
        
    
            
                  
     

  

“ kantoor Senen 107 — Batavia-Centrum, 
: Directie: R. H, O. Djoenaedi, 

Plv, Dir, Mr, Soemanang, s 
Telefoon Redactie — 1440 W1 

Adm. — 1810 WI. dan 672 Wi. 
1 Harga langganan seboelan f 1.50 

IK sama wkhl. ,,Pembangoen” » 
- (loear Indonesia f 2.— dan ,, 2. '50) 

| Haroes bajar dimoeka, boleh boela- 
nan, tetapi berhenti tjoema di achir 

kwartaal 
(| Tariet Advertentie pada Administratie. 
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Bagi saja, saja lebih soeka men 
dengar atau membatja toelisan 
jg. menoendjoekkan tjatjat atau 
kekoerangan-pada diri saja dari 
pada mendengar: pelbagai poe- 
djian, 
penoendjoek, Tetapi oeraian icfi- 

las jang menoendjoekkan tjatjat 
atau kekoerargan pada diri saja, 
mendjadi pedoman bagi diri sa- 
ja oentoek beroesaha, seberapa 

dapat 

memperbaiki sifat saja itoe. 

Poedjian tidak memberi 

menoeroet. pembawaan, 

Drs: Mohammad Hatta. 
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U. S.A.tidak mempedoelikan antjaman- 
antjaman Nippon. 

Pers Djepang minta soe- 
paja U.S.A. dilabrak. 

Perempoean? dan anak? bang sa 
Amerika menjingkir dari Batuan 

Pacific. 

  

  ? 

Kaoem republikein isolationist maoe 
memetjat Willkie. 
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AMERIKA TETAP PENDIRIANNJA. 
Tidak poesingkan peringatan-peringatan Djepang. 

Washington, 4 November (United Press-O. JB.): 
Seorang pembesar tadi malam menerangkan, bahwa Amerika tidak 

akan berniat memperhatikan ,,penentocan waktoe” dalam pembitjaraan 
jang kini sedang dilakoekan dengan Djepang, soenggoehpoen Tokio 
meraberi peringatan. Pembesar itoe berkata, bahwa pemerintah Ameri- 

| Ka tidak akan memperdoelikan ultimatum Djepang dan tidak akan me- 
— Ajimpang dari pendiriannja terhadap Timoer Djaoeh. 

5 Ia menerangkan, bahwa Djepang telah moelai Sana pembi- 
| #jaraan dan pembitjaraan itoepoen diteroeskan dengan pengharapan 
soepaja tidak terdjadi bentrokan di Timoer Djaoeh. Amerika Serikat 
memang bersedia sekali oenfoek menghindarkan bentrokan itoe, tetapi 
tidak so€ka menjia-njiakan kepentingan Tiongkok, Ingger's dan Indo- 
'nesia. Ketiga pemerintahan itoe soedah diberi djaminan tentang pendi- 
rian “dau sikap Amerika Serikat, ketika pemerintahan-pemerintahan ifoe 

“agak koeatir dengan adanja pembitjaraan antara U.S.A. dan Djepang 
jang dilandjoetkan lagi itoe. Selain itoe U.S.A. dengan tegas memakai 

Hoofdredacteur: Mr. Boomanang.. Plv. Hoofdredacteur Na Tjokroaminoto. 

KAPAT, MINJAK U.S.A. Di 
TORPEDO. 

Washington, 4 Nov. 
(Reuter). — Kapal minjak U.S:A. 
»Salinas” ditorpedo disebelah ba- 

'rat daja Ysland, akan tetapi ma- 
sih dapat masoek dipelaboehan. 

Kabar lebih landjoet: 

Departement marine menerang: 
ikan, bahwa dalam kapal »Salinas” 

| | tidak seorangpoen jang mendapat 

| 
' 
! 

| 
BERITA ITOE DIOETJAPKAN 

OLEH PARA MOESAFIR JANG 
TIBA DISINI DATANG DARI 
POELAU-POELAU ITOE. 

KAOEM REPUBLIKEIN 

DOEA LE MBAR LOSSENUMMER 734 SEN. 

Ringkaszan. 

  

ERANGAN Nazi disekitar Moskou ditahan oleh 
pasoekampasoekan Merah. Pihak Djerman me- 

ngoemoemkam djatoehnja kota Feodosia di djazirah 
Krim sebelah timoer. Pihak Sovjet mengakoei, bahwa 
djazirah Krim. sebagiam soedah didoedoeks Nazi. Ang- 
katam oedara: Merah. menjerang Danzig, Koningsber- 
gen dan Riga. 

Boeat pertama. kalinya Djepang dengan perantara- 
an Radio Tokio. memberi peringatan kepada Thai, 

SREUBEN JAMES”. 

ISOLASIONIS. . kematian. 

| Ne at Willkie dari NAR MENTJARI KORBAN 

| Washington, 4 Nov. 
(U.P,). — Sekelompok anggauta- ' - 
anggauta partij repoeblik jang ti- 
dak sogka perang mengatoer soea- 
toe campagne akan memetjat Wen 
dell Willkie dari partij itoe karena 
ia membantoe politiek pemerintah 
U.SLA. dalam 'oeroesan loear ne- 
geri. Diterangkan, bahwa oentoek 
campagne itoe orang achirnja akan | 
mendapat sokongan 8075 dari ang- 
gauta-anggauta partij repoeblik di 
dalam Dewan Perwakilan. 

Serangan pertama dalam sam- 
pagne itoe pada penghabisan ming 
goe jang lampau telah dilakoekan 
oleh senator Willis dari Indiana 
dan 4 orang anggauta dalam Kon- 
gres. Mereka mengandjoer-andjoer 
kan agar orang menentang daja 
pepaja-cepaja pemerintah U.S.A. 
akan ,,menerdjoenkan negeri ini 
kedalam perang tiada dengan 

-harapan lagi, 

Orang telah poetoes asa. 

Washington, 4 Nov. 

(Reuter). — Departement marine 

mengoemoemkan, bahwa tidak ada 

akan dapat meno- 

long 7 officier dan 88 matroes js. 

hilang dalam incident ,,Reuben 

James”. 

KETJELAKAAN PESAWAT 

BOMBER U.S.A. 

Washington, 

(U.P.). 
mempermakloemkan, bahwa tatka- 

la seboeah pesawat pelempar bom 

dari marine U.S.A. djatoeh keta- 

nah” 11 officier marine dan se- 

orang officier dari tentara darat 

tiwas djiwanja. Pesawat itoe te- 

ngah melakoekan operasi ,,didae- 

rah Atlantika”. Keterangan-kete- 

rangan tentang tempat ketjilakaan 

| itoe tidak diterima. 

  
4 Nov. | 

— Departement marine | 

djangan terlaloe erat bekerdja bersama-sama dengan 
Inggeris dan U.S.A. Disitoe dibajang-bajangkan nasib 
pemerintah Chungking, karena pekerdjaan bersama 
dengan kedoea negeri itoe djoega. 

Pihak. Tiongkok ragoe-ragoe apa missie Yoshizawa 
oentoek memakai.Indochina sebagai pangkalan se- 
rangan Djepang jang besar nanti akan berhasil. 
Pendoedoek Inggeris di Shanghai dinasehati lagi 

oentoek menjingkir. Pedagang-pedagang Djepang 
mengobral barang-barangnja hendak menoetoepi toka 

tokonja di. Canton. 
Sehabis perang, Burma akan didjadikan Dominion 

Status oleh Inggeris. 
U.S8.A. tetap pendiriannja, tidak memoesingkan 

antjaman-antjaman Djepang. Perempoean-perempoe- 
an dim anak bangsa Amerika meninggalkan kepoe- 
lawan di Laoet Tedoeh. Kaoem republikeim jang tidak 
setoedjoe perang. beroesaha. akan mala an Wikie 

dari .party. 

soekan kita. berkelahi melawan | KAPAL PERBEKALAN MOE- 
moesoeh diseloeroeh medan pepe- | SOEH DITORPEDO, 
rangan, | Londen, 4 Nov, (Reuter) — 

“pengoemoeman lebih doeloe”. Pesawat bomber itoe telah tidak 

Charles Halleck akan diangkat ' kembali kepangkalannja sedjak 

mendjadi ketoea dan Joe Martin . , tanggal 2 November. Siga-sisa pe- 

Perkelahian - perkelahian jang 
teroetama hebat. terdjadi didjazi- 
rah Krim, dan. disektor-sektor 
Mojaisk- dan Kalinin. 

  

Admiraliteit mengoemoemkan, bah 
wa semalam di Kanaal seboeah ka 

"pal perbekalan moesoeh jang be 

sebagai djoeroe Tan dari part 

itoe. 

-sawat itoe kini telah ditemoei. 

  

sar dan jang tengah diantar ditor 
pedo doea kali. 

Kedoea torpedo itoe mengenai ka 

pal itoe, 

Pada tgl. 3 November 5 bocah 
pesawat Djerman dibinasakan se- 
dang pada tgl. 4 November Il 

   
    

   
   
   
   

  

   

  

    

        

$ 'kata-kata ,,pembitjaraan”, tetapi bockan soal »tawar-menawar”. 
0. Pada hakekatnja pembesar-pembesar di Amerika Serikat tidak ba- 

njak harapannja tentang hasil pembitjaraan itoe, selain dari pada ,,men- 
djadi dinginnja diplomasi bocat sementara waktoe”. 

2 Dalam kalangan opisil orang berpendapat, bahwa karena mendapat 
“desakan Djermanlah, maka Djepang itoe laloe memberi antjaman-antja 
“nan kepada U.S.A., sebab sebctoelnja kini Djepang beloem menghendaki 
perang, jaitoe sebeloem negeri-negeri demokrasi soedah seterang-terang- 

“Seja kalah perangnja di Europa. 

DJEPANG HANJA ME- 
NJOMBONG ? 

“Washington, 3. Nov. : 
“up (oz JB.). — Anggauta-ang- 

| gauta jang terkemoeka dari komi- ' 
“Si geroesan loear negeri d.dalam 
“Dewan - Perwakilan 

| atas pertanjaan wakil United 

'pang terhadap Amerika Serikat 
itoe adalah tingkatan permoelaan 

Gari kampanje ,,As” jang dipmpin 
oleh Djerman oentoek menakoet- 
nakoeti Amerika Serikat. Tetapi 
“para anggauta itoe tidak sependa- 
'pat atas pertanjaan apakah me- 
'mang Tokio soedah bersedia oen- 
toek berperang. 
- Beberapa anggauta menerang- 
ikan — bahwa soenggoehpoen ke- 
'adaan memang genting — tetapi 
sikap Djepang itoe hanja kesom- 

jpg Djepang soedah siap s0en: 

mendjawab 

Press”, bahwa kampanje pers Dje- - 

: genting, tetapi bahaja itoe dapat 
. Gi perketjil atau dihindarkan ka- 

lau Amerika Serikat memang soe- 
ka mendjaoehi hal-hal jang menje- 
babkan terdjadinja perselisihan 
internasional. 

PERS DJEPANG TEROES 
MENGHASOET. 

Tokie, 3 Nov. (Reuter-0. 
JB.). — Segala .s.s.k. jang terke- 

moeka “di 'Hokio hari ini meng- 
oemoemkan artikel-artikel jang 
menjeboet makin gentingnja ke- 
adaan di Pacific dan mendjamin, 
bahwa tentara Djepang soedah 
siap lengkap centoek menentang 
segala NE jang moengkin 

timboel. 

Segala s.s.k. menjalahkan Ame- 
rika Serikat tentang adanja per- 
hoeboengan. jang genting antara 

Djepang—U.S.A. dan dikatakan, 
bahwa pembitjaraan di Washing- 

ton itoe disengadja di lambat- 

Moskou meankkoci moern- 
doer segala s serangan. 

Kota Feodosia: sia soedah dja- 

| toeh? 
Kagkatan oedara Merah menjerang 

ag Koningsbergen dan Riga. 

DI FRONT MOSKOU. 

Sipenjerang dan sipembela sama-sama koeatnja. 

Moskou, 4 November (Reuter): 

Dikabarkan 'setengah opisil: Didaerah Volokolamsk di front Moskou 

  

“pelbagai-pelbagai serangan moesoeh dielakkan. Dengan sepenoeh-penoeh 

tenaga moesoeh berdaja oepaja akan menemboes kearah Mojaisk. Di- 

socatoe tempat pasoekan-pasoekan Sovjet mendesak madjoe, selandjoet- 

nja mereka mendoedoeki stelling-stelling baroe. 

Daja oepaja Djerman akan menjeberangi soengai Nara di front 

Moskou selaloe diclakkan oleh fihak pembela. 

TENTARA FINLAND MENDOEDOEKI KEPOELAUAN DEKAT 

KOVISTO. 

Londen, 4 November (Reuter): 

Dari Berlin: Soeatoe berita dari Helsinki kepada D.N.B. mengata- 

kan, bahwa: antara tanggal 1 dan 3 November pasoekan- -pascekan Fin- 

land mendoedoeki sekelompok poelau didekat Kovisto. Kota ini terletak 

disebelah selatan dari Viipuri, 

Kelompok poelau itoe terdiri atas 3. bocah poelau jang besar dan 

beberapa boeah poelau ketjil jang sekaliannja itoe amat diperkoeat. 

boeah itoeroenkan dekat Moskou. 

DI TULA NAZI DJOEGA - 
TERTAHAN. 

Moskou, 4 Nov. (Reuter-O. 
JB.). — Koresponden perang dari 
,yPravda” mengabarkan, bahwa 

doea hari lamanja teroes meneroes 

pihak Djerman menjerang kota 
4 Tula dengan kedjamnja, tetapi se- 

gala serangan itoe terpoekoel 

moendoer dengan menderita ba- 

njak kekalahan. 

Perkelahian jang terlaloe hebat 

hebat terdjadi sepandjang djalan 

ke Orel. 
Lebih landjoet koresponden itoe 

mengabarkan, bahwa dalam bebe- 

rapa sektor Selatan, pasoekan-pa- 

soekan Djerman terpoekoel moen- 

  
KAPAL2 PERANTJIS DIRAM- 

PAS DITENGAH DJALAN. 
Londen, 4 Nov. (Reuter) — 

Dengan opisil diwartakan, bahwa 
anak2 boeah dari kapal2 Peran- 
tjis, jang berlajar dalam convooi 
dan diantar oleh sebocah ,,pera- 
hoe” Perantjis, didekat Afrika ae 
latan mentjoba menenggelamkan 
kapal2 mereka, Akan tetapi pada 
saat jtoe moentjoel kapai2 Inggeris 
dan dengan segera kapal2 Peran- 

tjis tadi dirampas. 

