOEMAT 

Seperti telah diketahoel, 
moelai boelan October ini, 
agent ,,Pemandangan” dan 
»Pembangoen” kita df Tegal 
telah ditjaboet, 
Maka harap sekalian abon- 

ne jang biasa membajar 
wang abonnenja dengan per- 

antaraan agent, moelai ini 
boelan mengirimkan wang N 
abonnenja dengan langsoeng N 

ke administratio kita di Be- M 
tawi, 7 

Diminta dengan sangat, 
soepaja djika mengirimkan 
wang abonne itoe, dalam MN 
strook postwissel diseboet- 
kan, nama dan nomer ahga: : 
ne ai pengirim,     
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ga soepaja 
adalah baik, 

Nee 

'kalau kena tipoe, lantas 
alas dengan tipoe. 

poekoel, sih lain la- 
s, berarti penakoet.. 

  

— BANG BEDJAT. 

DA BELANDA MEN: 

eda Belanda bernama Ka- | 
van Wisselkerke anaknja | 
Cornelis Egter van Wis- 
bertempat tinggal Land | 

Ss, 

aat (Probolinggo) telah di- 
olitie karena men- 
ja perkara sebagai | 

atoe hari Karel.pemoeda | 
engan berteman seorang 

kita bernama Moeharip ma- 
c keroemahnja nonah Stephanie 
eminah, jang waktoe itoe ke 

lan bekerdja sebagai goeroe. 
yja Karel dapat mema- 

roemah itoe dengan merdeka, 
kebetoelan soenji. Dengan 

ai perkakas besi kedoeanja 
memboeka doea lemari, 

oe- 5 

(Oleh: 

  

8. Medewerker Antara”) 2 

talah menoeroet atoeran « 
- | itoe djoega. Jang memang 

ditetapkan dalam oendang- 
dang dan peratoeran O.I : 
tidak, tentoelah belandja 

- | man itoe djika hendak dimal 

| badan inter- 

nasional oentoek kerdja bersama 

“| penting goenanja nanti dalam pe- 
kerdjaan membangoenkan kemba- 

2. “Tohn G. Winant. 
th dalam madjallah ,,Foreign 

Io... Affairs" Apr. 1941. 

Tjatatan penjalin: John G. Wi- 
nant, jang mendjadi salah-seorang 

“| oetoesan Pres. Roosevelt ke Eng- 

land, sampai boelan Februari 1941 
f masih mendjadi director mengepa- 

|lai Kantor Internasional oentoek 

| Kantor itoe jang memakai doea 

bahasa Opisil-Inggeris dan Peran- 

tjis memakai nama International 

Labor Office (IL.0.) dengan ba- 
hasa Inggeris dan Bureau Interna- 
'tional du Travail (B.IT.) dengan 
bahasa Perantjis: Dengan bahasa 
“Belanda  namanja Internationale 

Arbeids Bureau (I.A.B.). 

— Dalam persidangan Moesjawa- 
rat International atas perboeroe- 

han (M.LLP.) jang hendak diada- 

kan moelai tanggal 27 October ini 
“di New York, akan doedoek djoe- 
ga ampat orang jang dikirim dari 
Indonesia, tapi ti da k dengan 
sifat oetoesan oentoek Indonesia 
atau  Hindia-Nederland. Orang- 

| orangnja ditoendjoekkan, tidak de 
ngan menanjai golongannja ma- 

ing-masing. Volksraad tidak. di- 

tanjai pikirannja tentang edeler 
Kuneman. Begitoe poela tidak ada 
organisasi pekerdja (pemakan 

-oepah) dan. madjikan (pemberi 
“ loepah) jang ditanjai berkenaan 

dengan t.t. Hindromartono, Schot- 
5 |man dan de Villeneuve. Sebalik- 

nja tocan-toean jang ditoendjoek- 
“kan itoe tidak poela meminta man- 
dat dari organisasi golongannja 
masing-masing. - 
Dan boekanlah segala itoe mes- 

ti dikatakan kelalaian atau keting 
galan, jang disebabkan oleh son- 

tidak pada tempatnja, menanjai 

“dan meminta koeasa kepada ba- 

dan-badan di Indonesia berkenaan 

|dengan pengiriman orang-orang 

| ke Konperensi itoe. Hindia Neder- 

jland tidak mendjadi 

Janggauta pada O.LP. (Or- 

ganisasi Internasional atas Per- 

gawainja dalam KIP. (Kantor 
Internasional oentoek Perboeroe- 

(ada alasan akan me- 

. Ingirimkan oetoesan ke 

ai | kirimkan ke MIP. itoe — jaitoe 

  

  

gi Ira amat dj: 

Soeherman 

| MILP. Tiap-tiap kali jang soedah 
-kedjadian orang dari Indonesia di- 

pada pengetahoean kita tiga kali, 
| jang doeca berkenaan dengan pem- 

satoe kali berkenaan dengan pem- 

“Fbitjaraan ,,Poenale sanctie”, me- 
reka dikirim sebagai pembantoe 

| (technisch adviseur) oentoek oetoe 

san pemerintah Nederland dan 

oetoesan. kaoem boeroeh Neder- 

“land, atas permintaan dari Neder- 

Iiand dan dengan belandja Neder- 
Eee nga ne 

- Ih Begitoe poela pengiriman ke 

0 

''Soenarso  Moerjadi Bowo 

| Achsan Iskandar A. Hadi 

| 8. Hogsin  Soeparman 

Se mor. 

Probolinggo. 
ibakan pertama kenta- 

, Sicruhaja ada lebih 

oenggoel dari lawannja. Baik spel- 

nja maoepoen bal controlenja Soe- 
rabaja ada difihak jang menang. 

Tidak heran djika dalam babakan 
pertama ini dapat voorsprong 3,   n 1 sehingga stand sampai pauze 3-0 

'toknja waktoe. Melainkan memang | 

boeroehan), tidak pernah ada pe- 

han): djadi memang tidak 

bitjaraan rodi (heerendienst) dan 

N. Salam 

kan dalam anggaran Hindia N 
derland mesti soedah mendj 
pembitjaraan lebih doeloe dan 
ngan itoe mesti terboeka djalan 
'oentoek membitjarakan perkara | 

oetoesan 'itoe dengan seloeas- 
loeasnja. Pa : Sae 

Dari pada keterangan tadi, te- 
'ranglah bahwa toean-toean jang 

| dikirim itoe dalam djabatannja ti- | 
dak disengadja mendjadi pemba- 
wa soeara pemerintah Hindia Ne- 

| derland dan kaoem madjikan dan 
kaoem boeroeh di Indonesia, se- 

san centoek menghendaki moesja- 

warat dengan atau pemberian | 

koeasa oleh golongan-golongan di 
Indonesia ini, dengan mengingat 
oendang-oendang dan peratoeran 
organisasi internasional itoe. 
“ Dengan karena sebab itoe djoe- 
ga, permintaan PVPN kepada pe- 
merintah Nederland, soepaja Mr. 
Hindromartono ditentoekan men-. 
djadi octoesan opisil tidak dalam 
kekoeasaan pemerintah itoe akan 
mengaboelkannja. 23 

Inilah keterangan jang semata- 
mata berdasar kepada hoekoem 
jang terpakai dalam keadaan jang 

biasa. Tapi keadaan diwaktoe ini 
djaoeh sekali daripada biasa, ma- 

lah sangat loear biasa sekali da- | 

lam segala perkara, baik berkena- 

an dengan M.I.P., maoepoen ber- 

kenaan dengan Nederland dan: 

negeri lain lain didaratan benoea 

“Eropah, jang mendjadi anggauta 

|O.LP., tapi waktoe ini toendoek 
kepada kekoeasaan balatentara 
Djerman ataupoen takloek kepa- 

da kekoeasaan Djerman. Dan ter- 

lebih sekali sangat loear biasa, 

atau lebih tegas sangat beroebah 

ngan baik dalam perikatan Kera- 

djaan-Nederland, maoepoen dalam 

perhoeboengan internasional de- 

ngan negeri-negeri pihak Serikat 

| pihaknja. Sedangkan Nederland 
“dan negeri jang lain-lain didara- 

tan benoea Eropah tidak ada lagi 

organisasi kaoem madjikan dan 

boeroehnja seperti jang dimak: 

soedkan dalam oendang-oendang 

dan peratoeran O.ILP. 'itoe dan 

beberapa negeri diloear Eropah, 

sangat tergontjang ekonomi dan 

keoeangannja. Indonesia dalam 

| perang ini dapat memperkoekoeh 

ekonominja atau dasar kekoe- 

atan dan oesaha sendiri: tidak 

patoet dan tidak ajak lagi 

dalam hal ekonomi ia diang- 

gap dan diperlakoekan sebagai 

' bagian berikoet atau ,:emper” 

dalam perikatan keradjaan. Malah 

dengan “mengingat dan menilik 

kepada kepentingan Indonesia ber 

kenaan dengan ekonomi, baik da- 
lam lingkoengan  Keradjaan Ne- 

derland, maocepoen dalam perhoe- 

boengan internasional, jang hanja 

akan bertambah besar aarti dan 

harganja sehabis perang nanti pa- 

toet dikatakan mendjadi kekoera- 

ngan jang bersifat ketjelaan, dji- 

ka Indonesia (sebagai daerah Ke- 

'radjaan Nederland jang berkehi- 

doepan ekonomi sendiri) tidak 
dapat bersoeara sendiri dalam 

sidang moesjawarat doenia itoe. 

Istimewa  poela persidangan 

moesjawarat jang akan doedoek 

| di New York itoe memang soedah 

sangat loear “biasa sifatnja Ppe- 

ngoeroes KLIP. itoe jang baroe 

setahoen lebih sedikit dengan ter- 

boeroe-boeroe dipindahkan dari 
Geneve (Zwitserland) ke Montreal 

(Canada dengan hanja 50 orang 

pegawainja, patoet dipoedji oesa- 

hanja sampai dapat melangsoeng 

kan persidangan moesjawarat itoe 

oentoek kemenangan Soerabaja. 
Sesoedah pauze Probolinggo le- 

bih giat bekerdja, samenspel di- 
atoer dengan rapi. Barisan bela- 
kang Soerabaja kelihatan repot. 
Dengan kegiatan ini Probolinggo 
hanja mampoe memasoekkan doea 
kali. Sedang Soerabaja dapat me- 
nambah  kemenangannja poela 
doea kali. Sehingga stand pengha- 
bisan 5—2 oentoek kemenangan 
Ps. H.W. Soerabaja. 

Psk Mi Sosrabaja 
& HCNGE Probo - 

linggo 4—0. 
Hari jang kedoea Soerabaja di   » 

hingga sekali-kali tidak ada ala- | 

4 aja 

arti ,harga dan kedoedoekan In- | 
! donesia dalam ekonomi dan keoea- 

  

da waktoe ini. Tapi sebagian be- 
sar oetoesan jang mewakili negeri 
Eropah njatalah ditoendjoekkan 

k dengan sjah menoeroet hoe- 

gi poela persidangan itoe 
dak bekerdja dengan agenda 

g soedah ditentoekan dan di- 
ediakan masak-masak lebih doe- 

3) ,menjamboeng 
g soedah seperti dalam persi- 

angannja doeloe-doeloe di Gene- 
'itoe, Pokok-pokok pembitjara- 
jang akan diketengahkan da- 
persidangan ini kira-kira se- 

anja menilik djaoeh kedepan 
oenia jang hendak dibaroei ba- 

ngoenan dan atoerannja, soepaja 
| oemat manoesia boleh hidoep de- 
“ngan aman, ,,merdeka dari pada 

| kemelaratan dan merdeka dari- 
“pada ketakoetan, dimana-mana, 

alam seloeroeh doenia'" menoeroet 

| kata president Roosevelt tempo 
|hari itoe. " 
| Dalam pembitjaraan sematjam 
'itoe Indonesia haroes dapat ber- 
'Sogara atas nama dan oentoek ke- 

| perloeannja sendiri. 

Kita boleh jakin, bahwa oetoe- 

'san-oetoesan Nederland jang ha. 

dir di New York itoe nanti de- 

ngan kebidjaksanaan akan mem- 

('beri seloeas Ibeasnja kesempatan 

kepada kawan-kawan jang datang 

— dari Indonesia, istimewa Mr. Hin- 

dromartono, akan membentangkan 

kepentingan-kepentingan Indone- 

'sia dengan seloeas-loeasnja. 
Tapi kesempatan ini haroes di- 

goenakan poela oentoek menjedia- 

'kan dasar jang pasti dan tegoeh 

'oentoek kedoedoekan Indonesia, 

sebagai daerah Keradjaan Neder- 

land jang soedah tjoekoep sjarat- 

| sjaratnja berdiri sendiri dalam hal 

| ekonomi dan berkepentingan sen- 

| diri dalam oeroesan sosial, didalam 

S.P. 
Soeara Mr. Hindromartono jang 

| besar harapan kita akan dapat 
sokongan dari anggauta jang lain 
lain dari badan oetoesan Neder- 

land dan djoega daripada oemoem 

oetoesan2 kaoem boeroeh 
“dalam moesjawarat itoe ,sangat 

perloe mendapat kekoeatan jang 

sengadja diberikan oleh pergera- 

'kan kaoem boeroeh dinegeri kita 
|ini, seboleh-bolehnja dari segala 
bangsa. Pemberian kekoeatan itoe 

haroes diboektikan dengan njata 

dan teratoer. 
—- Salah satoe djalan jang patoet 
dipertimbangkan ialah soepaja 

z ''selekas-lekasnja diadakan perte- 

dan kawan-kawan pembantoe pada | g e 
moean antara pengoeroes-pengoe- 

roes perserikatan-perserikatan se- 
kerdja segala bangsa (Eropah, 
Indonesia. Tionghoa dan tjampoe- 
ran) didepan ramai oentoek memoe 
sjawaratkan akan mengawatkan 
seboeah memorandum kepada Mr. 
Hindromartono. jang akan dian- 
djoerkannja dimana-mana jang di- 
anggapnja dapat bergoena, perta- 

ma-tama oentoek menetapkan per- 

loe dan patoetnja Indonesia (Hin- 

dia Nederland) mendjadi anggau- 
ta atas nama dan oentoek keper 

loean sendiri dalam O.I.P. dan ke- 

doea oentoek menjatakan tjelaan 

dan menoentoet- hapoesnja atoe- 

ran jang membedakan hak dan 

bajaran dalam berbagai-hagai per 

oesahaan dinegeri ini dengan 

tidak ada alasan lain daripada per 

Asia dengan tidak ada perbedaan 

peladjaran dan kepandaian dan ke 

tjakapan dan bangsanja pekerdja- 

an jang dikerdjakan, ketiga me- 

njatakan sangat perloenja meng- 

hapoeskan berbagai atoeran jang 

sangat membatasi hak berserikat 

dan berkoempoel dan hak perge- 

rakan (actie) oentoek kaoem. boe- 

roeh dinegeri ini. Dan dari per- 

moesjawaratan itoe akan mengi- 

rimkan permohonan kepada Volks 

raad, soepaja dengan menggoena- 

kan djalan jang sjah menoeroet 

hoekoem mengoesahakan masoek- 

nja Hindia Nederland  mendjadi 
anggauta dalam O.I.P, itoe. 