OFFICIER2 MOESOEH JANG 
DITAWAN INGGERIS. 

Londen, 4 Nov. (Reuter) — 

Makloemat admiraliteit: Diantara 

doer dalam pertempoeran-pertem- | djoemlah 1276 officier2, anak boe- 

poeran jang hebat. 
Daja oepaja Djerman. cenfioe 

mereboet socatos desa 

gagal. 

Peringatan Djepang 
tama kepada Thai 

| 

1 

ah dari kapal2 selam moesoeh jg. 
k | ditawan oleh - Inggeris, terdapat 

terpaksa. | 467 officier Italia. 

jam ng pers 

    

Pendoedoek loggeris di Shanghai 
disoeroeh lagi menjingkir. 

  

Sehabis perang, Burma Dominien Status. 
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' toek mengadakan aksi lagi. Kata- j lambatkan, perloenja soepaja U.S. 

A, mendapat waktoe oentoek me- 

 njelesaikan persed:aan-persediaan- 

nja, dan mengotatkan koeroengan 

front A.B.C.D. serta meneroeskan 
politiknja jang terlaloe tetap oen- 
toek menjokong pemerintah Chung 
king. : 

— kata Djepang, bahwa Amerika: 
| Serikat berdaja oepaja menghan-: 
tjoerkan Djepang itoe berbaoe 
Hitlerisme, maka moengkin sekali 
bahwa dalam “hal'ini Berlinlah 
jang menjogok-sogok.  Djerman 
mengharap soepaja Djepang ber- 

' perang dengan kita. Para pengoea 
sa negeri Djepang — seperti Mus- 

    

  

   

   

DISELOEROEH MEDAN 
PERANG. 

Moskou, 4 Nov. (Reuter). 

-—- Makloemat Roesia siang hari: 

Sepandjang malam perkelahian 

terdjadi disegenap front. 

FEODOSIA DJATOEH KETA- 

NGAN DJERMAN ? 

| 
| 

| 

| NGAN ITOE MENELAN KOR- 
BAN 150: BOEAH PESAWAT, 
DAN 205 POETJOEK MERIAM. 

SK. ITOE MENAMBAHKAN, 
BAHWA FIHAK NAZI TIDAK 
BERHATSIL MEMBINASAKAN 
BARISAN-BARISAN KITA ATAU 
MEROBOHKAN PERLAWANAN 
KITA. 
KEADAAN DI DJAZIRAH 

    PENDOEDOEK THAI TENTE- 

BAM SADJA. 

Singapoer, 3 Nov. (Reu- 

ter-O, JB.). — Konsoel djenderal 

Thai di Singapore, Luang Vidshu- 

sara Netinati, hari ini menerang- 

kan, bahwa kabar-kabar jang me- 

njeboet adanja penjerboean pasoe- 

kan-pasoekan Djepang dibatas 

THAIL. 

Singapo er, 3 Nov. (Beu- 
ter-O. JB). — Radio Tokio me- 
njiarkan dalam bahasa Thai. Sia- 
ran itoe adalah pemberian ingat 
jang. pertama kali kepada Thai, 
jaitoe. bahwa kedoedoekan. Thai 
soedah lebih djelek dari kedoedoe- 

solini — menoenggoe saat jang 
baik oentoek memoelai”. £ 

Anggauta Gee berpendapat de- 

S.k. ,,Hochi Shimbun” jang pro- 
Djerman itoe mendesak kepada 
“pemerintah soepaja membalas si- 
kap Amerika Serikat itoe dengan 

“—LONDEN, 4 NOV. (REU- 

TER). — DARI BERLIN: OPPER 

BEVEL DJERMAN MENGATA- 
KRIM  BOEROEK SEKALI, 
AKAN TETAPI DJAZIRAH ITOE 
BELOEM  TERAMPAS OLEH 

Thai adalah salah semata-mata, 

Konsoel djenderal jang: baroe 

kan Tiongkok, pada ketika terbit- 
nja perang antara Djepang—Tiong 
kok. Djepang memoedji sangat 

mikian: Saja sedikit sadja tidak KAN, BAHWA FEODOSIA DI- hari ini datang dari koendjoengan | 4 : gerin 

ragoe-ragoe lagi, bahwa Djerman ep sedang s.k. ,/Chugai Sho- | yAZIRAH KRIM DISEBELAH | MORSOEH: — PERDJOANGAN | nja di Thai itoe berkata, bahwa Tang ri bamper ai 
beroesaha sedapat-dapatnja soe- | 8Y0” memberi ingat kepada Ame: | TrMORR DIDOEDOEKI. BERDJALAN TEROES: DAN | pesoekan-pasoekan Thai ditaroeh | terentjun kahaju besar. jaltoo ka. 
paja Djepang memerangi kita, te- 
tapi saja tidak pertjaja, bahwa 
'Djepang soeka disoeroeh begitoe 
na althans boeat sekarang. 1 

. | Anggauta Richaras mengata: 

kan ,Hanja kesombongan Dje- 

| pang semata-mata. Tjobalah Dje- 
g kini disoeroeh berboeat ba- 

ang sesoeatoenja, kalau memang 

rani, Saja. pertjaja sekali, bah- 
a Djerman mengharap soepaja 
jepang berperang dengan Ame- 

rika Serikat, tetapi saja tidak per- 
tjaja, bahwa Djepang akan berani 
'berboeat soecatoe apa”. 

   

    

   

  

    

   
bahwa keadaan di Pasific memang 

  Anggauta Shannon berpendapat, 

rika Serikat hendaknja mengakoei 
soenggoeh - soenggoeh kekoeatan 
Djepang.  S.k. ,,Kokumin Shim- 
-bun” berkata, bahwa keboeroekan 

perhoeboengan antara Djepang— 

U.S.A, kini mmenkjapai poentjaknja. 

MENJINGKIR DARI KEPOE- 
LAUAN:- DI PACIFIK. 

HONOLULU, 4 NOV. 
(REUTER). — BERHOEBOENG 
DENGAN KEADAAN INTERNA- 
SIONAL  SEGENAP ORANG- 
ORANG PEREMPOEAN DAN 
KANAK-KANAK U.S.A., JANG 
TINGGAL DIPOELAU - POELAU 
'GUAM, MIDWAY DAN ana 
DISINGKIRKAN, ika 

'SEBAGIAN DARI 
'KRIM TELAH DIDOEDOEKI 
'OLEH FIHAK DJERMAN, AKAN 

“GENAP LASJKARNJA. SEKOE- 

AKAN TETAP BERDJALAN 
TEROES. 
ANGKATAN OEDARA MERAH 

BERAKSI, 
Londen, 4 Nov. (Reuter). 

— Menoeroet radio-Moskou: Dan- 
zig, Koningsbergen dan Riga dise- 
rang oleh pesawat-pesawat angka- 
tan ocedara Merah. Ledakan-leda- 

kan dan kebakaran nampak. 
4 bocah pesawat Sovjet tidak 

kembali kepangkalannja. 

PESAWAT-PESAWAT DJERMAN 
DITEMBAK DJATOEH. 

Moskou, 4 Nov. (Reuter). 
— Makloemat tengah malam: Pa- 

SEBAGIAN KRIM DALAM 
TANGAN DJERMAN. 

Perdjoangan teroes. 

MOSKOU, 4 NOV. (REU- 

TER). 'SKRASNAJA SWES- 

DA” MEWARTAKAN, BAHWA 
DJAZIRAH 

TETAPI OENTOEK MENGAM- 

BIL BAGIAN DJAZIRAH ITOE 

MOESOEH KEHILANGAN SE- 

RANG - KOERANGNJA 90000 

SERDADOE TELAH MENDA- 

PAT KEMATIAN ATAU LOEKA-   | LOEKA DAN DITAKSIR SERA-   da tgl. 4 November pasoekan-pa- 

  
agak kedalam dari batas-batas ne- 

geri soepaja djangan sampai ter- 
djadi incident-incident. Ja. menam- 

bah keterangan, bahwa boleh dja- 

di betoel soedah terdjadi incident- 

incident, tetapi hal itoe dibesar- 
besarkan. 

Pendoedoek Bangkok tidak me- 

rasa koeatir karena adanja berita- 

berita tentang sikap Djepang jang 

mengantjam itoe. 

Ia achirnjay berkata demikian: 

»perhoeboen/ antara Thai dan 
Inggeris an, loo bagoes, tidak 
ada alasan-alasan jang akan me- 
njebabkan  poetoesnja perhoeboe- 

ngan itoe”, 

     

  
   

rena terseboet tergantoeng sekali 
kepada negeri loearan, teroetama 
kepada Inggerk dan Amerika Se- 
rikat dalam soal alat-alat oen- 
toek pekerdjaan pembangoenan 
Tn terseboet. 

teroes meneroes begini”, aa 
5 diliiianlah keterangan (omroeper 
itoe, ,,tentoelah nasib kebangsaan 
Thai akan sama dengan nasib pe- 
merintahan Chiang Kai-Shek, ja- 
itoe pemerintahan jang mengang 
gap Djepang sebagai moesoehnja, 

pekerdja bersama-sama 
dengan Inggeris dan Amerika Se- 
rikat”, 

(Lihat samboengan di pagina 3) 

  

DJEPANG MEMBERI INGAT | 

     



  

    
  

     

    

  

      

   

   

    

       

     

    

    

  Tjitro, dimoelai djam 

  Bana — Oude Tamarinde- 
an — Theresiakerkweg — - Gris- | hoe 

seeweg — Mampangweg — Ona | 
ndangdia — TIRI. 

    

    

  

   

  

   

    
   

  

   
   
     
     
    

     
     

   

    

    

    

  

    

   

  

    

   

  

   
    
   

  

    

    

    

    

    

   

    
   
     

   
    

    
   

  

   
   

   
      

         

    

     

    
   

    

     
    
   
   

    

    

     
     
    

   
      

    

   
      

    
   

   

      

   

  

    

          

   

  

   

    

    

  

: BOTOL BIER. 

— Botol bier 5 Kamaru | 

— Oleh sebab itoe maka pihak po | 
si merasa perloe mengadakan ba | 

gian jang tersendiri, oentoek me 

ngintip kemana perginja botol bo 

itoe. 
Polisi di Betawi. mendapat adoe | 

an tentang. pentjoerian 320 botol | 

song jang berharga f 32.— jang | 

poean. Tionghoa di En Bah 
laan en Poelisi eng telah 

- NN an ini Saat na 

am 8.30 malam. : 

KORNDIOENGAN KAPAL. 

»ORAN. ta 
sSotelah Kel rin 3 

pertama. 

  

  

hiri  pelajarannja jang betana 

-sampai ' dipelaboehan Priok. 
jang MNARORN, perhati 

Spit, selakoe Kiba as 
o  menjampaikan 

  

LAGI: PERKARA DJIWA. 2. 
Malam Senen jang laloe ke CBZ 

elah diasoeng. seorang jang men | 
ka par He 

   

Ot n “dahosloe Gn anak- 2 Pp 

jang dinamakan La enanan 
jala jang berhak di- 

Ba 6 an Aipda anna teri in 

! 6.45 sore. J c laire jan 

en 2 Ba daan ati 194 
    

Naga gan jang 
beroemoer 8 Iahoo boeat 

      

   
    

    

       

    

   
     

Tabita, jang dipilih lebih -doe- 
loe, jalah anak-anak jang pada 

ea tel Augustus beroemoer 5 ta- 
n 7 boelan c.g. 6 tahoen ne 

Ha. 
Kalau masih du tempat, Snka 

anak-anak jang tidak termasoek ' 
'njak pentjoerian: 27 zekeringkop, 'rechthebbenden tadi baka: diteri- 

ma djoega. 
€,  Menoeroet fatsat 10 dari ti . 

h | culaire - s tg. 25 Februari 1936 no. 
15546/B, dan djoega circulaire tg. | 

20 Mei no, 15020/B, anak-anak | 

jang tidak masoek rechthehben- | maka kongsol djendera! Djepang 

| saudara jang soedah masoek dise- j Sa 
den, akan tetapi jang mempoenjai | 

|kolahan itos, atau jang soedah 
kelosar dari sekolah H.L.S. Goe- 
permen, jang mendapat subsidie, 
|atau jang di in, diberi atas 
| sempatan lebih doeloe. 

Djoega anak-anaknja Satin 
naar, jang ditoeroenkan pangkat- 
nja, 
pangkatnja 
soekkan anaknja dalam sekolah | 
H.LS., maka anak-anak ambte- 

  

. Inaar itoe djoega mendapat kesem- 

'patan lebih doeloe. (S.0.). - 

AKTE VAN TOELATING. 
Diizinkan mendjalankan verlos- 

| kundige praktek di Indonesia seba- 
gai bidan: nona Insoetijas- 

Ini. 

  

CHURCENL ACTIE. 
Soedah dioemoemkan adanja 

| Churchill-tank actie jang dilakoe- , 
Ikan di Indonesia ini. Aksi itoe 

kini soedah dilakoekan dengan giat. 
'Tiap hari . banjak pengoempoel2 
itoe berkeliling sepandjang djalan | 
kota2 jang ditentoekan. Plaatselijk 
comite mengadakan propaganda 35 

I-diperloeas. Aneta) 

  

PRODUCTIE GOELA, 
- Dalam besloeit goebernemen, me 
njimpang dari artikel 3 lid 2 da 
ri Suikerproductieregeling 1941, di 
tetapkan, bahwa djoemlah pembi 
kinan goela tahoenan goena panen 
11943 ditentoekan paling lamanja | 
| pada tanggal 31 December : 1941. : 

  

HN 

TOEBAN G. A, VAN BOVENE 
. KELOEAR NEGERI. 

“Dari Aneta didapat kabar, bah- 
wa hari Selasa tgg. 4 November 

| toean G, A. van Bovene dan njo-v 
inja S. van Bovene Beynen akan 

pergi keloear negeri seperti Aus- 
tralia, Amerika dan Eropah, di- 

mana ia akan berdiam oentoek 
se sementara disana dan bekerdja 

.oentoek Persbureau Aneta. 

jang sebeloemnja toercen j 
itoe berhak mema- | cd celit 

  

PEMAN 

BAZAAR OENTOEK ,,VAN 
GALEN”, ARMENZORG 

DAN COVIM, 
5 Soosbestuur “,Kagoejoeban” 

i Meester-Cornelis memberitakan, 

bahwa nanti tgg. 8 November 
j.a.d. berhoeboeng dengan perte- ' 
mocan lebaran di Soosgebouw 

| Kerkstraat 28 akan diadakan poe- 
“Ia bazaar. 

Hasil dari bazaar 

tie”, Armenzorg dan Covim. 