Inilah satoe pertimbangan jang 

kita letakkan didepan rakjat In- 

donesia oemoemnja dan istimewa 

kita toedjoekan kepada pergera- 

kan segala golongan makan oepah 

dan gadjih, soepaja moedah-moe- 

dahan mendapat perhatian dan 

mendjadi perboeatan. 
dak 

hadapkan dengan H.C.T.N.H. Pro- 
bolinggo: Pertandingan ini boleh 
dibanding dengan koetjing dengan 
tikoes. Probolinggo diboeat mainan 
begitoe roepa. Boleh dikata sama- 
sekali tidak diberi kesempatan oen 
toek menjerang. Tambahan poela 
rata-rata pemain moeka Proboling 
go kelihatan bekerdja ,,malas” 
hingga wmemboeat ketjewa pada 
penonton seolah-olah  meroegi 
membajar sedang pertandingan 
begitoe sadja, 

Penghabisan stand 4—0 boeat   
kemenangan Ps. H.W. Soerabaja, 
jang mestinja lebih banjak poela 
djika ia tidak moedjoer, 

pekerdjaan 

bedaan bangsa antara Eropah dan : 

- NA 
anna 

  

ROOSEVELT MENGGIATKAN 
KEMAOEAN PERANG, 

Washingten21. Oct, 
(EP Pada hari perajaan 

Angkatan Laoet president Roose- 
velt menerangkan: ,,Kita berniat 
menjingkiri terbitnja kedjadian 
tembak-menembak, akan tetapi 
kedjadian tembak-menembak itoe 
telah moelai dan riwajat doenialah 
jang akan menentoekan siapakah 

jang telah melepaskan tembakan 
jang pertama”. 

Ia menerangkan, bahwa ia men- 

dapat seboeah peta boemi rahasia, 
jang diboeat oleh pemerinitah 

Djerman. Dalam peta boemi itoe 
Amerika Selatan digambar oleh 
Hitler, bagaimana kelak ia akan 
diorganiseernja setjara nazi. 
,Kaoem ahli ilmoe boemi di Ber- 
lin dengan ganas menghapoeskan 

segala garis-garis tapal batas jang 
telah ada. Mereka membagi-bagi 
Amerika Selatan dibentoek men- 
djadi 5 negara setengah djadjahan 
dan menempatkan seloeroeh tanah 
daratan Amerika dibawah kekoea- 
saan mereka. Djoega mereka me- 

ngatoer dengan demikian, hingga 

repoeblik Panama dan djoega Pa- 
nama-kanaal, jang meroepakan 
sjarat-sjarat hidoep bagi kita, ke- 

doea-doeanji itoe termasoek da- 

lam daerah dari salah satoe nega- 
ra-negara boneka diatas. 

Ia meneroeskan: ,,Amerika soe- 

dah diserang” 11 djiwa Amerika 

jang berani dan setia dari armada 

kita telah ditewaskan oleh kasem 

nazi”, ,,Beberapa boeah kapal da- 

gang Amerika telah ditenggelam- 

kan ditengah laoetan, ialah pada 

tgl. 4 September sebocah kapal 

pemboeroe torpedo U.S.A. dise- 

rang, sedang pada tgl. 17 October 

kapal lainnja diserang dan tengge- 

lam, Maksoed serangan Hitler itoe 

ialah dengan  menakoet-takoeti 

mengoesir ra'jat U.S.A. dari laoe- 

tan-laoetan dan memaksa kita me 

langkah moendoer dengan ketakoe 

tan. Itoelah boekan pertama kali- 

nja ia tersesat dalam memandang 

semangat ra'jat U.S.A. Semangat 

ini kini telah sedar. 

Bilamana politiek nasional kita 

dikoeasai oleh ketakoetan hati 

akan menembak, segala kapal-ka- 

pal kita dan dari repoeblik-repoe- 

blik lainnja akan ditahan dalam 

pelaboehan. Armada kita dengan 

memboengkoekkan diri dan toen- 

doek ketakoetan akan tinggal di- 

belakang tiap-tiap garis jang akan 

ditoendjoekkan oleh Hitler ditiap- 

tiap samoedera. Garis jang menoe- 

roet pendapatannja sebagai garis 

daerah perangnja. 
Soedah selajaknja hal itoe kita 

elakkan, sebab kepentingan kita 

sendiri, kehormatan diri kita sen- 

diri, kesetiaan kita jang baik dan 

kemerdekaan berlajar dilaoetan 

kini, dan djoega sebagai jang 

yoedah-soedah, meroepakan poli- 

tiek jang pokok-pokok dari peme- 

rintah kita. 
& 1» 

Torpedo Hitler telah ditoedjoe- 

kan kepada tiap-tiap orang Ame- 

rika” demikianlah president Roo- 

sevelt berkata, tatkala ia berpeda- 

to pada hari perajaan Angkatan 

Laoet dan membitjarakan incident 

,Kearny”. 

,U.S.A. telah siap djcega me- 

njamboet tangtangan jang baroe- 

baroe itoe. Kita, orang Amerika, 

siap oentoek melakoekan sesoea- 

toe aksi, telah lengkap oentoek 

berkelahi. 
— President Roosevelt mengan- 

djoer-ngandjoerkan agar wet kene 

tralan itoe ditiadakan sama sekali 

tidak hanja bermaksoed akan 

mempersendjatai kapal-kapal da- 

gang, akan tetapi agar kapal-ka- 

pal itoe mengangkoet barang-ba- 

rang Amerika kepelaboehan-pela- 

boehan negeri-negeri kawan Ame- 

rika. Kapal-kapal dagang itoe ha- 

roes dikawal oleh armada. 

Azas toedjoean jang pertama 

dari defensi nasional U.S.A. ialah 

oentoek menghentikan Hitler. Ia da 

pat dihentikan dan dipaksa mela- 

koekan pembelaannja dalam parit- 

parit. Hal itoe akan berarti dja- 

toehnja. 
President Roosevelt menerang- 

kan, bahwa pemerintah U.S.A. 

djoega mendapat soerat-soerat do- 

soemen Djerman jang merantjang 

akan menghapoeskan segala iga- 

ma-igama jang telah ada. ,,Kita 

akan membantoe membentoek per- 

damaian baroe, jang akan membe- 

ri kesempatan kepada orang-orang 

jang baik-baik dimanapoen djoea, 

oentoek hidoep bahagia. 
Armada U. S. A. pertjaja akan 

tradisi jang berboenji demikian: 
»Torpedo - torpedo  terkoetoek. 
Ajoh kita madjoe teroes dengan 
tjepat!” 

Pedato Chester W. Nimetz.   Indiana-Polis, 27 Oct. 
(U.P.). — Pada hari perajaan Ang 

katan Laoet dalam pedato chef 
dari kantor pelajaran schout-bij- 
nacht- Chester W. Nimetz membe- 

ri tahoekan, bahwa bilamana U.S. 
A. tidak koecasa mempertahankan 
post-post depan dari peradaban de 
mokrasi —- Inggeris, Roesia dan 
Tiongkok —, negeri ini akan me- 
ngetahoei, bahwa ia tetap mendoe- 
doeki socatoe doenia jang katjau 
balau dan jang telah roesak. 

Hanja orang jang selaloe mem- 
permoedah Soal-soallah jang akan 
pertjaja, bahwa kita ta' akan men 
dapat kesoesahan-kesoesahan da- 
lam kita membela pantai-pantai 
kita sendiri menentang Serangan- 
serangan Moesoeh jang moengkin 
terdjadi. Kita haroes sanggoep 
memberi djaminan-djaminan, bah- 
wa kita dapat menjelamatkan ha- 
Tn paberik-paberik dan per- 
anian-pertanian kita 1 eng 
Kena laoetan. TEE 

Oentoek memenoehi djandii- 
kita kepada Inggeris, Tionetk 
dan djandji kita kepada Roesia 
gocna mengirim alat-alat perang 
kita haroes berani berkorban dan 
memperbesar prodoeksi. 

KONPERENSI BOEROEH 
INTERNASIONAL, 

New York, 27 Oct, (Ane: 
ta). — Konperensi boeroeh inter. 
nasional hari ini dimoelai dalam 
Soeasana jang tegoeh oentoek 
membangoen kembali doenia jang 
lebih baik, diatas sisa2nja jang 
kini soedah lapoek. Para wakil di 
lam konperensi itoe doedoeknja di 
dioer menoeroet alphabetnja Deele 
gasi Belanda dan para penasehat- 
nja dari Indonesia doedoek dianta 
ra delegasi Mexico dan Noorwegen. 
Dalam satoe interview dengan 

Aneta, pemimpin delegasi Belan.- 
da, minister van den T ermpei ber- 
kata: ,,Soenggoehpoen saja tidak 
soeka menarik kesimpoelan de 
ngan tergesa-gesa, tetapi saja soe 
ka djoega mengatakan, bahwa kon 

perensi ini adalah satoe demorstra 
S1 jang maha besar bagaimana 
koeatnja kehendak para pemerin- 
tahan, para madjikan dan bosroeh 
dari seloeroeh negeri-negeri demo- 
krasi oentoek herdjalan teross da- 
lam oesahanja memadjoekan ke- 
sosialan dan menjelesaikannja soal 
Soal itoe nanti sesoedah datangnja 
kemenangan. 

. Soedah barang tentoe konperen- 
Si itoe akan memberi kesan jang 
besar kepada bangsa-bangsa di 
negeri jang merdeka, maocepoen di 
negeri jang kini dalam kekoeasa- 
an Nazi. Konperensi itoepoen 
memberi boekti jang njata poela, 
bahwa 
roeskan perang, dan jakin bahwa 
kita achirnja akan menang, 
 Konperensi akan memperbin- 

tjang soal-soal dihari-hari jang 
akan datang, jaitoe keamanan so- 
sial dari orang banjak, sebab ha- 
nja keamanan seroepa itoelah jg. 
dapat memadjoekan kesosialan 
dan mengoerangi pertikaian-perti- 
kaian jang terdjadi antara bangsa 
dengan bangsa. 

Terhadap Indonesia ia berkata 
demikian: ,,Sebagai toean tahoe, 
Indonesia mempoenjai wakil jang 
baik dalam konperensi itoe dan di- 
wakili poela dengan penasehat-pe- 
nasehat dari Indonesia. Hal ini 
soedah seharoesnja menilik pen- 
tingnja negeri itoe jang kini dalam 
tingkatan kemadjoean indoestri. 
Tentoelah nanti banjak hal-hal jg, 
dibitjarakan dalam konperensi itoe 
tentang kemadjoean indoestri itoe. 
Tertariknja perhatian Indonesia 
itoe adalah satoe boekti adanja ke- 
insjafan kepada soal jang terlaloe 
penting dikemoedian hari”. 

Minister Van den Tempel djoega 
menerangkan, adanja pekerdjaan 
bersama? jang dilakoekan dengan 
giat diantara negara-negara di 
Amerika Selatan, jang djoega me- 
ngirimkan wakil-wakilnja jang 
penting, antara lain-lain ialah ba- 

njak minister-minister dari kabi- 
net. Ia menambah keterangan, 
bahwa ia terlaloe terkena hatinja 
oleh pengakoean banjak-banjak 
wakil dari negeri-negeri loearan 
itoe, betapa mereka djoega toeroet 
berdoeka dan terhadap tindasan- 
tindasan jang dilakoekan oleh Na- 
zi di Nederland dan toeroet bang- 
- terhadap persiapan di Indone- 

a. 
LEWIS TIDAK SOEKA ME- 
NOENDA PEMOGOKAN. 
Washington 27 Okt. 

(Reuter). — Roosevelt segera men 

desak lagi kepada Lewis, sesoedah 
Lewis menolak permintaan presi- 
dent oentoek menoenda pemogokan 
kacem boeroeh tambang. : 

Soerat president itoe singkat te- 
tapi djitoe: ,,Bagaimana sadja 
alasan-alasan pertikaian itoe, ada- 
lah keperloean-keperloean lainnja 
jang begitoe penting, soepaja pem 
bitjaraan  oentoek menjelesaikan 
pertikaian itoe dilandjoetkan doe- 
loe. Sama sekali tidak ada alasan- 
alasan oentoek menghentikan pe- 
kerdjaan, Sebab itoelah paling   perloe sekali pekerdjaan di tam- 
bang itoe diteroeskan”, .   

kita soedah tetap mene-



    

     
     
    

daster Pidontekia jang dibeli 2 
Sea maa telah Ma 

    

    

   

   roe: “ini, 
dalam “Iaganita Da 

— Barang-barang 
donesia soedah diangkoet 
jet- Unie menoeroet djandji 

berikan oleh premier Belanda | 
| Gerbrandy tanggal 5 Aug. jang | 
“laloe, di mana premier itoe kata, 
meski Nederland Sg mpoe- 
njai nan engan 

    

   

    
   

      

“Selama miku jang laloe be- 
| berapa kapal Sovjet telah singgah 
- di Soerabaja bocat angkoet karet, 
minjak dan koffie boeat Vladivo- 

“stok. Satoe antara kapal kapal 
ini ada dipimpin oleh seorang 

- perempoean Sovjet. 
. Jang sampai 'sebegitoe djaoeh 

        

ngangkoetan dari Indonesia ke 
Sovjet, boekanlah sebabnja Indo- | 
nesia, karena setelah Sovjet dise 
rang oleh Djerman, lantas expor- 
teur-exporteur dari Indonesia bi- ' 
kin perhoeboengan sama pembesar | 
pembesar Sovjet dengan harapan | 
dapat pesanan besar, tetapi dalam 
ini hal mereka ketjele. Tidak ada 
perhoeboengan 'langsoeng antara | 
Batavia dan Moskou dan semoea 
perdagangan moesti dilakoekan 
dengan poetar djalan via London, 
dimana djoega tidak diterima pe- 
sanan penting, seperti tadinja di- 

" harap. 
Akan tetapi ekporteur. exporteur 

di Indonesia mengharap akan ti-. 
“dak lama lagi terima pesanan be- | 
sar. Dicendjoek, “dalam keadaan 
sekarang tidak ada kapal Belanda 
jang bisa berlajar dari Batavia ke 
Vladivostok, hingga Sovjet moesti 
angkoet sendiri Tg barang js. | : 

ia beli. 