Programmanja sebagai beri- - 

, 1 koet: 
TE menekan. poekoel 8 dengan ' 

pidato dari ketoea. 
| 2. Penarikan dari loterij barang : 

(pendapatannja oentoek ,Van 
Galen”). : 

Pauze. 

13. Nan dleh anak- 
| anak dari anggauta Soos. 

$ Topengdans oleh toean Kamsi, 

doeng. , 

  

PENTJOERIAN ZEKERING. 
Dalam s.k, ini soedah pernah 

kita kabarkan tentang pentjoe- 
rian zekering diroemah-roemah di 
kota ini. Ketjoeali itoe masih ada 
lagi dilakoekan pentjoerian itos, 
jaitoe di Ned. Ind. Gasmijj. 

Polisi kini mengikceti- pentjoe- 
rian “pada tempat-tempat jang 

'stroom listriknja tidak berapa 
| tinggi. Achirnja pada hari Sabtoe 

dan Minggoe malam terboekti ba 

27 zekering dan 2 gloeilamp. 
  

PEROEBAHAN DIKALANGAN 
DJEPANG,. 

' Menoeroet pendengaran J.B., 

Betawi, Ishizawa, tidak 
lama lagi akan kembali ke Dje- 
pang. Goena penggantinja ditoen- 

| djoek Azada, jang kini djadi kong 
sol djenderal di Bangkok (Thai- 
land). Orang mendoega, bahwa 
Azada tidak lama lagi akan men- 
djabat pekerdjaannja itoe disini. 

Tocan Ishizawa mendjalankan 
pekerdjaannja dalam tempoh jang 

sekali. Ia menggantikan 
tocan Saito, jang ada disini, 
tika diadakan moesjawarah Dje- 
pang— Indonesia, dan ketika itoe 
laloe “dipindahkan ketempat ke-: : 
menterian loear negeri. Toean 

'Ishizawa adalah boleh dikatakan 
pembantos jang paling tjakap dari 

pada menteri Yoshizawa. 
Lebih landjoet didengar kabar, : 

| bahwa Y. Hasumi poen akan me- | 
| ninggalkan Betawi, Pada achir 

|| boelan ini akan menoedjoe ke To- 
kio. Tidak ada penggantinja jang 

ditoendjoekkan. 
Ishizawa pada moelanja akan 

'| bertolak pada tanggal 10 boelan 
ini dengan naik kapal ,,Takachi 
“Ho” kepoenjaan Nanyo Kaiun Ka- 

| busiki Kaisya, jang akan memba- 
| wa orang Djepang perempoean 

| dan anak-anak menjingkir, jang 
beriboe-riboe djoemlahnja, Tetapi 
katanja kepergian kongsol djen. 

| deral itoe dioendoerkan, demikian- 

lah berita dari Tokio. 2g 
Kalau Ishizawa bertolak, ai 

beloem: peela datang pengganti- 5 
nja, maka djabatannja akan -dipe- 4 
gang boeat sementara waktoe 
oleh £ Fepaani T. Kotani. 

  

PERTEMOEAN PERDI, 
Merajakan Leba. 

Sa : 
. Tadi malam dimoslai djam 8.30 
diadakan pertemoean lebaran oleh 
-Perhimpoenan Djoernalis Indone- 
sia (Perdi) direstaurant ,,Shang- 
hai” di Laan Holle, jang dikoen- 
djoengi oleh tamoe.tamoe lebih 
koeraing 50 orang, bersama .njo- 
nja para wartawan.wartawan, k 

  

| MINDETEVES SToKVE.   
   
       

“ A 

  

Baroe-baroe ini Landeteves Sto kota dikota ini telah mengada- 
kan oepatjara memboeka afdeeling baroe daripada gedoengnja. 

Antara lain-lain diadakan djoega ,,slametan” jang dihadiri oleh ' 

— koerang lebih 800 or 

  

g pegawainja. 

DANGAN 

.' madji 

: ini akan di 
setorkan oentoek ,.Van Gal.mn ac- 

penari jang terkenal di Ban- | 

1 “Shanghai, 

ke. 

  

   

! Tidak hanja dari kalangan soerat 
'kabar harian, poen djoega dari 

      

“hoa poen ikoet serta, Toean Soe- 

kardjo  Wirjopranoto nampak 
'ikoet hadir. 

i Ketika soedah hendak dimoelai, 
maka toean Sjamsoeddin 
|Soetan Ma moer, ketoea 
pengceroes 'Perdi angkat bitjara 

“sekedarnja jang berkenaan de- 

| ngan lebaran, 
Maka makanan dimoelai dalam 

! goeasana jang gembira. Disini 

nampak: djoernalis jang biasa- 

nja sering tjakar mentjakar, ko- 

rek-mengorek, sama-sama bersen- 
da goerau dengan lemas dan baik. 

Soedah barang tentoe makanan 

| jang disadjikan oleh restaurant 

'itoe ialah jang haram-haram. Oleh 

toean Sjamsoeddin poen diterang- 
kan, apa sebabnja diadakan per- 

temoean lebaran  direstaurant 
“ialah oleh karena roe- 

mah-roemah makan Indonesia 

jang ada dikota ini tidak sanggoep 

oentoek menerima tamoe-tamoe 

| itoe, sekalipoen soedah didaja oe- 

| pajakan. 
Djam 10 malam pertemoean boe 

bar. 

PENGELOEBARAN KARET 
“Menoerbet pendengaran J.B., 

maka pengeloearan karet dari 

Soematera Timoer akan dilakoe- 

kan djoega dengan karet dari Dja- 

wa dan Soematera Selatan serta 

Soematera Barat sedjak boelan 

September, Tidak lama lagi maka 

“di Medan “akan didirikan kantor 

pengeloearan karet, bersama-sa- 

ma dengan dikota Betawi. 
Dalam —permoelaannja 

Deli mempoenjai pendapat, bahwa 

pemoesatan (centralisatie) ini 

tidak disana. Sebab boleh dikata- 

kan, bahwa hampir pengeloearan 

karet seloeroeh Soematera Timoer 

terletak ditangan beberapa kaoem 

producent, jang soedah barang 

tentoe berlainan dengan oentoeng- 

'nja adanja kantor poesat itoe, 

jang akan bekerdja seperti kantor 

jang ada dikota Betawi ini. 
  

SHORT, PAKAIAN KEKANTOR. 

gr Pp Digdan Ks- 

binet, 
“Aksi dalam. kantor-kantor oen- 

| tock memakai pakaian short (goe- 
“na laki-laki), makin lama makin 

kentara benar. Hal ini disebabkan 

'karena pertimbangan ,,moerah” 

“dan »gampang” memakainja. 

Hal ini tidak hanja dikantor- 

"kantor goebernemen sadja, melain 

| kan djoega dikalangan kantor da- 

'gang tidak bedanja.. 
Adapoen jang terdapat dikala- 

ngan kantor goebernemen, lebih 

Jandjoet oleh J.B. diwartakan, 

|bahwa pegawai Kabinet Goeber- 

noer Djenderal dan Regeerings- 

| publiciteitsdienst diperbolehkan 

“-oentoek memakai pakaian Short”, 

  
masoek kantor. 

Dari kalangan kantor dagang 

di Kali Besar jang soedah memoe- 

'toeskan memperbolehkan short 

itoe ialah Java Sumatra Hande! 

Mjj. 

GEDOENG RP. D, 
Goenatahoen j.a.d. 

Dalam sidang volksraad Janu- 
ari akan dimadjoekan oesoel jang 
'membitjarakan ceroesan pembiki- 
nan gedoeng R.P.D. dengan pasti 

goena tahoen-tahoen jang perta- 
ma jang akan datang. 

: Djaman ,,meraba-raba dan men- 

tjari.tjari” ini nampaknja soedah 
tidak ada lagi, Banjak pekerdja- 
an jang boleh dikatakan beres. 
Satoe dan lainnja ialah jang ber- 

'kenaan dengan ' pengeloeasan pe- 
'djabatan itoe. 

— Dalam oesoel-oesoel itoe terms. 
.soek djoega - tindakan-tindakan 
jang akan diambil goena kepen- 
tingan-kepentingan pedjabatan 
bagian pers Indonesia, jaitoe oe- 
roesan pemberiannja penerangan. 

| Dapat dikabarkan oleh J. B. bah- 
wa goena ini soesah sekali didapa- 
ti pegawai jang ahli, 

Sebagai jang soedah diccmoem- 
1 kan, maka R.P.D, akan memakai 

gedoeng .Gdi Koningsplein Noord, 
3 ekas kekongsolan djenderal Pe- 
rantjis dan gedoeng ini akan di- 
pakai moelai Januari, 

Perbaikan - gedoeng jang loecas 
| ini akan diadakan, dan kini soedah 

Paiadakan persediaannja. 
  

BATOR DINDING DIBOEKA, 
Goenag perdaga- 
.ngansteenkool, 

telah ditetapkan, bahwa cedik 
dari Samarinda, dissengai Maha- 

|kam, jaitoe tempat . Batoe Din-   ding, diboeka gocna pengangkoe- 
tan perdagangan lbear negeri oen- 
toek hatoe bara (steenkool). 

“ 

h madjallah, Balai Poes- | 
taka Kawan dari kalangan Tiong | 

demikian 

rasa wadjib dan 

:& o.eng 

moelai hari Selasa, kalau mereka | 

Dengan opisil dikabarkan, bah- | 
Iwa dengan besloeit goebernemen   

Islam, Kristen dan Nasisinsi aka 

OELISAN tosin Abikoesno 
tentang ,,kewadjiban gredja 

gredja kristen Indonesia” jang ki 
ta moeat kemarin patoet mendapat 
perhatian kita, Teroetama sekali ba 
gian jg. menjatakan kesanggoepan 
nja akan menjamboet ,ters e- 
Soesoennja partai po- 

litiek haroa dari 

hak Kristen Indone- 
Sia dengan kegembi- 
rada asal 

itoe njata 
ada terdorong dari 

tang 
djawab pada 

noesa dan bangsa In- 

donesia. 
“Baik sekali makna atau sema- 

ngat jang tersimpoel dalam kali 
“mat diatas dipahamkan benar be- 

nar oleh segenap bangsa Indone- 
isia, apa lagi dari sebagian ketjil 
pihak Islam dan Kristen jang tem 
po2 masih soeka bertjakar-tjaka- 
ran atau berbantah-bantahan ten 

tang segala perkara ketjil2 dengan 
tidak ada goenanja. 
Bangsa kita, tidak perdoeli aga | 

manja, Islam atau Kristen haroes 
sedar dan selamanja insjaf bahwa 
kita hidoep dalam negeri djadja- 
han. Dan dalam masjarakat djadja 
han hoekan agama melainkan ke 
bangsaan kita jang teroetama men 
djadi dasar perbedaan. 

Dengan tidak koerang mengin- 
dahkan agama sedikitpoen djoea, 
pergacelan dan kedjadian sehari- 
hari serta keadaan masjarakar se 

orang - loeroeh Indonesia sekarang ini, me 
maksa diri kita soepaja ingat se 
waktoe waktoe akan kewadjiban? 
kita terhadap noesa dan bangsa, 

Sering kali tidak terasa atau di 
ketahoei dengan terang, tetapi ke 

bangsaan atau nasionalisme se- 
ring kali lebih besar pengaroehnja 
di negeri kita dari pada banjak 
orang mengira. Nasionalisme kita: 
tidak mengandoeng atau mengan- 

sadis .Jjang. 

djoerkan kebentjian, tetapi semata 
mata bersendi dasarkan kemanoe- 
siaan dan sering kali malahan ter 
tjampoer poela dengan rasa keaga 
maan. 

Perang sekarang ini, sedikit ba 
njak djoega menggambarkan ha 
gaimana pengaroeh . kebangsaan 

atau nasionalisme. Roeslan jang 
doeloe tjoema terkenal sebagai ne 
geri ,,komunis” atau ,,sovjet” jang 
tjoema pantas di maki2 sekarang 
orang moelai menghargai poela ke. 
beranian ra 'jat Roes boeat membe 
la tanah airnja. Doeloe boleh di 
kata orang tidak pertjaja bahwa 

| seorang ,,komunis atau sovjet” da 
ri Roeslan bisa djoega mempoe- 
njai perasaan2 kebangsaan, atau 
tjita2 terhadap noesa dan bangsa- 
nja. Sekarang banjak orang soe 
dah moelai berbalik anggapannja 

dan moelaj mengagoemkan patriot 
patriot Roes. 

Hal kedjadian dan berbagai pero 
bahan anggapan jang mengenai 
Roeslan itoe baik kita djadikan 
tjermin atau peladjaran. 
»komunis atau sovjet” dalam bebe 
rapa hal mempengaroehi atau me 
nentang dasar kebangsaan, tetapi 
sekarang pada waktoenja toch da 
sar perasaan kebangsaan itoe ba- 
ngoen lagi. 

Kalau kita ditanja apa jang kita 
pilih boeat oesaha kemadjoean 
bangsa diantara tiga hal jang ter- 
seboet diatas ini, Islam, Kristen 
atau Nasionalisme, maka zonder 
ragoe-ragoe lagi kita memilih na- 
sionalisme. 

Sebab bagaimanapoen soal akan 
dipoetar balik, kebangsaan me- 
mangnja jang mendjadi dasar pa- 
ling locas. dan paling tjotjok de- 
ngan keadaan masjarakat Indone- 
sia. Dan nasionalisme atau kebang 
saan ifoe poela jang sekarang dan 
nanti akan mendjadi djembatan 
perdamaian antara golongan Islam 
dan Kristen di negeri kita. 

    

D.V.G. TIDAK KE SOCIALE 
ZAKEN. 

“ Dalam hoofdartikel Ind. Crt. 
dari tanggal 28 October dikabar- 
kan, bahwa seakan-akan pedjaba- 
tan rakjat akan dimasoekkan 
dalam gedoeng Sociale Zaken. 

Tetapi kabar jang diterima 

oleh Aneta menjatakan, bahwa 
demikian ini tidak benar sama 
sekali. 

  

MALING JANG SIAL. 
“Kena 2 tahoen 

Beberapa boelan berselang per 
nah 'diberitakan tentang pentjoeri 
an di roemah seorang Tionghba 
hartawan, toean Na Ke Soen, keti 
ka diroemah terseboet ada datang 
seorang familienja dari Poerwakar 
ta jaisoe njonja Tan Tit Nio.. 
Koendjoengan pentjoerj itoe te 

lah beroentoeng dapat menggondol 
barang permata mas intan sehing 
ga berharga hampir f 10.000, 

Tetapi beloem sampai merasai 
hasil pentjoeriannja malingnja te 
lah dapat ditangkap. 