8 
  

  

KAN ANDJAR ASMARA ' 
DI BALI. : | 

- Mo. menoelis: ! 
“Ta Pada tanggal 21 ini boelan toean ' 
“ Andjar Asmara — djoernalis San | 
pengarang roman jang terkenal — 

datang di Denpasar. Sebagaimana : 
oemoem mengetahocei, -beliau ada- 

| Iah-pengarang tjerita serta regis- | 
seur dari ,,The New J. LE? "jang ' 

2 soedah: menghasilkan film »Karti- | 
nah” jang telah mendapat samboe | 
tan gemilang dari beberapa pers. 

—  Kedatangannja ke Bali ini, ada- ' 
lah boeat melihat-lihat keadaan | 

| tempat serta mengoempoelkan apa 
“pa seperloenja, berhoeboeng de-| 

ngan niat -kongsi film itoe akan | 

membikin film Bali. 'Lamanja be- 
iiau diam di Bali k.l. sepekan atau 

tidak ada dilakoekan banjak pe- | 

  paling lama sepoeloeh hari, kemoe ' 
dian kembali ke Djakarta. - 
Kepada kita t. Andjar menga- 

barkan, bahwa padanja telah ter- 
sedia doea boeah tjerita Bali tjip- 
taannja sendiri, jang akan didja- 
dikan film oleh The New J.LF. Se- 
'boeah diantaranja bertitel: NOE- 
SA-PENIDA, "jang ta” lama lagi 

| akan dimoelai meng-opnamenja. 
Bagi penggemar-penggemar film: 

' Indonesia, soedah 'tentoe menanti- 
nantikan boeah tjiptaan t. “Andjar 
ini dengan perasaan gairat. 

PASAR MALAM DI SINGA- 
- RADJA. 

— Moelai tenggal 27 boelan 'inisam 
pai ddo. 9 November 1941, di Si- 

 ngaradja akan diadakan Pasar Ma 
lam, jang - pendapatannja goena 
menjokong : aksi ,»Van Galen”. Ke- 
tjoeali bermatjam tari-tarian dan: 

. permainan “jang vakan “dipertoen- 
djsekkan disana, maka -akan di- 

. adakan poela saboengan edan 6 
hari lamanja, 
Selamat bersaboeng adan Ui " 

TANDJOENG PANDAN. 
KOEMISI PENDJAGAAN 

'HARGA: 

Dengan besluit P.T. Resideni da 
ri Bangka dan Billiton, maka di 

' Tandjoeng aPndan telah dibentoek 

'sebocah ,,Commissie oentoek meng 
-amar-amati harga barang2” 

| Commissie terseboet terdiri da 
ri seorang Belanda (Nj. Wijnberg) 

  

  seorang Indonesier (T. Soetadi 

Dwidjosoemar ) dan seorang          

        

. 2 Bea bete ini. 

 medata tidak iekaidalikkan 
1 Djepang. 

Nana Tana Plat pro. 

   

    

1 | ducten Indonesia ke Sovjet, djoe- 
| roe sabda dari pemerintah Dje- 
“pang oendjoek, Japan pandang 
itoe sebagai perboeatan jang tidak 

| manis terhadap Japan. 
Lebih djaceh tentang ini, ,.Ma- 

nila Daily Bulletin” poenja cor- 
rsspondent di Batavia toelis: 
Pembesar-pembesar Belanda me 

nerangkan, pemerintah Belanda 
di Indonesia teroes angkoet ba- 
rang-bakal jang penting 'ke Sov- 

| jet-Unie, kendati Djepang njata- 
“kan, perboeatan demikian dipan- 
dang sebagai ,,perboeatan tidak 

manis”. 
Kalangan Belanda menerang- 

“kan. pengangkoetan ke Sovjet me- 
mang bisa diharap, oleh karena 
 Sovjet berperang terhadap negeri 
jang telah rampas Nederland. 

'Politiek dari pemerintah Belan- 
da, begitoelah orang bilang, soe- 
dah ditetapkan djelas oleh 'pre- 
'mier Gerbrandy: ,,Kendatipoen 
'Nederland tidak 'mempoenjai per- 
hocboengan sama Sovjet, toch ki- 
ta poenja karet, tin, bauxiet dan 
lain-lain product tersedia oentoek 
Sovjet, korban paling baroe dari 
serangan Hitler”. 

Pembesar-pembesar Belanda di 
Batavia rasa, sikap Belanda 'ini 
tentoelah akan bikin pers Djepang 
kalap, kalau orang mengingat: 
'itoe keterangan baroe “ini dari, 
djoeroe | sabda Djepang Koh Ishii, 
jang “kata Japan akan pandang 

|“itoe sebagai perboeatan tidak ma- 

'nis .djika Belanda lakoekan pe- 

ngangkoetan barang ke Sovjet, di 

-waktoe di mana perdagangan Dje- 

pang —Belanda sedang “mandak.: 
SP). | 

SOEMBAWA. . 
— PEMBOENOEHAN JANG TIA- 

DA DISANGKA2. 
M. Amal mencelis: 
“Pendoedoek kota Soembawa te 

lah mendjadi gempar, berhoeboeng 
masing2 mengchabarkan bahwa di 
kampoeng Boegis ada kedjadian 
pemboenoehan jang mengerikan, 
waktoe itoe djoega kita toeroeti ke 

tempat  kedjadian pemboenoehan, 
maka kenjataan, bahwa lejaki S a 
go eni “kampoeng Boegis telah 
memoekoel .isterinja hingga men- 
djadikan matinja: seorang. perem- 

'pocan nama Konde. 
“Malam itoe djoega fihak politie 

.mentjari - keterangan serta-dapat 
menangkap Sagoeni jang” kebetoe 
lan bermaksoed'melarikan diri ke 

. kantoor 'politie, dan “disana ia me 

nerangkan dengan 'penjesalan jg. 
sangat. : 
“Sagoeni memoekoel dengan mem 

pergoenakan “tangan dan tenda- 
ngan semata, jang memang diboek 
tikan djoega oleh pemeriksaan dok 
tep 

PEMBOENOEH. DAN TERBOE- 

NOEH TIWAS DJIWANJA., 
Gara2 'adat Mera 

Tr 3 
Merari adalah soeatoe tjara jang 

telah mendjadi kebiasaan bagi pen 
doedoek di Keradjaan Soembawa, 
dalam melakoekan perlandjoetan” 
perkawinan antara seorang anak 
dara dan seorang pemoeda jang 
telah mempoenjai perhoeboengan 
terlebih dahoeloe, — menjebab- 

| kan banjak koerban2 terdjadi ka 
renanja. 

Demikianlah soedah berlang- 
soeng-pada kira2 4 boelan hingga 
sekarang, lelaki Koenoe a. Rach- 

man Kampoeng Badjo P. Medang, 
telah merari dengan saudara dari 
lelaki Maso P. Medang, dan telah 

dinikahkan oleh hoekoem -disana. 
.Roepanja selama 'itoe, Maso te 

tap: menaroeh dendam terhadap 
Koenoe hingga pada tanggal 17 | 
Oct. 1941 kira2 djam 7 pagi, ber 
tempat di keboen Koenoe, telah ter 

djadi perkelahian hebat antara Ma 
“s0 dan' Koenoe dengan bertikam2- 
an, hingga mendjadikan tiwas aji 
wa kedoea mereka. 

' Pada hari: 'itoe djoega, wepald 

| kampoeng disana (P. "Medang ke) 
demoengan Br, Mojo Hilir) de- 
ngan menoempang perahoe, telah 
datang merapportkan pada T, De 
jaoceng di Soembawa-Besar jang 
kebetoclan berada disana. “Pada 
djam 1 malam, toecan2 Demoeng 

Br. Mojo Hilir bersama2 P, Toean 
toean Ambtenaar t/b., Inspecteur, 

| Mantri Politie dan 2 Agent Politie " 

| Laboean Soembawa, oentoek mem | 

| boeat penjelidikan lebih djaoeh di 

| njoeroeh bawa 

| bahwa Maga dan Talebo-ipar dari 

| sendiri disini ada mempoenjai 

-dari satoe poelau kepoelau2 jang 

| masingmasing jang hak meneri-' 
|| manja banjaknja 165 orang Fakir 

| dan Miskin. : 
antaranja orang 

'toes orang jang ta” mempoenjai 

telah berangkat ke poelau Medang 
dengan menoempang Londa (Mo- 
torboot kepoenjaan Onderneming 
'Tambora) jang kebetoelan ada di 

| sana, jang keesokan paginja, tiba 
| kembali ke Soembawa, dengan me 

kedoea koerban2 
itoe. , 

Kini perkara ini sedang mendja | 
di penjelidikan politie lebih lan- 
djoet karena ada terselip doegaan, . 

| Maso djoega toeroet mengambil ba 
gian dalam pemboeneohan2 diatas. 

Dalam perdjalanan2 fihak poli. 
tie Ambtenaar t/b dan Toean De 
mceng menjeberangi laoetan, per 
loe rasanja kita tjatat disini, kare 
na mengingat doeloe, Landschap 

se 

boeah Motorboot jang dengan itoe, 
menggampangkan -perhoeboengan 

diperintahi atau kesultanan Soem 
bawa dalam mendjalankan Peme 

rintahan, begitoepoen perhoeboe- 
ngan2 bila ada kapal2 dll, 

Alangkah seosahnja, oempama 
itoe malam Londa kepoenjaan On 
derneming Tambora tidak kebetoe 
lan ada di Soembawa, tentoe ter 

hoe2, jang kalau kebetoelan poela 
ada: oempama tak ada, tentoe se 
kali melambatkan penjelidikan jg. 

schap disini, oentoek mengadakan | 

motorboot sendiri, soepaja mem- 
pergampangkan oeroesan dilaoet. 

  

MOEKARA ENIM 
MOEHAMMADIJAH DAN 

ZAKAT. 

roes Moehammadijah Moeara Enim 
telah beroesaha oentoek mengoem 

poelkan Fitrah dari segenap Oem-' 

mat Islam jang menoenai kewadit 

bannja, boeah “pendapatan 'pe-' 
ngoempoelan banjaknja f 102.40: 
lain penerimaan beras. Wang dan: 
beras itoe telah dibagikan kepada : 

KEBAKARAN BESAR. 
Pada hari Kemis tgl. 23 Octo- | 

ber 1941 koerang lebih djam 1 
siang telah terdjadi laoetan api jg. 
maha hebat, . di doesoen Gedoeng: 
Agoeng Lahat. Pada tempat ter-: 
seboet tahoen jang soedah poen 
telah terdjadi kebakaran jang be- 
sar sekali sehingga beberapa ra- 

tempat tinggal, ini kali boleh djadi 
lebih dari pada tahoen jang soe- 
dah dengan pengiraan jang beloem 
tentoe koerang lebih 200 roemah 
jang mendjadi korban api keroe- 
gian beloem dapat ditentoekan, 
ke-jilakaan manoesia tidak ada, 
hanja ada orang 'jang sakit de- 
ngan terkedjoetnja sehingga me- 
ninggal dengan seketika. 

  

PARIAMAN 
SEEKOR MATJAN DITEMBAK 

MATI. 
Dalam ,,Sum. Bode” kita batja 

seperti berikoet: 
Di kampoeng Koto Hilalang di 

bawahan Pariaman seekor sampi 
telah diteradjang seekor matjan. 

Kedjadian ini oleh eigenaar itoe 
sampi direpotkan kepada detache- 
mentscommandant, jang segera di 
iringi oieh seorang Agent menve- 
djoe tempat kedjadian oentoek me- 
ngintai matjan terseboet.. 
“Kira-kira djam 7 malam radja 

hoetan itoe keloear dan dengan se- 
gera detachementscommandant 
melepaskan tembakan. Akan teta- 
pi matjan itoe masih dapat mela- 
rikan diri. 
Berhoeboeng dengan banjak me- 

ngeloearkan darah maka kedoea 
pemboeroe 'ini dapat mengikoeti 
tapaknja dan ditepi soengai keli- 
hatanlah matjzn itoe telah mati. 

TR aa 

  

DELI. 

N.V, DELI SPOORWEG MY. 
Tjatatan pendapatan pengangkoe 

tan dari seloeroeh dijalan selama 
boelan September 1941: 
'Penoempang2 (incl., 

abonnements kaar-   'ten) | 5T494 49 
Bagage, barang2, 

| kbinatang hidoep, ken: : 
daraan dan majit2 ,, 464.003.31 
“Lain2-nja pe 103106 

“Totaal ff. 534.785,36 

Moelaitg. 1 Jan, ,, 3.799.216,13 

Selama boelan Sept. 
1940. » 343.168.24 

Dalam th, '40 moe 
lai tg. 1 Jan. # N946.693,10 

paksa dengan menoempang Pera- | 

penting2. 

Patoet disini kita andjoerkan, 
moedah2an terfikir oleh Land- | 

Dengan keactievannja pengoe- 

ANGAN 

: KALIANDA 
DIGIGIT BOEAJA. 

Pada hari Senin tgl. 20 October 
j.b.l. seorang -Indonesier, nama 

| Djahja, oemoer &- 45 tahoen, ke- 
tika sedang mentjari ikan bersa- 
. ma 6 orang temannja di Air Doea, 
jaitoe salah satoe hoeloe soengai 

f Way-Sekampoeng jang djaoehnja 
'& 30'km. dari Kalianda, tiba-tiba 

  
     

kaki kanan dari orang jang ma- 
lang 'itoe disergap oleh seekor 
boeaja. 
Teman-temannja dengan segera 

memberi “pertolongan, sehingga 
" sang boeaja itoe melepaskan mang 

sanja. $ 

| Dalam keadaan pingsan orang 
itoe dioesoeng poelang keroemah- 
nja di Damar Kopong, jang djaoeh 
nja & 10 km. dari tempat terdja- 
di itoe. 
“Keesokan  harinja  baroelah 

orang itoe dibawa dengan auto ke 
polikliniek Kalianda. 
“Keadaannja agak menjedihkan 

sebab 'betisnja boleh dikatakan 
hantjoer, sedang pada pahanja ba- 
njak loeka-loeka enteng, tapi ta' 
mengoeatirkan djiwanja. 

Roepanja boeaja boeaja diseki- 
tar Kalianda sedang memboeas se- 

bab boekan sekali ini sadja dalam 
6 boelan ini terdengar kabar orang 
digigit bosaja, bahkan bersama de 

ngan orang jang achir ini telah 
ada lima orang jang telah berke- 

'ngai-soengai Kalianda. (M.R.). 
  