Senen jang laloe Landraad Beta 
wi telah memeriksa perkaranja. 

Pentjoeri ini tjoba menghindar 
kan dirinja dari djiretan wet de 

ngan moergkir keras, tetapi saksi 
saksi politie jang memberatkan de 
mikian barang boekti jang dibe- 
slag memboektikan perboecatan- 
nja. Oleh Hakim ja dihoekoem 21 

tahoen (Br. 
  

SEORANG TANI BIKIN PEMBA- 
LASAN. 

Pada mandor toean 

tanah. 

Landraad Meester Cornelis Sela 
sa telah memeriksa perkara penga 
niajaan jang terdjadi “didaerah 
Tamboen, Jang mendjadi terdak 
wa seorang tani bernama Daoed, 
jang dianiaja mandor tanah dari 
togan tanah Tamboen bernama Doe 

bari. 

Dalam pemeriksaan ini terdakwa 
akoei telah lakoekan penganiajaan 

itoe, sebab saban saban ia telah di 
maki maki oleh mandor toean ta 
nah itoe dimoeka ramai. 1 

Sebaliknja mandor jang dianiaja 
itoe menjangkal ia berboeat iioe, 
tetapi ia akoei pernah perintah pa 

|da terdakwa oentoek membersih- 
kan gawahnja. Ketjoeali lain sebab 
ia tidak tahoe, dan ketika ia se 
dang tidoer diseboeah waroeng se 
konjong2 ia dipoekoel oleh tardak 
wa sehingga petjah djanggoet 
nja dan beberapa giginja gojang. - 

Lain saksi lagi, Tjamat politie 
mengakoei bahwa saksi pertama 
itoe pegawai tanah, dan pekerdja 
annja sebagai mandor sawah oen 
toek mengamat amati orang me 
ngerdjakan sawah. Terdakwa di 
hoekoem 7 hoelan, (Br,) 

mama ngan an   
PEMBONGKARAN DI SOKKA- 

WEG. 
Toean roemah 

batjok. 

Antara djam 2 — 3 tadi malam 
pada seboeah waroeng di Sokka- 
weg kedatangan tetamoe jang tak 
diingini. 

Satoe komplotan pendjahat (me 

noeroet keterangan. terdiri. 3 
orang), masoek ke dalam seboeah 
waroeng dengan djalan mendobrak 
pintoe moeka. Seorang diantara 
nja dengan moedah masoek ke kan 
mar toean roemah (pintoe terloe- 
pa ditoetoep). Seorang mendjaga 
diloear, seorang poela menggera- 
tak dilatji2 Waroeng, tetapi nihil. 

Waktoe peti besi hendak diang 
koet, sebab berat karena diskroep 

dengan medja, maka ditjobanja di 
bongkar. Beloem sampai berhasil 
toean roemah terbangoen dan ber 

teriak. Tetapi apa tjelaka begitoe 
toean roemah memboeka moeloet, 
satoe batjokan soedah sampai di 
sebelah pilipis toean roemah. De 
ngan tak membawa hasil pendja- 
hat itoe melenjapkan diri. Polisi 
jang datang memeriksa hanja me 
nemoei bekas2nja sadja, selain san 
dal dan topi pendjahat itoe. 
ga kini masih dalam pengoesoetan, 

di- 

  

IZIN MENGIRIMKAN MINJAK, 
Aneta mengabarkan, bahwa da- 

ri soember jang boleh dipertjaja 
didengar, bahwa kini akan dilakoe- 
kan pemberian izin pengeloearan 
minjak, hasil-hasil minjak sebagai 
jang soedah dilakoekan oleh Indo- 
nesia terhadap: Djepang, dan de- 
mikian ini akan diperloeaskan sam 
pai ke Portugeesch Timor. 

Sebagai akibat dari tindakan 
ini, maka bagi-penerbangan baroe 
Djepa moestahil di Dilly oen- 
toek 
ngan di Indonesia, 

  

Agentschap 

PEMANDANGAN 
3 dan 

PEMBANGDEN 

  

Moelai dari 1 ira 1941 : 

Toean CHOESEN 
Gang. Choesen — Pekalipan. 

CHERIBON, 

MEMSMMUMUNNU ML 
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lengambil benzine penerba- 
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sama 3 ang £ terbanjak. “Akan 
bi itoe tidak berarti bahwa ki 

zgal diam dan menelan sadja | b 
apa. Zonder bertereak sete |. Shan 

Na Sa mebagal £ 

jang paling toea dalam pers 
tjoema senang kalau bisa ra 

“seperti orang liar jang tidak 
: al atoeran alias Tan 

s 
Ir 

tol botol bier sekarang ini me 

satoe, dan polisi hampir — 
aksa - membentoek afidee- 

ng tersendiri, jang afdee- 

e Nan, botol Bagai 
g digelapkan-orang toelis | 

  

  

telah tidak mempoenjai 
jang koeat” lagi boeat tinggal di 

| LAMP PEMBITJARAAN - PEMBI.- 

Ke di aa 

ito yuan “Wavell mening- 
na dilan India gan terbang ke Si- 

Tn 
S1 n pertjaja, bahwa ke- 

an Waveli Gi Tokio itoe mem 
ngaroeh papan) jang tidak 

: Shanghai, 3 Nov. (Reu- 
ter). — Setelah ambassade Ingge- 
ris memberikan nasehat, sebagian 

pendoedoek Inggeris di 
g an 5 nga Ba .me- 

yna jang En “kan saga 
“kan kota itoe, Tetapi orang-orang 
lainnja lebih soeka menanti, bagai- 

“mana dalam satoe doea minggoe 
daa Sitocasi politiek akan nam- 

Komentator Inggeris jang ia 
| kenal H. Ne W. Woodhead menoe- 
“lis dalam »Shanghai Evening 

| Post”: Pemberian tahoe dari pe- 
. merintah Inggeris, jang kedoea 

f | kalinja diberikan kepada ra'jatnja 
jang tinggal di Shanghai, tiada 
hanja merocpakan boekti tentang 

kekoeatiran terhadap keselamatan 
ra'jatnja disitoe. Akan tetapi tin- | 

| dakan ifoe haroeslah dianggap | 
tanda, bahwa pe- 

1 tidak mem 
Gjoega sebagai 
merintah Inggeris tela. 

| poenjai banjak pengharapan lagi 
akan mengoepas masaalah-masa- - 
alah di Azia-Timoer. Mereka jang 

alasan 

Tiongkok, akan tetapi masih bim- 
| bang, haroeslah menganggap na- 
f sehat ambassade Inggeris Kang se- 

maha apakah sae seharoes- 
nja djoega teroes akan tinggal di- 
tempat kediamannja. 

KACEM DAGANG DJEPANG 
MENINGGALKAN CANTON. 
Kweilin, 3 Nov, (Reuter). 

— Berhoeboeng dengan berita-be- 

“rita, bahwa kacer dagang Dje- 
pang di Canton 'mendjoeal obral 
persediaan barang-barang dan 
menoetoep toko-toko mereka, tim- 
boellah di Kweilin pertanjaan-per- 

- beberapa orang Gari kaoem dagang 
''terseboet baroe-barce ini telah 

I-kembali poelang ke Djepang. 
Lebih landjoet diterangkan, bah- 

| wa dalam -perkoeatan 
Djepang jang baroe-baroe ini tiba 
.di Canton, tergolong djoega lebih 
dari 200 boeah tank dan mobil- 

| mobil berbadja. 

. BURMA SESOEDAH PERANG. 
Ba ni 4 NOV. (REU- 

AMERY MEMPER.- 
BAHWA DA- 

RAAN PEMERINTAH ING- 
ng TAHOE 

Ben 
—. Seb: telah d dikabarkan Banda 

obe pan Pa ae 

3 pembesar” Bg Dia ditem-   “ La 'sitoe memerentalkah, soepaja 

Tn Dandan. 

' ber ini, 

| dalam sekali 
bagi membangoenkan masjarakat 

“kan dengan selamat. 

. tanjaan dan terkaan-terkaan ten- | 

ena 

"lg Gaga ) 
  

3 Darsn 1 PORCERAKAN BAHA. 
| SA & KASOESASTERAAN 

. DJAWA. 
“Pemasangan batoe 
pertama Bedoeng! 

“barcoe, 

Pada hari Saptoe-siang tanggal 
| 1 November ini disamping gedoeng 
museum Radya-Poestaka di Sri- | 

Li wedari (Solo) telah diadakan oe- 
! patjara pemasangan batoe perta- 
ma, jang dihadliri oleh semoea 

anggota pengoeroes dengan se- 

mentara anggota jang setia. 
Djam 12.30 siang pemasangan 

Soerjohamidjojo jang sangat se- 
derhana. (,,M.”) 

KONGRES P. ALI. DI SOLO. 
Malam pertoen- 
djoekan loear bia: 

Oa 
Dari tanggal 1 sampai 5 No- 

| vember ini ,,Partai Arab Indone- 

sia” telah mengadakan kongres 
jang ke VI bertempat di kota 
Solo. Fada malam Ahad dan Ahad 

anggota, bertempat di- gedong 
partai itoe sendiri di Gading (So- 

| lo), jang meskipoen penting da- 
lam pembitjaraannja, tetapi ta' 
dapat kita oemoemkan disini, m3 
lamkan menoenggoe poetoes-poe- 

toesan jang dioemoemkan. 

kan pertoendjoekan loear biasa, 
bertempat di gedoeng kcemidi So. 
noharsono di Pasarpon (Solo), 

jang mendapat perhatian pendoe- 
dok banjak sekali, banjak jang | 
berdiri, pendapatan koerang lebih 

sih didermakan 
fonds P. A. I., 
fonds ,,Miai”. | 
Djam 8 sore, setelah dilakoe- 

kan pidato pemboekaan ketoea 
panitya besar, laloe dipertoen- 
djoekkan tooneel, jang besar dan 

artinja, teroetama 

kepada 
fonds ,,Gapi” dan 

Arab di Indonesia, sospaja mem- 
beri kelonggaran kemerdikaan ba- 
gi kaoem perempoean Arab itoe. 
Djoega tjara pernainnja boleh di- 
bilang loemajan dan baik. “Lebih 
tambah kebaikannja malam per- 

: toendjoekan itoe dengan adanja 
beberapa” tusschen-nummers jang 
soenggoeh bisa menggembirakan 

“semoca penonton. Djam 1 djaoeh 
malam pertoendjoekan diboebar- 

» (M.M) 

ZEGEL-ORDONNANTIE DI 
— KERATON SOLO. 

Bebas dari P3 
zegel 

| Adanja peratoeran baroe dari 
.zegel goebernemen menimboelkan 
“perbedaan paham di Keraton Soe- 
rakarta, jang disebabkan hanja 
karena salah tampa. 

Oentoek membereskan hal itoe, 
pada 16 Augustus 1941 rijksbe- 
stuurder Soerakarta telah kirim 
soerat (no. 250/C'4 kepada goeber 
noer Soerakarta, minta  ket:ra- 
ngan pendjelasan. 

Setelah mendapat. Neteradein 
dari departement van financien 
di Djakarta maka gcebernoer Soe- 
rakarta memberi 'keterangan ke- 
pada rijksbestuur Soerakarta de- 
ngan soerat tertanggal 30 Augus- 
tus 1941 no. 1588/A/17, jang me- 

nerangkan, bahwa semoea  toe- 
“roenan beslit angkatannja pegawai 

. Keraton jang dalam dinas persoon 
lijk dari Radja itoe haroes diang- 
gap sebagi soerat perdjandjian 
perboeroshan, 
zegel, jalah menoeroet art, 2 dari 
staatsblad 1928 no. 533 dan arti- 
kel satoe z.v.v. (lihatlah ketera- 
ngan pada zegelverordening. boe- 
at Vorstenlanden 1935, dalam 

| boekoe zegelverordening 1921 dari 
Veen-Boukema). 

  

' mariniers Italia meninggalkan ka- 
pal tersehoet, tetapi meskipoen 
begitoe kapal api itoe misih didoe- 
doeki oleh matroes-matroes Itali 

| dari kapal ,,Conteverde”. 

KOMANDO U.S.A. DI PHI. 
LIPINA. 

Manila, 4 Nov, (Reuter). — 
Dengan pesawat ,China-Clipper” 
djenderal major Lewis F, Brere- 
ton dan schout- by nacht Francis 
W. Rockwell telah tiba disini. 

Djenderal major Lewis dibebani 
mendjabat pimpinan angkatan 
darat dan oedara U.S.A. di Ti- 
moer Djaoeh, sedang schout-by- 
nacht Rockwell diangkat mendja- 
di komandan dari distrik marine   jang ke 16 di Cavite, 

oepatjara batoe pertama dilakoe- | 
| kan oleh poeteri jang beloem der. 
.wasa, poeterinja Prins B, K. P. 

ada f 4.400,—, 

pagi telah mengadakan rapat- . 

Pada malam Senin 2-3 Novem- | 5 
kongres telah mengada- 

f 250,-— jang keoentoengan ber- 
studie- | . 

Su 

djadi bebas dari. 

Lebih djaoeh diterangkan, jang 
dalam hal ini sebagi criterium, 

| apakah pegawai itoe menerima ga 

| djih dari rijk atau dari. Radja (ci- 
— Viele lijst). Kalau dari Radja, ma- 

DAtan bebas.dari zegel. 

'. Berhoeboeng dengan itoe, pada 
“3 September 1941 rijksbestuur- 

| der Soerakarta laloe memberi pe 
3intah kepada pembesar parentah 
Keraton Soerakarta (no. 1295/ 

A/2), soepaja mendjalankan se- 
perti terseboet diatas. Perintah 
ini ditambah poela, dengan soe- 
rat tertanggal 29 September 1941 
no. 1332!/A jang menerangkan, 
bahwa semoea soerat permoho- 
“nan dan idzin tentang verlof djoe- 
ga sama bebas dari zegel. (,,M”) 

DUURTEBIJSLAG., 
: Mendapat kabar dari Aneta, 

mika djoemlah duurtebijslag dari 
Gemeente Cheribon dari boelan 

September hingga Decsmber 1941 

“ BANDJIR DAN TANAH 

GOEGOER. 

.Aneta mewartakan dari Benkoe- 

: len, bahwa Redjang- Lebong telah 
terdjadi bandjir: oleh keadaan ini 
maka tanahnjapoen banjak jang 
Boegoer. 

  

  

ATHLETIEK, 
Kampioenschap Djawa. 

Nanti pada hari Sabtoe petang, 
| Minggoe pagi dan sore jad, disini 

| akan diadakan perlombaan mere 
| boet kampioenschap Djawa oen- 

| toek athletiek. 
Athletiek kampioenschap ini, me 

noeroet kami telah diadakan ber 
gilir ditempat2 jang besar. 
Pada tahoen jang lampau telah 

dilangsoengkan di Bandoeng, ta- 
hoen ini Djakarta mendapat gili- 
rannja. 

Bagaimana perhatian kelak, ti 
dakiah kami ragoe2. Tidaklah ada 

tempat jang liwat oentoek tidak me. 
reboet salah satoe kampioenschap 

Djoega dalam tahoen ini bo 
leh diharapkan akan poentjak ke 
menangan. 

Djoeara2 athletiek dari. Seloe- 

roeh Indonesia datang di Betawi 
“dan dengan ini Betawi akan meng 
hadapi lawan jang kekoeatannja 
tak boleh dihinakan, bahkan ha 
roes diawaskan dengan soenggoeh 

. soenggoeh. 

Apa lagi Soerabaja amat sangat 
koeatnja. Orang2 jang tidak be 
sar nimatnja pada athletiek akan 
tertjengang melihat seperti hoogte 
sprongen-dari 1.80 meter atau le 
bih, vertespringen lebih koerang 
6.50 meter: polsstokhoogsprongen 
lebih dari 35 meter, sprinttijden 
dalam 11 detik, fraaie races 400, 
800 dan 1500 meter, Speerwerpen 

dari 50.meter lebih dan lain2nja, 
Sesoenggoehnja permainan ath 

letiek di Indonesia ini telah mening 
kat djindjang kemadjocan dalam 
tahoen belakangan ini menoeroet 
oekoeran internasional, kini ba- 
njak orang2 jang soeka pada ath- 
letiek (athleten) beroesaha soepa 

dalam perlombaan internasional. 
Menoeroet pendengaran kita per 

hatian ada djoega dari orang2 pem 
besar negeri, sebagai telah terdja 
di di Semarang, Soerabaja dan 
Bandoeng, 

—. SEPAK BOLA 
Pemb. mengabarkan: : 
Dengan bantoeannja. Lampong- 

sche Voetbaldhond maka nanti di- 
lapangan Enggal (Tandjoengka- 
rang), akan diadakan pertandi- 
ngan-pertandingan jang pendapa- 
tannja 1005 goena amal Metho- 

dist-school di T, Betoeng, 
Soesoenan programma seperti 

ini: 

12 November V,V,C. — 
(winnaar A) 

13 November Bl. Wit — 
toean (winnaar B) 

14 November M.O.S. 
(winnaar C) 

19 November win: A 
(winnaar D) 

20 November win: D — 
(Kampioen) 

21 November Kampioen — Bond 
L.V.B, (Finale). 

Pada jang menang disediakan 
sebagai hadiah: 
a. Kampioen 1 beker, 
b. Runner up 1 zilverenbal. 
c, Masing-masing captain 1 me- 

daille, 
Djoega chabarnja ,,v.v. The 

White Team” kampioen dari Te. 

LV.c. 

Persa- 

DSN, 

ma wi: 3   lokhetong  voetbal — organisatie 

v 

: ka semoea. toeroenan beslit-ang- 
SN | katan dan beslit tambahan gadjih 

ja lekas2 dapat menampakkan diri 

win. 

| (T.V.O.), akan toeroet ambil ba. | 
gian dalam ini pertandingan. 

» 

Dari fihak bestuur v.v. M.O.S. 
dapat dikabarkan bahwa ,,v.v. 
M.O.S, mendapat oendangan oen- 
toek bermain dengan salah satoe 
club di Laboehan Meringgai pada 

| nanti tgg: 9 ini boelan. 
Nang ongkos-ongkos sebanjak 
& f 25,— akan ditanggoeng oleh 
Pihak” jang mengoendang. 

Tetapi menoeroet kabar ,,v.v. 
M.O.S.” berkeberatan oentoek ber 

| main pada tgg: 9 karena mereka 
haroes toeroet bermain dalam per 
tandingan 'amal goena Methodist- 
school. . 

SCHOOLWEDSTRIJD 1941. 
Pemoeda di Djakarta akan 

menghadapi lagi school-voetbal. 
tournooi. 

Pertemoean pertama dari comi- 
te peratoeran telah diadakan, 
komisi-komisi telah disoesosn dan 
persediaan-persediaan telah dida- 
pat. Wakil-ketoea dari V.B.O., toe 
an I de Vries jang memimpin, 
toean Sweeris Sigrist, competitie. 
leider V.B.O. akan menjoesoen 
programmanja, sedangkan secreta 
riaat bertempat diroemah toean 
Van der Assem, Senen 14, 
Matjam-matjam sekolah dihari- | 

hari ini diminta memberikan na- 

manja, hingga boleh diharapkan 
tournooi ini akan diadakan pada 
tgg. 18 boelan ini. 

' Seperti pada tahosn-tahoen jang 
lampau Sparta akan memberi pin 
djam tanah lapangnja di Water- 
looplein dan akan ditetapkan poe- 
la dimana akan “dilangsoengkan 

finales. 
Oentoek menoetoepri ongkos-ong 

kos entre diadakan poela, 
Berita landjoet akan disiarkan 

  

  

Tepoeng . terigoe: Tjap Kodok 

f 2.95, tjap Boero@ng Kaleng, 
Koeda merah dan Harrison f 2.85 

per bantal. 
Goela: Sup. Hoofd Suiker f 11.25 

per kg. 102 kg. terima di goedang 
pendjoeal. 

Minjak kelapa: Ini pagi harganja 
naik f 0.05 zonder blik dari 18.02 
kg. f2:25. 

Copra: Keloearan Bantam me- 
noeroet kwal. f 6.— per-100 kg. 

Katjang tanah: Cheribon f 12.75 
per 100 kg. 

Kentang: Keloearan Bandoeng 
f 9.50 sampai f 10.50 per 100 kg. 

Emping belindjo: Harga kwali- 
teit: Laboean No. 1 f 30.—, No. 2 
f 28.—, Tjilegon No. 1 f 28.— dan 
No. 2 f 25.— per 100 kg” 
Bawang merah: Cheribon Twa- 
liap f 7.50, Tiongtoa f 7.—, Tiong- 
lap f 6.50 dan Australia f 8.— per 
100 kg. 

| LEMBARAN PERTAMA PAG. 
4 

| Katjang kedele: Kwaliteit Djem 
| ber fob, Pasoeroean/Probolinggo 

levering Nov. f 450 nom. per pi- 
col. 

Tapioca-meel: Harganja kwati- 
teit AA lev, Nov. f 6.50 dan A, 
f 6.— pendjoeal per 100 kg. 

Damar: Sumatra export kwali- 
teit A/E lev. Nov, f 36,50 dan Pon 
tianak A/E f 36.— pembeli per 100 
kg. berikoet peti, 

Karet: Standard Sheets sedia 
f 03216 dan Standard Crepe 
f 032.85 per 1, kg. ILioentie 
A f 0.01 dan B. f 0.104 nom. 

Ciltronella: Contract A levering 
Nov./Dec. f 24714 per kg. berikoet 
drum, 

Kopi: Harganja fonds tetap, 
dari tangan kedoea maoe djoeal 
lebih moerah f 0.75 per 100 kg. 
tetapi beloem ada pembelinja, 

Lada hitam: E.k. Telok levering 
Nov./Dec. f 9.50 mom, dan Jan./ 
Mrt. f 9.75 nom. dan e.k. Batavia 
lev. November f 10.50 pendjoeal 
per 100 kg. Noteering New York 
Dec, 585 , (toeroen 5 punt) Maart 
597 (toeroen 5 punt) dan Mei 605 
(toeroen 5 punt) d, per Ib. 
Lada poetia: Ievering Novem- 

ber fob Pangkal Pinang f 26.50 
nom. per 100 kg. 

Minjak Tanah: Crown f 2.05, 
Panah f 2.05 dan Devoes f 2.30 per 
blik, 

Pinang: Bidji boelat f 5.50, iris 
moeda f 14.— dan iris toea f 6.— 
per 100 kg. (H.P.) 
  

Pembatja jang ke- 
matan sirna, Bat 
C., — Toean,memberi tahoekan de 
ngan djalan telpon tentang kemati 
an sdr, toean, jang bernama Moh, 
Joesoep. Kabar ini toean samboeng   

  

dengan toelisan dalam soerat. Te 
tap: siapakah toean, dan bagaima 
na alamat toean? Kita masih me 
noenggoe, sebeloem memoeatkan- 
nja. Selekas moengkin soepaja ki 

ta diberi tahoekan. 

Pembuntoe Fertjoema, Bat.-C., 

Kiriman toean ,,Indonesier di ont- 

' tidak akan kita moeat, 
oleh karcia nama dan alamat pe- 
ncelisnja tidak kita dapati dida- 
lam soerat, Ketahoeilah hendak- 
nja. 

  

Kabar Tontonan. 

ALHAMBRA — SAWAH BESAR, 
.Convoy”, 

RIALTO 

»Four Feathers'', 
THALIA — MANGGA BESAR. 

»The Sea Hawk”. 
YR. PARK — PRINSENLAAN., 

“Eng Liat Tjoan". 

SENEN. 

  

SOERAT 
Kapada 

POEDJIAN 
Njona GOUW, 

Djamoe Industrie TJAP LAMPOE 
Sawah besar 2N, Batavia-C. 

Dh, Dengen ini soerat saja memkLilang banjak 
trima kasih atas kemandjoerannja Nj. poenja 
DJAMOE ABIS BRANAK TJAP LAMPOE. 
Sehabisnja bersalia lantes saja pake Djamoe 
Branak Tjap Lampoe, dan sekarang saja 
poenja badan mendjadi sehat dan gemoek. 

Hormat saja, Njimas EPON 
Gang H. Aepi 35/80, Bandoeng. 

'Toeroet djoega memoedji: M. Djoemhana, Tjibacak 

»SI 

C.L. Doorman, Parsengkoeda 
Bakri, Matriverpl. Palembang 
Pradjadinata, Halte Terisi, 
Mohamad saleh, Belinjoe. 

BACHIL" 
LAKON MODERN LOETJOE 

Pertoendjoekan tonil ama' ,,Indonesia Moeda" 
3 DJAKARTA 

15/16 November '4I. malam VMinggoe 
Di Gedseng K.J.O. 

Waterlooplein Noord 

HASIL BERS'H GOENA: 

belakang Kathedraal, 

Batavia - Centrum, 

1. Persbureau ,,ANTARA” 

2. Stichting TOELOENG SAKIT DAN SENGS: RA" 
3 Kongresfonds ,, INDONESIA MOEDA" 

Diramaikan oleh bantoean , KRIDO JATMO Os Oo no- 
mor petilan wajang) dan 

soedah terkenal, 

, DREAM LOVERS” muziekver. 
pemorda2 dengan penjanjinja nona SOENA JATI, jang 

Moelai ini ssedah didjoeal kartjis voorv.rkoop. 
,4 Bachil” adalah berpokok Perant'is, dri peroelis 

Moliere, disesoeaikan oleh St,   Iskandar k-pada keadaan 
Indonesi 'a, Gikeloearkan oleh »Belai Poestaka”, Rat.-C.  
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COOP 
BATAVIA-C. 

    

  

  

Ini malem dan malem brikoetnja. 

Mempersembahken sstoe Alexander Korda's super 
special kloearan United Artists jang paling besar 

dan berwaraa jang modern dan indah sekali 
(technicolor) menoeroet keadaan natuur: 

sFour Feathers" 
Batoe tjerita peperangan jang penoeh actie dan 

betoel kedjadian ! 

dengeu Ralph Riehardson, C. Aubrey Smith, 
John Clements, June Dupreg, Jack Allen. 

17 TAON KEATAS. 

  

  

  

.Ini malam 

dan besok 

malam 
fusas Sawah Besar — Batuvia-Ceniram 

"CONVOY” 
atawa PERAN G BESAR 

INGGRIS contra DJERMAN 
dengen CLIVE BROOK dan JOHN CLEMENTB. 

Dalam masa perang ini setiap orang perloe lihat, 
bagaimana heibatnja peperangan dilaoetan antara 

Inggeris dan Djerman, 

Anak? dibawah oemoer 13 taon tida boleh nonton. 

' 

  

  

  

. Prinsenlaas 
7 BATAVIA. Prinsen-Park 

PRINS THEATER: 
Ini malam pengabisan dipersembahkan 

Film Tiongkok : 

nENG LIAT TJOAN" 
Bitjara Tjeng Im 

Anak-anak boleh sontoe! 

  

  

THEATER KA 2: 
Ini malem dan malem berikoetnja dipertoendjoekan 

Film Tiongkok: 

- WEE KUO YUEH PEN” 
Anak-anak bole sena 

  

THEATER KA 3: 
Ini malam THE MALAYAN REVUE. 

  

  

  

GLOBOK CINEMA ORION EIR 
ang   

Moelal Senen 3 Nov. '41 dan malem? berikoetnja 

Film Indonesia jang ber- 
kelaiannja paling heibat 

dan seroe sendiri! 

jang di seban tempat soe- 
dah menarik dan meng- 
goembirahkan hatinja ri- 

boean penonton | 

GAMBARNJA TERANG ! 
SOEARANJA. NJATA! 

.Penoeh Tai gan PEMAN 

    

      

      
    

  

POESAKA 

TERPENDAN 

    

ROEKIA-DIOEMALA 
DANGAN ALAM JANG 

RAMLI- KARTOLO 
PERMEI, LAGOE2 dan 

ING- NJANJIAN2 merdoe, serta 

ISMAIL- LI berkelsaian dan oeker2an 

Pa) jang sengit dan heibat!!! 

  

   

  

WOLLY. 
Anak-anak belok nonton! 

  

ddo. 9 Nov. djam 2.sore- 

ada speciaal pertoendjoe- 
kan. 

»sPOESAKA TERPENDAM? 

| Harga tempat: — 

£ 015-£f 0,20-10,30 etc. 
$ 

  

PAMANDANGAN 

  

   

  

  LL AAA mma 

  ANU N 
PEMBERITAHOEAN KANTOR 

TERA, 

Pada 1 DECEMBER j.a.d, merk 
m tanda di keur baik pada tera 
dan oelangan tera tidak akan la- 
koe lagi. 