     ENTER SEE LN TA KANNSGSET 

  

| (Loear tanggoengan redactie) 
MESDJID BESAR SEMARANG 

DITOETOEP. 
Karena beloem Ha- 

ri-raja, 

Kebanjakan oemmat Islam oe- 

moemnja boeat Hari Lebaran ta 

'hoen ini mempergoenakan hari Re 
FD karena hari itoelah officieel di 

siarkan di seloeroeh Indonesia Ji 

wat radio, 
- Pada hari paginja (Rebo pagi) 
banjak orang orang Islam menoe- 
dioe ke Mesdjid Besar Kaoeman, 
tetapi dengan terkedjoet bahwa 
mesdjid itoe masih terkoentji. Di 

orang terseboet 
ada jang datang diroemah Peng 
hoeloe tetapi dapat djawaban ,,ti- 
dak ada”. 

Menoeroet fihak jang dapat ki- 

ta pertjaja, bahwa Penghoeloe. Se 
marang menetapkan Hari Lebaran 
haro'es djatoch hari K e- 
m is, meskipoen-siaran radio di 
tetapkan pada hari Rebo. Peng 
hoeloe'berpendirian tetap, poela me 
noeroet perentah Toegan Boepati. 

Noot: 

Kalau kabar ini betoel, patosi si 
kapnja Penghoeloe 'jang demikian 
itoe kita tjela, karena: 

a. Meskipoen Penghoeloe berpen 

dirian tetap, toh mesdjid itoe tia 
da boleh ditoetoep, jang semata2 
menoendjoekkan bahwa mesdjid 

itoe ada haknja Penghoeloe sen- 
diri. 

b. Kalau betoel Penghoeioc me 

noeroet Perentah toean Boepati apa 

kah nama tidak aneh? 

Sekianlah harap  mendjadikar 

“perhatian. 
ORANG SEMARANG. 
  

  

V.O. R.0. 
Zender V.D.G. Gelombang 389.82 

meter. 

REBO, 29 OCT, 
17.00 Lagoe krontjong dan stam 

boel — 18.00 Lagoe Gambang Kro 
mong — 18.30 Lagoe Lelsetjon -— 
19.00 Pidato sembahjang Tionghoa 

dan toedjoeannja bagian ke 3 — 
19.20 Lagoe Tionghoa — 19.30 La 

goe Soenda — 20.00 Ketoprak — 
24.00 Toetoep. 

KEMIS, 30 OCT. 
8.00 Lagoe Tionghoa Tjeng Im 

— 8.30 Lagoe Harmonica & Yang 
Khiem — 9.00 Lagoe Krontjong 

dan Stamboel — 10.00 Lagoe Gam 
bang Kromong — 10.30 Lagoe 
Soenda — 11.30 Lagoe Djawa — 

12.00 Toetoep. 

17.00 Lagoe Melajoe Seberang 
— 17.30 Lagoe Kwa Toemboe — 
18.00 Lagoe Soenda — 19.00 Pe- 
ngadjian Al @oer'an — 20.00 La 

goe Krontjong dan Stamboel 
21.00 Lagoe Leloetjon — 21.30 La 
goe Djawa — 22.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. RK, 
Djawa Barat 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
Priok II 41.5. 

REBO, 29 OCT. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. -—   

| . 

A    17.01 Isi progratima — 17,04 Moe 

nalan dengan boeaja-boeaja soe- 

sik Hawaii — 18.01 Doenia Sport 

— (18.16 Adzan “dan -.kasidah —- 
18.22 Lagoe Arab — 18.30 Konsert 
Melajoe — 19,30 Berita Pers 
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring 
hitam — 20.20 Hal kesehatan — 
20.40 -Lagoe Tionghoa — 21.00 Hal 

KEMIS, 30 OCT. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.03 Lagoe krontjong — 6.30 Be- 
rita Pers — 6.45 Lagoe Djawa — 

7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep. 
. 12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
12.03 Konsert 'popoeler — 13.15 
Berita Pers — 13.30 Konsert Popu 
lair — 14.15 Berita Pers — 14.30 
Toetoep, 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. -—- 
17.01 Isi programma — 17.04 -Ta 
man Poetera — 18.00 Lagoe Tiong 

hoa —.18.16 Adzan dan kasidah — 
18.22 Lagoe Arab — 18.390 Mond 
harmonika — 19.30 Berita Pers — 
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 
Oemoem — 20.25 Lagoe Mesir — 
20.30 Agama Islam — 21.00 Gam 
boes —:22.30 Lagoe Soenda 
22.40 Konsert Yang K'im — 24.00 
Toetoep. 

SIARAN V,.O.R.L. 
Tender YDAH 7. Gel. 25.96 meter. 

4 REBO, 29 OCT, $ 
17.00 Lagoe Soenda — 17.30 La 

goe Melajoe — 18.00 Lagoe Ha 
waiian — 18.30 Berhenti. 

19.00 Lagoe Gambang Kromong 
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tje 
lempoengan ,,Tjinta Pangroengoe” 
— 23.00 Toetoep. 

KEMIS, 30 OCT. 

17.00 Kendang Pentja — 18.30 
Berhenti. : 

19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Be 

rita Pers — 20.00-Mengadji @oer 
'an — 20:30 Lagoe Gamboes 
21.00 Pidato tentang Economie —- 
22.00 Toetoep. 

PENJARAN PP RR h. 
Solo II 120. 

Djawa Tengah dan Timeer. 
Djokja II 128, Semarang H 189, 
Semarang ARCH. 67 Seeraba 

ja II 61 dan IV 129 
REBO, 29 OCT, 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.01 Isi programma — 17.04 La 

goe Ambon — 17.30 Lagoe Hindoe 

stani — 18.00 Soeara S. Abdoellah 
— 18.15 Adzan dan kasidah — 
18.21 Soeara S. Ahbdoellah — 18.30 
Moesik Hawaii — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.20 Hal kese 
hatan — 20.40 Klenengan — 24.00 
Toetoep. 

KEMIS, 30 OCT. 
6.00 Tanda waktoe, Pembh. 

6.03 Monggang — 6.15 Klenengan 
—715 Berita Pers — 7.30 Toe- 
toep., 

12:00 Tanda waktoe. Pemb. — 

Lagoe Bali — 13.00 Lagoe Singa- 
poera — 13.15 Berita 
13.30 Lagoe Tionghoa modern 

ta Pers — 14.30 Toetoep. 

Lagoe Arab — 18.16 Adzan dan ka 

boes — 19600 Soeara nji Ng. Mar 

20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan 
Gemoem — 20.25 Lagoe Mesir — 
20.30 Agama Islam — 21.00 Gam- 
boes — 23.00) Motjopat Djawa Ti- 
moer — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN 'P. P. R EK. 
Noesantara. 

Zender P. L. J. 20.5 M 
REBO, 29 OCT, 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Moe 
sik Hawaii — 18.01 Doenia Sport 

— 18.16 Lagoe Tapanoeli — 18.30 
Konsert 2 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.20 Hal kese 
hatan — 20.20 Lagoe Tionghoa — 
21.00 Hal pendidikan — 21.20 La 
goe Krontjong — 24.00 Toetoep. 

KEMIS, 30 OCT. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb, -— 

goe Tionghoa — 17.30 Lagoe Ba 

tak — 18:00 Lagoe Minangkabari 
— 18.30 Mondharmonika — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Taptoe 
20.05 Penerangan  Oemoem 
20.25-Lagoe Mesir — 20.30 Agama 
Islam — 21.00 Gamboes — 22,30 
Lagoe harmonium — 22.40 Yang 
K'im — 24.00 Toetoep. 

FENJIARAN P. PR K. 

Soematera Oetara (Medan) 
Zender YDX 41.55 M. 

REBO, 29 OCT, 

17.00 Tanda “waktoe, Pemb. — 
17.02 Moesik “dan tjerita — 17.45 
Bang (Adzan) — 17.50 Krontjong 
— 18,20 Lagoe Hawaii — 18.40   Konsert Tionghoa Canton — 20.00 

Toetoep, 
Tah 

pendidikan — 21.20 Krontjong — 
1 2400 Toetoep. 

12.03 Lagoe Yang K'im — 12.30 

Pers -— | 

14.00 Lagoe Soenda — 14.15 Beri | 

17.00 Tanda waktoe.  Pemb. 2 
17.01 Isi programma — 17.04 Ta: 

man 'Poetera Tionghoa — 18.00 ' 

sidah — 18.22 Melandjoetkan la- | 
goe kasidah — 18.30 Lagoe gam ' 

doeraras — 19.30 Berita Pers -—' 

Melajoe — 19.30 Berita ' 

17.01 Isi programma — 17.04 La ' 

“Dept, van Justitie.   
| klas 3 dan “diperbantoekan pada 4 

      
   

  

KEMIS, 30 OCT, 
7.00 Tanda waktoe. Pemb, — 

7:02 Gamboes Melajoe — 7.30 La 
goe extra — 4.45 Lagoe Tionghoa 
modern — 8.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.02 Bingkisan Atjeh — 17. 
Bang Adzan) — 17.50 Lagoe Gam 

boes — 18.10 Krontjong dan lagge 
popoeler — 18.60 Lagoe Melajoe 
— 1920 Agama “Islam — 20.00 
Toetoep, Ta 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat, 

REBO, 29 OCT. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.03 Serbaneka — 17.15 Siaran 
dari. London — 17.30 Serbaneka 
18.30 Oentoek anak2 — 18.45 H.M. 

Royal Air Force's Band —19.00 Be 
rita Pers — 19.15 Band Joe Loss 
— 19.45 Pidato segala peristiwa 
penting — 20.00 Dari segala pen- 
djoeroe — 20.45 Pemandangan dan 
Pertimbangan —-21.15 Konsert — 
22.00 Tanda waktoe Berita Pers 
— 22.10 Konsert — 23.00 Toetoep. 

'KEMIS, 30 OCT. : 
6.00 Tanda waktoe, Poespara- 

gam — 6:30 Bertia Pers — 6.45 

Serbaneka — 7.00 Tanda waktoe, 
Serbaneka — 7.30 Berita Pers -— 
7.40 The organ, the dance and me : 
—.8.d0 Taetoep. 

11.00 Tanda waktoe, Serieus 
concert — 11:30 Stephan Foster's 
melodies — 11.40 Agama Kristen 
— 12.00.De Groot dan Boris Lens- 
kv-trio — 12.30 Poesparagam . — 
13.20 Berita Pers — 13.30 Poespa 
ragam — 14.20 Berita Pers -— 
14.30 Toetoep. . 

17.00 Tanda waktoe. Isi pro- 
gramma — 17.03 Boenga rampai 
— 17.15 Siaran dari London 
17.30 Serbaneka — 18.15 Swing 
music — 18.45 Orkest Jean Sieurs 
—.19.00 Berita Pers — 19.45 Pida 
to — 20.00 Merkelbach-concert —- 
20.30 Oentoek cantine — 20.45 Pe 
mandangan oemoem — 21.00 Om 
roep Orkest — 21.45 Serba serbi 
— 2200 Tanda waktoe. Berita 
Pers — 22.10 Moesik dansa ' 
22.40 Serbaneka — 23.00 Toetoep. 

SIARAN B. R. V. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.04 Lagoe Sore — 18.20 Lagoe 
dari Nederland — 18.50 Xylofoon 
soli — 19.00 Berita Pers — 19.20 
Vocalisten — 20.00 Kamermusiek 
— 20.50 Het Don Kozakkenkoor — 
21.15 Het BRV Omroep Ensemble 
— 22.00 Berita Pers — 22.10 La 
goe Gembira — 23.00 Toetoep. 

KEMIS, 30 OCT. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.04 De glorie van een -nieuwen 
dag — 6.30 Berita Pers — 6.40 
Beberapa lagoe jang gembira 
7.30 Berita Pers — 7. 40 Concert pa 
Zi — 9.00 Ballet muziek — 9.25 De 
tenor Beniamino Gigli — 9.49 Ma 
gyari Imre dan Orkestnja — J 
10.00 Ray Kinney dan Harmony 
Hawaiians — 10:20 Louis Levy 
dan Orkesinja — 10:40 Lagoe2 da 
ri Amerika Selatan — 11.00 Cine- 
ma orgel soli — 11.20 Johnny dan 
Jones — 11.35 Militanre Orkestmu 
zitk — 1200  Vioolconcert 
12.25 Te Kentucky Minstrels nja 
nji — 12.30 Owverture — 13.00 La 
goe Makan — 13.20 Berita Pers -— 
13.30 Lagoe makan — 14 20 Beri 
ta Pers — 14.20 Berita Pers —- 
14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.04 Music Hall programma -— 
18.30 Cinema Orgel varia — 19.00 
(Ar.) Berita Pers — 19:00. (St.y 3 
Lagoe roepa2 — 19.30 Orkest — 8 
20.00 Piano sonate's — 20.30 Fe 
dora — 22.00 Berita Pers 
22.10 Soeara dari Amerika 
23.00 Toetoep. 

            

   
   

       
      

    
    

        
   

    
     
   
    

      

    

      
       
     
      

         

    

   
   

   

  

    

  

   
    

     

   
        

  

        
        
      

             
        

              
       

         
       
       
      
       

           

         

       
  

          

  

        

         

       

        
      
      
     

   
    

    

  

   
   
   
   

      

   

   
    

  

    
   
    

    

    

   
   
    

   
   
    

  

   
   
     

  

     

      

    

   

  

    
     

   

  

    
   

    
   
   

    

   

    

    

     
   
    
    
    

  

   

     

   
    

    

  

S1   
  

Moetasi 
PI, 

Oentoek sementara dibebani pe- 
kerdjaan pengawasan oentoek be- 
drijfsambtenaar klas 1 2. -dja- 
batan Petai, Akon s, Sami 
bedrijfsambtenaar pada Alona ter- 
seboet. 

Atas permintaan sendiri berhoe- 1 £ 
boeng dengan - kesehatan “badan- 
nja, dihitoeng 'moelai 16 Septem- 
ber 1941 dipetjat dengan hormat 
dan berhak menerima pensioen 
toean Soepart Oo, dahoeloe 
bedrijfsambtenaar pada PTT. 
dienst di Soerabaja. 
Dept. van Financi&n. 5 

Dihitoeng moelai 16 October '41 
djoega karena kesehatannja dipe- 
tjat dengan hormat dan mendapat 
pensioen 'klerk klas 1 pada dienst 
terseboet, Ra den Pr ina 
#0 N-O tuos 

3 
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Diangkat mendjadi  Commies 

Griffier dari Mahkamah 'Tinggi di 3 
Indonesia, Ra den Skasm ee ti 
dahoeloe klerk “klas 1 perda rif. 3 x 
fier terseboet, 

bad aa aki» hensbtuh. hasan EM Mas