Moelai tanggal itoe haroeslah 
segala takaran, batoe timbangan, 
perkakas mengoekoer dan menim- 
bang pakai merk n tanda dikeur 
baik, hoeroef itoe ditempatkan 
dalum seboeah segi lima jang sama 
sSisinja, 

| 

TA 

Pertjaja 

  

  

| 
: 

MENEN ———————— 
Bijkantoor en Agenischap 

Pe 
Ie en 

Pembangaen 
di BANDOENG 

Regentsweg No. 23 

Diharep dengan hormat, 
pada para langganan kita f 
di Bandoeng, bila sekali & 
sadja tidak terima koran, 
soepaja sigera memberi 
kabar pada adres terse- 
boet, djangan toenggoe 

sampai doea tigakali. 
Tai mna 

PATJAR 
DITJARI: Seorang goeroe ber- 

diploma K.S. Kalau bisa jg. soedah 

berpengalaman, oentoek H.A.S. 

»Al Irsjad Al Islamijah”, Chaulan- 

weg 27, Bte. Gadji beremboek. 

  

  

  

  

  

  

Pasanglah advertentie Toean 

di Dagblad PEMANDANGAN 

tentoe aken mengoentoengken. 

  

  

  

Saboen Lifebuoy Toilet 

mengandoeng bahan-bahan 

jang terpilih hoeat member- 

sihkan betoel semoea daki" 
keringat. Dengan pakai sa- 

boen ini Toean tjega moen- 

tjoelnja B. O., jaitoe bace 
jang tidaenakdaridiri Toean 

jang sering kali djadi sebab 

oentoek lain? orang, hoeat 
tida bergaoel sama Toean.       

  

  

iri sendiri 
  

pada d 
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lepaskanlah lelah sebeniar, dan omong? sedikit. 

Bahwa orang banjak berkeringat, itoelah memang mestinja, apa 

lagi di negri panas ini, tetapi djaga soepaja B. O. (Body odour —- baoe 

keringat) djangan datang mengganggoe. : 

Ini B. O. bisa bikin orang tida kepingin dilihat di dalam perkoem- 

poelan, dan maka itoe bahaja B.O. haroes disingkirkan. 

Djika Tosan dan Njonja ingin, soepaja diri tida terijela, pakailah 

saboen Lifebuoy Toilet jang disoekai oleh berjoeta-joeia orang 

boeat memperlindoengkan diri sehari-hari dari B. O. 

TING 
SABOEN TOILET - . 
MA ITA NI 

TOEAN DARI B.O. - 
“(BAOE KERINGAT) (RX 

  

Lot 87 - 412 H 

  

  

THALIA BIOSCOO 
MANGGA BESAR BATAVIA 

Ini malem pertoendjoekas pengabisan dari Warner 
Bros poenja Super de Luxe film jang dalem am- 

pat malem beroentoen mendapat Succes loear biasa: 

"BE SEA HAWE 
(GAROEDA LAORT) 

Djangan kasi liwat ini kans yengabisan! 
Anak-anak boleh montouf 

Bosat Hari Kemis 6 dan Djoemahat 7 Nov. '4l 

doea malem sadjaj 
Satoe United Artists poenja Film Comedie 

kertjintaan : 

That Uncertain Feeling 
(Penjakit Ketjikoeian disebabkan oleh kersa 

BERSUEAMI-ISEKI) 
Ini bener-bener kedjadian dalem Ernst Lubitsch 

  

  Anak-anak harga laen). 

    

    
  

12 'Xov. 41, Satoe Fila jang paling besar 
daiam taon '4i dengen Technicolor ! 

Cecil B. De Miiles 

North West Mounted Police” 
Gary Cooper - Maddeleine Carroil 

19 Nov. 4L Satoe Film Melajoe 

Musiek! Romans ! Komedie 

DJANTOENG HATI 
apaan ena GA at POR aa RAR 

@UEEN THEATER ea 
BATAYIA 

Matinee: 8-9 Nov. djam 4 sore 
Satoe Film Kosede! HOLIDAY” 

dengen Garry Grant — Katherine Hepbrun 

Anak-anak boleh mentonf 

  

poenja Cemedi-film jang sanget Loetjoe sekali! 

Anak? dibawah oemoer 17 tahon tida boleh nonton 

Tid. lama lagi. Satoe Fuim Tiongkok pitjara Canton 

jang penoeh dengen Njanji-njanjian jang 

merdoe serta menarik hati: 

.GOOD ENDIN G" 
(ACdIRNJA BEROENTOENG) | 

Anak-anak boleh nonton ! 

Matinee 1ni Mioggoe 89 November '41. 
EXIRA MATINEKE: Hari Saptoe 8 November 

djam 10 pagi dan 1,30 siang. 

»TIM TYLER'S LUCK" 
Bagian kadoea Tammat. 

Anak-anak bole nonton. 

MATINKE KESAk: Heri Saptvue — Mirggoe 8-9 
Nov. '41 djam 4 sore. 

THE RO1XD BACK" 
Film Perang Doenia 1914— 1913 jang Maha Besar. 

Anak-anak dibawah cemoer 17 tahon tida boleh nonton! 

8   
t 

SABOEN TOILET SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS 

| OBRAL BESAR 
10 t/m 501 KORTING 
Moelai 1 Nov. t/m 5 December 

TOKO OISHI 
Senen (Djaian tram) 79 81 Tel, Wi. 1623. 

   

  paman 

  
  

“ Poedjiken Sinshe TJIA SIOE KHER 
Di Toko Tiga no. 45 Batavia. : 

Dengan segala hormat: 
Berhoeboeng dengan penjakit saja batoek jang telah iama, 

kemoedian dalem 1 tempo ketaoean pagi bangoen tidoer saja 
batoek 2 atau 3 kali di dalem reak ada sedikit darah, sabagi- 
mana fjabe merah, sahingga mendjadikan ketjil hati saja, 
kabetoelan tetangga saja ada jang berlangganan soerat kabar 
sPemanaangan”, saja batja ,,advertentienja” terdapat bahwa 
Toean Dr. Tjia Sioe Khee di Toko Tiga No. 45 Batavia, bisa 
mengobati penjakit terseboet di atas. Dengan sigrah saja lan- 
tas bertemoekan Toean Dr, Tjia Sioe Khee 'itoe, laloe- saja | 
tjeritakan tentang penjakit saja itoe, 

Maka atas pertoeloengan Toean Dr. Tjia Sioe Kee sadja di 
kasih obat nama ,,Liauw Tie Koo”, didalem tempo 3 boelan, 
penjakit saja terseboet bisa semboeh- kombali, dan saja lantas 
bisa Tar siang dan malem dengan enak makan poen bisa 
ni'mat, Ta E 

Dari itoe saja membilang diperbanjak trima kasih atas Toean . 
Dr. Tjia Sioe Khee ampoenja pertoeloengan tida akan saja loe- 
paken serta saja raemoedjiken dengan hormat. moedah-moeda- 
ham mendjadikan perhatian besar adanja. 

: ' Tabe dan hormat dari as! 
Sawah Besar, Batavia-C, S. SOEDIRDJA. Pn 

26 Juli iga,”       

BE dee DAN ALA kena am uk IG NINA Ai Hdudka?



3 tampak dari larar: sadja. Didjalan- : 

Seo. Bin jang memakai topi wa- | 
: maap besar. memnoeljat | 

2 

ikit Nan tanda-tanda Tas 
: Aa dan An akal da- | 

- n Aas bangat sia 

jari hari membajangkan keadaan | 

: soeasana peperangan, akan 
4 .Orang dapat mengatakan | 

bahwa ini hanjx ada tanda jang 

: 1g seperti dibawah ini 
mhadap soal-soal darah soetji” : kan 

3 paling bersih 
boe: darah 

1 (nja masing-mas'ngz djika ada pem- | 

 djocannja mereka bernjanji-njanji 
| dengan soeara jang enak didengar, 

| dan jang mendjadi salah satoe si- 
Diantara | | fat bangsa Slavia itoe. 

“banjak matjam lagoe jang dinja- 
| njikan mereka adalah seperti jang 
| dibawah ini lagoe djiwa mereka: 

. Topan melepas dipadang. kita, 
—. Awan toeroen keboemi me- 
.njamboet “kedatangan - tetamoe - 
tidak »Gisendang, 

api. 
sg na, tiba, ajeehai sau 

— Tidak sekali, tidak doea kita 
. menghadjar moesoeh kita oen- 
mangan dari padang locas | 

— Dan tidak sekali, tidak doea 
g ae madjoe ke medan perang, 

. Dan tidak sekali, tidak doea 
— kita .meleboer moesoeh. 

. Atau lagoe perdjoeangan seperti 
ini: 

boenji, dan tentara moelai ber- 
: djoeang, . 

H3 ag Pradjoerit, perbesar lang- 
Ta kah, madjoe kemedan perang de- 

2 ngan gembira, karena kemena- 

Panglima perang kita jang 
.gagah berani, Timoshenko me- 
ngadjar kita bagaimana mem- 
peroleh kemenangan. 
Bonaparte mendjalankan pe- 

perangannja ditahoen 1812 dan 
seloeroeh ra'jat-berdjoeang me- 
lawan 'Bonaparte, dan segera 
@joega tamatlah Hitler. 

Pasoekan - Hiadekar serdadoe 
moeda melaloei kota dengan me- 
njanjikan “lagoe-lagoe ini, diika 
mereka sedang berladjar melang- 

2 kah dengan sepatoe hitamnja de- 
ngan teratoer. Sekali-sekali ada 

| poela pasoekan serdadoe laoet atau 
|anak boeah 'kapal-kapal perang 

- | Roessia jang bermoeka merah ka- 
in | rena panas matahari melaloei ko- 

ta, atau serombongan perempoean 
jang i uniformnja, mema- 

F kai sepatoe mengerdjakan peker- 
suaan jang berat. 

pendoedoek. 

Segala daja oepaja dilakoekan 
| 'oentoek membangkitkan semangat 

poe- poket. 

  

takan dan disoesoen Comite2 Kong |   ang angge 

ringnja sama Komisi, 

plkoi rapat itoe tetati dibitja 

i, Kongres mana akan di 
1 pada permoelaan boelan 

1 di kota Djakarta 

-sebagai pemimpin 
-Comit Penginapan toean Tojib- 

dengan hoe- 

— Tanda berdjocang soedah ber- 

  

ap 

| | nantiasa 

dai seni jang termasjhoer, perem- 
| pocan dansa, 

, | dalam satoe pasoekan jang mema- | 
Idamkan api dari bom-pembakar,. 
I djika ia petjah diatas atap-atap 

    
jai | bisa berdjalan dengan Kencana d 

.! sekeliling kota.itoe.. 

| boekan semata-mata keadaan da- 

  
(sie BIC-Persi: 4, Insigne soepaja 

ih dan Abdoelhamid, 

karena: Indah laloe rapat ditoetoep. dengan 
diserahkan menja |   

aa didapat dengan sebanjak-ba- 
njaknja dikota itoe. Ransoem ma- | 

“la indoestri besar-besar berdjalan 

-geris: dan: Aan. Dang: mem- 

“Persi, 3: Memperkoeat poetoesan | 

Bawa demi- | (- 
“kian djoega banjak kaoem boeroeh | || 
dari segala golongan dan Pemoeda | | Seigaam 

“| Komoenis mengadakan rapat-ra- Ia 
I-pat. besar. 

|“ Toedjoean satoe-satoenja adalah 
$ mengandjoerkan orang meninggi 
kan - penghasilan nan pena! 
| ngan. Ahli-ahli jang bisa memper- 
| besar produet:e dihormati dan se- | patin 

seperti | dianoegerahi, 
djoega serdadoe-serdadoe : jang ga- 

ILgah berani dimedan perang. Toe- | 
-dinean, jang lain ialah memperko- 
- koh pekerdjaan bersama-sama an- Ir 
|tara pendoedoek, seperti 
pendjagaan kebakaran. 

. Moskou telah memberikan pela- | Ff -— 
“ajaran pada London bagaimana | |Jal 
mendjaga satoe kota besar dari- aa 

| pada pemboman. Pangan 

Pemain ton:l, penjanji d.Ll. pan- 

. gadis-gadis moeda, 
laki-laki toea, semoeanja bekerdja | 

.roemah. Mereka mendjaga tempat 

boman-pemboman. 

dalam | | 

| perloe 

  

  

  

  

  

          
  

Nliarerbat soerat Departement 
O. & Z. tg. 26 Mei 1941 no, 14855/ 
A, ditetapkan peratoeran boeat 
menerima moerid goena E. L. S. 
goena anak-anak jang boekan ber 
bangsa Eropah, sebagai berikoet: 
|1l Anak-anak jang . diroemah- 

nja berbahasa Belanda (boekan 
anak Eropah), boleh diterima se- 

“kolah Belanda, dengan tidak 
diadakan — penjelidikan   'Tjoekoep makanan. 

: berada dalam peperangan, 
penghidoepan di Moskou berd 
teroes sebagai biasa, ketjoeali pa- 

jera malam hari djika segala lam- | 
poe mesti dipadamkan. Makanan 
masih sangat banjak, baik dalam 
restgurant maoepoen dipzsar-pa- | 
sar. Roti, mentega, kedjoe, sajoe- 

jran, daging, ikan dan telber, baik- 
poen-kaviaar dan anggoer, "masih 

-sih-loeas, baik bagi kaoem boeroeh | 
“ber-,leher poetih” (kraag poetih 
5 ,boeroeh-jang intelek), mase- | 
poen boeroeh biasa. Banjak djoe- 
ga makanan dan keperloean hidoep 
-jang tidak dirangsoemi. 

  
Pesan Moskou dns 

lain-lain bagian dari Sovjet masih | 
baik djoega. Kereta api jang meng 
.hoeboengkan bagian-bagian Sovjet- 
lainnja dengan Moskou masih bisa- 
dipergoenakan dengan baik. Boe- 
kan .sadja barang-barang maka- 
-nan,.tetapi djoega kajoe dan lain- |. 
lain barang diangkoet dengan le- |: 
loeasa oleh kereta api jang masih 

  
, Keramaian tetap biasa. 

Kemidi, kesenian dan kesoesas- 
teraan dilakoekan djoega dalam 

“kedaan seperti sebeloem terbit pe- 
rang. Djoemlah boekoe loear biasa 
besarnja ditoko-toko boekoe, kare- | 
na “permintaan loear biasa poela 
besarnja, sebab sekarang sebagian 
besar dari pendoedoek soedah mes 
ti memanggoel senapan. 

Soerat kabar banjak benar diba- | 
tja, dan orang menanti berdje- 

djer-djedjer didepan -kedai-kedai 
'koran oentoek mendapat koran jg. 
terbit hari itoe. Akan tetapi ini 

lam waktoe perang. 3 

Iboe kota jang gembira itoe jg. 
sedar akan kebesaran kewadjiban- 

nja dalam memerintahi satoe dae- 
rah jang sangat besar berdislan 
dengan .baik sadja seolah-olah ti- 
dak ada apa-apa jang kedjadian 

- didalam. dan diloear lingkoengan- 
nja. Ia pertjaja pada kekoestannja 
sendiri. Hasil pertanian dan sega- 

teroes, sampai pada waktoe ini be- 
loem terganggoe oleh penjerangan 

| dari moesoeh. Perasaan terlalbe | 
gembira tidak ada akan tetapi ke- 

| pertjajaan jang berdasar memang 
“ada. Tentara Merah memang koe- 
at dan sanggoep menangkis sera- 
ngan moesoeh. Apalagi mereka se- 

“karang - diperingatkan bahwa Ing- 

Kncnne: 

Laiba: dekan Nania dari 

tjabang Persi Djakarta ialah : 
“1, SoepajaKedoedoekan PB. Per 

“si-di Djakarta:.2. Soepaja ,,Oetoe- 
san Persi” dibawah pimpinan PB. 

Kongres Persi- di 'Tasikmalaja- dan 
Konperensi Persi di:Koeningan dan 
Kongres-BIC di Malang tentang Fu 

'ada-ketentoean .warnanja dan 5. 
-Soepaja-pilihan PB. Persi setahoen 

sekali, 
. Sebagai oetoesan dipilih: toean2: 

Adam Malik, Pait, Karnadi dan se 
 bagai-reserve. t.t. Sairi, Abdopilah 

. Setelah. semoea. Samndeai se 

“akan ketjakapannja “berbahasa 
Belanda. 
12. Anak-anak terseboet mem- 
cenjai hak oentoek diterima di- 
ekolah Belanda (le atau 2e 

school). 
1» 8. Permintaan masoek masih 
tetap harc:s memakai zegel se- 
harga j 150. (S0). 

PEDI ABATAN PEMINDAHAN 
j DARAH. 

Banjak vrijwilliger 
ma KPA 

Aneta menoelis pada kita: 
| Sepandjang tahoe orang, maka 

Pitavem militer bebas sama sekali 
apa mereka maoe atau tidak mena 
warkan dirinja mendjadi "donor” 
atau pemberi darah kepada bloed- 

“#transfusiedienst, jaitoe pedjabatan 
pemindahan darah. Oleh karena i- 
toe sangatlah menggirangkan, bah 
wa pada tangsi2 di Betawi dan 
di Mr. Cornelis banjak sekali orang 
militer jang memadjoekan dirinja 
dengan soeka rela mendjadi "do- 
nor”, 

Pemeriksaan memakan tempo 
:beberapa lama dan tadi pagi di 
'Eykman-Instituut di Betawi orang 

'Fsoedah moelai diambil 

“teristimewa “dari golongan pembe- 
darahnja, 

i Learn: jang diseboetkan diatas. 

IDILFITRI "GABOENGAN 
PEMOEDA"”'. 

"Antara” . mengabarkan, 

malam Minggoe jang laloe bertem 
“pat di-gedoeng "Boedi-Darma” Ka 

li Got, Sawah Besar perkoempoelan 
"Gaboengan Moeda” telah menga- . 
dakan malam perajaan Lebaran. ! 
Jang hadir banjak sekali, siapa 
terdiri dari anak-anak dibawah oe- 
moer. : | 
“Perajaan diramaikan djoega de- : 

ngan moesik. Meskipoen jang me- 
ngorganiseer hanja anak-anak be- 
laka telah dipertoendjoekan djoe- 
ga, berbagai njanjian, tari piring, 
tari pajoeng, kluchten jang sem»e- 
anja dilakoekan oleh anggauta2 
"Gaboengan Moeda”. Pada tetamoe 
djoega dissegoekan makan mi- 
noem. Perajaan ditoetoep pada la- 
roet malam, 

REPOTAN SOESOE. 
Dari tanggal 
sampai tanggal 
October 1941, 

H. Sainin, Kemang — Kelas 3. 
,Hygca” Pasar Minggoe — Ke- 

las 2. 
Tjitji, Tjipinang Lontar — Ke- ' 

las 2. | 
Rameli b. Ali, Mamp. Prapa- 

25 
30 

H. Jachja, Tjipete Ilir —- Kelas | 
3. 6 

Asnawi b, Doelhamid, am. 
Prapatan — Kelas 2, 

- Mohamad b. Robioen, Karet Pe 
doerenan — Kelas 2. 

H. Abdoelloh b.. Arip, 
Teg. Parang — Kelas 2. 

H, Mohamad Ali, Mamp. Teg. 
Parang — Kelas 2. | 
Amat b..Oemar,.Mamp. Teg, Pa 

rang — Kelas 3. 
-Kadji Abdoelsili, Mamp, 

Parang -—Kelas.2. 

,Swaga”, 

Mamp. 

Ter. 

al 

Moegeni b: H: Ridoean, Senajan 
—-Kelaa 3. 

Kesehatan”, 

Kelas 2, 
Entong b. Ong, Mamp, Prapatan 

— -Bertjampoer air, 
H. Mohamad Noer, Koeningan --- 

Bendoengan 

Budha, Goenoeng Sahari, Kelas   &.   menjanjikan Mars-Persi. oleh seka 
lian anggauta Persi jang hadir, 

:Sarbini b.. H. Oeng, Karet Pe 
doerenan, Kelas 2, 

| Bg 1 

' 

, 

Boentoeweg -— Kelas 

| KEDOEA PAGI. 

Pengeloearan an 
Augustus. 

Koerang djoemlah, naik harga! 
Incadaan ekonomi Aagustus "41. 

Vessuac Centraal Kantoor 
voor de Statistiek tentang ke 

adaan perekonomian Indonesia boe 
lan Augustus adalah sebagai ber- 
ikoet: Dalam boelan Augustus '41 
pemoetaran oeang kertas naik de- 
“ngan f 9,8 riboe, Pemoetaran munt 
biljet naik dengan f 3,4 riboe, dan 
pasmunt dengan f 1,7 riboe. Pe- | 
moetaran teekenmunt toeroen de- 
ngan f 1 riboe. 

i Selama 8 boelan tahoen ini pe- 
Lengan otang semoeanja naik 
dengan f 76,5 riboe atau 22,5 dari 

| | pada djoemlah, jang dirantjang- 
“kan pada tanggal 1 Januari 1941. 
Disamping ini, maka ketjepatan 
pemoetaran ocang moengkin ber- 
koerang oleh karena kassaldi dan | 
lain-lainnja jang lebih banjak. 
Perhoeboengan giro dari pada 

Javasche Bank dalam boelan 
Augustus 1941 boleh dikatakan 
hampir sebanjak dengan boelan 
Juli 1941, Dalam pada itoe djoem- 
djoem 8 boelan jang pertama itoe 
adalah lebih banjak dari pada 8 

“ boelan pertama dalam tahoen '40. 
Faillissement dalam  boelan 

Augustus 1941 ada 41, sedang hoe- 
lan Juli 1941 ada 56, sedang pada 

. waktoe itoe djoega dalam tahoen 
1940 ada 47. 

Djoemlah pengeloearan Indone- 
sia dalam boelan Augustus 1941 
ada 58.700 ton koefang dari pada 
Juli 1941 dan 31.300 ton koerang 
dari pada Augustus 1940. Tetapi 
harga dari pada pengeloearan itoe 

sama dengan pengeloearan dalam 

Juli 1941 dan f 15,2 joeta lebih 
banjak dari pada harga penge- 
loearan Augustus 1940. 

Dalam 8 boelan jang pertama 
1941 dengan harga f 653,8 djoeta 
dikeloearkan dari Indonesia, se- 

dang moelai Januari—Augustus 
1940 ada seharga f 640,5 joeta jg. 
dikeloearkan. 

Pengeloearan  goela selama 
Augustus 194! memoeaskan. Sela- 

ma tahsen conventie jang ke-4, jg. 
berachir pada 1 September 1941, 
djoemlah semoeanja ada 840.800 
ton jang dikeloearkan. 

Pengeloearan ke Hongkong da- 
lam Augustus 194! banjak sekali, 

sedang poen ke Penang'Singapoera 

boleh dikatakan banjak djoega. 
Pengeloearan karet onderneming 

berdjoemlah Augustus 1941: 

pada 

  

Djawa Barat: 

TANGGERANG. 
SEORANG PEREMPOEAN 

HILANG. 
Seorang mengabarkan, minta 

pertolongan pada kita djoega pada 

pembatja sekalian, soedi apalah ki 
ranja memberi tahoe pada Loerah 
desa - Tjengkareng, Onderdistrict 
Tjengkareng, District Tanggerang 
apabila bertemoe dengan seorang 
orang perempoean bisoe (gagoe), 
oemoer kira2 25 tahoen, karena se 
jak boelan Agoestoes jang Ialoe 

“mi telah pergi entah kemana. 
Roepa orang itoe tinggi sedang 

dan ramping, matanja djoeling, 
ramboetnja djarang, . tangannja 

: telapaknja penoeh dengan kapal- 
(an) koelitnja sawo, djalannja 
membongkok (kedepan), sifatnja: 

| soeka menengok kebelakang dan 
: melambai-lambaikan dengan ta- 
ngan, 

peni Ja AK alas 3: » BANDOENG. 
' DEMONSTRATIE OLEH KORT- 

VERBAND-MILITAIREN. 
Pada hari Seren tgl. 3 ini boe- 

lan, moelai poekoel 8 pagi, di aloen 
aloen Serang (Bandoeng) telah di- 
adakan - demonstratie besar oleh - 
Gort-verband-militairen jang se- 
ngadja didatangkan dari Tjimahi 

| Amerika nampak djelas 

    

  

maunya, 

23.147 ton atau 4,700 ton lebih koe. 
rang dari pada guotum boelanan 
jang diizinkan oentoek dikirimkan 
keloear negeri. Dalam periode Ja- 
nuari/Augustus 1941 dikeloearkan 
sedjoemlah 187.055 atau 35.600 
ton lebih koerang dari pada pene- 
tapan guotum. 

Produksi karet onderneming da- 
lam Augustus 1941 berdjoemlah 

| 29.091 ton, 
Dari karet pendoedoek jang di- 

keloearkan 2.800 ton lebih dari 
pada guotum goena Aug. '41. Poen 
goena 8 boelan dalam tahoen 1941 
ada kedapatan djoega kelebihan 
dari pada guotum, jaitoe 3.000 ton. 

Pengeloearan djagoeng . dalam 
| Aug, '41 djaoeh lebih berkoerang 
dari pada Juli 1941, tetapi boleh 
dikatakan hampir sebesar Aug. 
1940. 

Dalam pada itoe hasil-hasil cas 
save agak lebih banjak sedikit pe- 
ngeloearannja dari pada boelan jg. 
laloe.. Apa lagi pengeloearan ta- 
piocca-meel (tepoeng ketela) ke 

sekali 
naiknja, jaitoe 15.700 ton terhadap 
9.300 ton dalam Juli 1941. 

Poen pengeloearan copra, meli- 

hat keadaan sekarang, dalam boe- 

lan Aug. '41 tidak mengetjewa- 
kan, Jang dikeloearkan ialah 
16.600 ton terhadap 12.900 ton da- 
lam Juli 1941 dan 7.100 ton dalam 
Aug. '40. Dari Januari/Aug. '41 
jang dikeloearkan ada 101.600 ton 
atau lebih koerang ada 285. dari 
pada pengeloearan Januari/Aug. 
'39. 

Adapoen tentang pengelocaran 
teh dalam Aug. '41 sedikit berkoe- 
rang djoemlahnja jang dikeloear- 
kan dari pada boelan jang laloe. 
Pengeloearan product ini dalam 
ocemoemnja ditoedjoekan kepada 
Inggeris, Amerika Serikat dan 

Australia. « 
Pengeloearan kopi naik dari 

2000 ton dalam Juli mendjadi 
2.900 ton dalam Aug. "41. Penge- 
loearan dalam boelan-boelan Ja- 
nuari/Aug, '41 mengoendjoekkan 
koerangnja djoemlah dari 10.100 

ton, kalau dibandingkan dengan 

pengeloearan diwaktoe itoe djoega 
dalam tahoen 1940, sedang perbe- 

. daan ini dengan Januari/Aug. '39 
| banjaknja ada 30.200 ton. 

ke tempat terseboet, teroetama se- 
kali oentoek propaganda, agar ra 

jat desa dapat menjaksikan dengan 
mata sendiri, didikan apa dan ke- 
pandaian apa jang telah didapat 

oleh soldadoe-soldadoe baroe da- 
lem tempo kira-kira 6 boelan jang 
telah lampau. 

Soldadoe jang dipertoendjoekan 
dalam demonstratie itoe, tidak koe 
rang dari 180 orang, belsem terhi- 
toeng dengan officieren dan militai 
re autoriteiten jang menjaksikan. 

Banjak sekali Hurop. dan Indone 
sische B.B, ambtenaren dari jang 
tinggi sampaj jang rendah, menjak 

sikan demonstratie itoe. Demikian 
poela, oendang-oendangan jang la- 
in, dari pihak onderwijs, pekaoe- 
man, raadsleden dan wakil pers, 
ada banjak sekali, mendapat tem- 
pat jang teratoer dibawah satoe 

tribune pandjang, jang dibikin o- 
leh Wedana Tar dengan men 
dadak sekali. 

Njonja-njonja dan kaoem poete 
ri mendapat tempat jang sepesial. 

Tribune jang terseboet itoe, di- 
perhiasi baik sekali, dengan daoer- 
daocenan dan soedah tentoe oranje 
dan bendera si Tiga-Warna tidak 
ketinggalan berkibar-kibar. 

Ra'jat djelata teroetama sekali 
pendoedoek desa disekeliling So- 
reang, banjak jang menjaksikan 
demonstratie itog, karena diantara 
soldadoe baroe itoe, banjak sanak 
kerabat, handai dan taulan dari 
pada mereka penonton demontra- 
tie, baik laki maoepoen perempoe- 
an, kira-kira tidak akan koerang 

dari 10.000 »rang. Kan. 
  

  

DAN ENAK MANDI 
BESOKNJA BATOEK 
Ja,-begitoekah seringkali terdjadi. 
Maka toe minoemlah OBAT , 
BATOEK CHAMBERLAIN sele-N 

“Int obat dengan tjepat melegah- 
kan lobang” oedara dan leher, 

gf menghilangkan pera: 
.1adn sesek dan me 
| Iinjapkan batoek   

(“SESOEDAH MAEN SPORT 

kasnja terdapat tanda' batoek. O 

CHAMBERIAIN'S 
teh Telu He 
(hamberlain Ka 3 Aa 

IN 
ay Inc, 

Yark  



   

     

  

           
      
    
         

   

  

   
       
   
      

   

        

    
    

  

     

  

 bocat dirikan Tmn jang dise- 
rahkan pekerdjaan san Bari advies 

- Diah: Madjelia B. en W. ah di- | 
madjoekan voorstel soepaja. tocan- 
tocan | F. J. Eysenring, Oei Tiong 

' Dijoe, R. Soedewo- Notomidjojo, 

“R.M. Soeprapto dan J. J. E. Teeu- 
yen diangkat sebagai leden dari 

    
        

   

    

     

  

   
   
     

     
   

          

   

    

    

  

   

  

   

  

   

      

    

    
   
   
   

    

   
   

    

   

  

     

    

   

        

   

         
    
    
       

     

  

   
      

  

   

  

    

  

    
   

      

       

   

   

      

   

        

        

         
    

  

  
ve peratoeran, akan botapi. | 

diselidiki, apakah 
ereka poenja oepahan perloe di- | 
abah. Menoeroet voorzitter soe- 

ada pengoendjoekan-pengen- 
djoekan jang oepahan-oepahan 

| dari (koeli-koeli teroes naik. 

tocan Sigit jang roepanja 
£ 1 Inata Sekan jang Gemeente le- 

| kas perhatikan nasibnja koeli- | 

“koeli jang  bekerdja pada Ge | 

mesate setelah mendengar itoe ' 

n dari voorzitter de- | 

ngan lantas bertanja: 
burgemeester, kapan itoe: koeti 

  

  

-tambahan oepahan?. 

      

     

“Deen ente toe 

beloem - bisa “dibilangkan, sebab 

masih haroes diselidiki doeloe, apa 

| kah mereka poenja oepahan betoel 

aan menang tjoekoep”. 

'Con- : 

nia Sigit: “Tetapi kala 

|harganja barang-barang teroes . 

naik, bagaimana toean Te 

ter?” t 
  

— Toean Teeuwe 13 (dengan 

| setiara membanjol dan menjindir) : 

»Kita teroeskan...... | dengan kita 

4 poenja penjelidikan”. 

Soedah tentoe sadja, itoe oetja- 

- pan dari toean Teeuwen bikin sc- 

1 “kalian jang mean sama terta   
Voorritter menjahoet, 

bahwa an pala: tiap. “koeli jang be- 

itoe aa pada Gemeente dikasih tam | 

BB. na oepahan 5 cent sadia, tiap 

: . tahoennja Gemeente haroes me- 

aad ngelsearkan f 14.000 bocat mere- . 

mmis- ka. Tetapi meskipoen begitoe,. hal 
Sena ini akan diti bang lebih djaoeh. . 

“Tiong”  Yoorstel jang kemoedian d-bitja 

, R. rakan ialah oesoel oentoek serah- 

kan pendapatan bersih dari pem- 

boekazn zwembad jalah f 540 pa- 

da fonds-fonds “perang. 

Sebagaimana kifa telah warta- 

| Kan, Raadslid tocan Soedewo No- 

s1 “tomidjojo madjoekan. voorstel soe-.| 

(| paja, sebagian dari itoe djoemlah 

diserahkan pada Rusland jang se- 
karang telah berkelahi mati-ma- 

tian, Ajoega bosat Noderlamd dan | 

! Indonesia. 

Kendati Knee beranggapan, 

Lahwa sympathiek, akan tetapi ia | 

beloem bisa penoehi itoe keingi- 

nan dari "bean Soelewo, karena 

menceroet voorzitter boeat seka- 

| rang ada lebih baik diserahkan sa- | 

dja pada fonds-perang jang soe- 

| dan diakoe sah. 
Voorstel 

    

| boeat memperbaiki kampoeng-kam 

I-poeng djoega telah disetoedjoel 

| oleh Gemeenteraad. 

— Ach'rnja dibitjarakan voorstel | 

I-dari . Madjelis B. en W. berhoe- 

boeng dengan permintaannja per- 

himpoenan dari eigenaar-eigenaar | 

deeleman dan major oentoek ambil | 

2 tindakan terhadap betja.   

: toean Teeuwen (Insulinde) 
dengan soenggoeh-soenggoeh telah 

. -belakan kepentingannja pengan- 

bar oleh toean Teeuwen telah di- 

4 W. oentoek menoetoep banjak 
| Janan besar bocat betja ada 

| 

| 
| 
| 
t 
| 
! 

»Toean | 

koeli kiranja bisa dapatkan itoe : 

“1 Teeuwen. telah bitjara di 

boeat minta subsidie | : 

“| bada Pemerintah besarnja f 63. 000 | 

        

   

Hbalam Kita poenja verslag ag 
dimoeat pada hari Sabtoc jang Ia, 
loe kita telah wartakan, bahw 

dar- -pengandar betja. 

Dengan pidato jang pandjang ie- 

cendjoekkan bahwa besluit jang | 
telah diambil oleh Madjelis B. en 

    
   

  

rang betoel, karena tidak didasar- 
kan atas alasan-alasan jang dji- | 
toe, Oleh karena itoe, maka itoe | 
besluit tidak boleh dipoedjikan. 5 

Lebih djaoeh tosan Teeuwen | 
njatakan heran, kenapa oleh Ge- | 
meente lantas 'diambil itoe tin- 
dakan-tindakan jang keras terha 
dlap betja. Dengan tandes spre- 
ker bilang, bahwa tidak semes- 
tinja jang be'ja harves diperla- 

, koekan demikian. Dari 

  

         

  

  

BNN 

   

    

rangan sebab ada bahan dari Ja- | 

. shuttlecocks jang pakai 
Iikajoe aren tidak bagoes dipakai- 

  
a, ia meroesak racket, snaar' bi 

Isa lekas poetoes dan dipoekoelnja 

tidak balans hingga meroesak per 
  mainan badminton. 

Ned. Ind. Industrieel Company 
'Boemiajoe sebeloem landjoetkan 
poenja pembikinan cocks dengan 

  

ran dari beberapa orang bahwa 

| racket, dan lantaran mana maka 

Nico tidak djadi pakai itoe kajoe 

dan ia dengan lantas berdaja boe 

at beli gaboes lebih besar djoem- 
lanja meski dengan harga lebih 
I-mahal, dan ternjata ia telah ber 

— Ihasil dapatkan itoe barang dengan 
satoc djoemlah jang tjoekoep di 

pakai 2 tahoen. Dengan mana ma 

ka meski ia djoeal lebih mahal har 
ganja boleh toch dalam pasar ma 
sih masgoek keras sebab ia poenja 

'saingan sebagian besar ada bo 

5 ari kajoe aren jang sekarang 

-moelai diketahoei oleh pemakainja 

jang itoe bola berbahaja boeat di 

pakai. 
Inilah kemadjoean industrie di 

1
3
   “ itoe, maka spreker ingin sek 

mengetahoei, apa jang mer 

dikan sebabnja jang Gemeer 
| lantas ambil tindakan keras 

| “hadap betja. 
Oleh spreker lebih diaoeh ada 

: cendjoekkan, bahwa doeloe desle- & 

| man-deeleman poen tidak dapai- | 

| kan perlakoean jang demikian, ke- | 

tika orang-orang kelogarkan toe- | 
Goehan, bahwa deeleman-deeleban | 

ada menimboelkan bahaja, jalah di 5 

' 

waktoenja koesir-koesir beloem 
sama mempoenjai rijbewijs. 

dapatkan ketokan dari WooreEkek 
jang 'berpendapatan, bahwa toean 

   
   
   
   

  

garis, 

Akan tetapi dengan iap 
kepandaian bit jar: 

dengan moedah toean Teeuwen 

bisa oendjoekkan, bahwa iapoenja. 
pembitjaraan sama sekali tidak di 
loear garis, sebaliknja iapoenja 

  
& 
| 

" jang betoel 

Toecan 'Teeuwen 

sesalkan jang Madielis B. en W.j 
lebih doeloe tidak minta adviesnja 
Verkeerscommissie dari Gemeente- j 

". raad, sebeloemnja “ambil “besruit | 
boeat menoetoep banjak djalanan 

| @jalanan besar boeat betja. 5 
Achirnja spreker bilang, bahwa 

itoe oeroesan betja perloe diselidi- 
ki lagi, agar bisa mendiadi beres. 

Toean Lambert dan toe- 
an Soed.ewo njatakan se- 

' toedjoe sekali dengan apa jang te- 
lah dikemoekakan oleh tocan Teeu 
wen. Djoega ini kedoea anggauta 
dari Gemeenteraad tida bis 
dengan adanja itoe Bosnia ban 
djalanan-djalanan besar. oentoek 

Sea 

Tocan Sigit bilang, bahwa 
penghidbepan di Semarang soedah 
“Soekar dan oleh karena Yoe spre- 
ker mengharap. soepaja Sis 

| hidoepannj epannja 'pendoodoek lebih s0oe- 

Lebih djaoeh spreker -. 
bahwa . Gemeente tidak berlakoe 
sair”, dengan kasih berlakoe be- 

   

  

   'pemcemkan di Provincial Blad. 
Voorzitter jang belakan sikap- 

'nja Madjelis B. en W. antara lain- 
“lain ada bilang, bahwa” boekan 

maksoednja Madjel's 'B. en W. 
| membikin mati pentjarian hidoep 
dari pendoedoek jang' tersangkoet 
dengan mengambilnja itoe 'besluit. 
Itoe besluit telah diambil sesoedah 

| nja minta adviesnja Verkeerspoli- 
tie lebih doeloe. 

—. Achirnja vadrakie bilang, 
. bahwa dalam besluitnja B. en 

    
. ajetis B. en w iang | 
| atas diterima baik oleh   | patan pada leden centoek madjoc- 
“kan pertanjaan' keliling (M. 

  

  

| seloeroeh Indonesia itoe betina 

mpir semoeanja ada bikinan Ja 

       

    

loearan jang paling banjak. 
    

'kwaliteit soedah terkenal ba 

20 Tn tidak kalah sama Eu- 

: ropa, malah sekarang importeur 

poen pakai bikinan Boemi- 

an tjap Europa. Pemakai 

bola badminton ada besar tapi 

di' bahan bahan jang penting bagi itoe       a sendiri, dengan Boemiajoe poe- | 

bikinan Boemiajoe ia poe- | 

  

“bola sebagian besar 
del dari Europa, teroetama ia poe- 

nja prop (gaboes) Penak keepelanja 
itoe bola. 3 

   
tangnja itoe gaboes, . 

baroe ini di antara fabriek shuttle 

cocks di Boemiajoe pada bikin per 
tjobaan pakai kajoe aren sebagai 

gantinja gaboes. “ 

Kajoe aren banjak lebih piberan 

dari gahoes dan tidak bisa kekoe   
V 

    
   
   
       

   

  

    

Tap “| Oedjoeng-Dedjoeng 

| pembitjaraan adalah ketoedjoean | 
oentoek koepzs itoe| 

ceroesan jang koerang sempoerna. | ,, 
selandjoetnja | 

  

   

Koeatir nanti dapat soesah da 

Java jang pesat, dan doeloe shut- 
tlecocks haroes di import dari loe 

» negeri, ternjata sekarang shut- 
lecocks dari Java sampai di ex- 

ke bilangan Singapoera dan 
srahnja. Toelis ,,Olym” dari Te 

SALATIGA. “ 
SATOE KOMPLOTAN PERAM- 

POK TERTANGKAP. 
“Pada malam Lebaran seorang 

toekang tani jang kaja pendoedoek 
onderdistrict 

latiga telah ketjoerian, diantara 

4 perhiasan2 dari mas. 

“Sekarang komplot  perampok2 

    

   

  

    

“Ditoe jang terdiri atas 7 orang, oleh 

'politie telah dapat ditangkap dan 
Idimasoekkan di kamar gelap di 
tangsi politie Oenggaran, sedang- 
kan sebagian dari perhiasan2 itoe 
didapatkan kembali di Magelang. 

Ternjata sekarang bahwa kepa 
la perampok2 itoe adalah tetangga 

orang jang ketjoerian itoe jang 
“oleh politie poen lantas ditjoerigai. 

'masoek boei. 
Pamannja jang ketjoerjan itoe 

menoendjoekkan dimana komplo- 
| tan perampok2 itoe djoega ditang 
kap, sedang pemeriksaan jang le 
s3 Para sya dioesahakan. 

SEMARANG. 
KAOEM BEETJAK SEKEDAR 

POEAS. 

Sebagaimana pernah kita kabar 
kan,maka beberapa boeah djalan 

loei oleh kendaraan "roda tiga”, 
sehingga merosotlah penghasilan 

para pendengar beetjak. Berhoe- 
boeng dengan desakan dari mereka 
jang mempoenjai beetjak dan oe- 
toesan-oetoesan dari Dewan Ge- 
meente maka sekarang sementara 

djalan telah diboeka kembali boeat 
si "roda tiga”, diantaranja Bodjong 
(moeka kantor post dan kantor 
Goebernoer), Pietersythoflaan, 
Doewet' dan sementara lagi, se- 
dang kalau waktoe malam djam 20 
sampai 6 pagi semoea djalan terboe 
ka lagi boeat mereka. (H ). 

  

BANJOEMAS, 
PELANGGARAN HARGA BA- 

RANG. : 
Selama boelan Oc- 
:tober 1941. 

Dalam residensi Banjoemas, ter- 
njata adanja pelanggaran harga 
begitoe loeasnja. Tetapi perloe di 
tjatat, bahwa dalam reg. Bandijar 
negara selama boelan October ini ti 
ada perkara begitoe. 

Oentoek mengetahoei ini, maka 
dibawah ini kita moeatkan tjata 
tannja pembantoe AS. jakni demi 

kian: 

Ketika Landrechter sitting di 
Poerwokerto, boeat doea kali sela 
ma Oktober, pendapatan oeang den 
daan ada sedjoemlah f 943.20.—: 
Ketika zitting di Djatilawang djoe 
ra doea kali dapat dendaan se- 
djoemlah f 235.—: zitting di Poer 
holinggo satoe kali f 28.—: zitting 

smeente- | di Bobotsari dapat f 53.—: zitting 
raad, voorzitter lantas kasi kesem- | di Madjenang f 26: zitting di 

Tiimanggoe dapat f 27.—, zitting 
di Sidaredja dapat f 52.— zitting di 
Kroja dapat f 53.— zitting di Dje 
roeklegi doea kali: dapat f 33.— 
ritting di Wangon satoe kali danat 
£ Sia zitting di Tjilatjap doea 

kali dapat f 75.—: zitting di Wana 
dadi dapat f 98.1 zitting di Soe 

Kroja lagi danat f 53—: zitting di 
Maos doea kali dapat f 20.— 

Diadi dioemlah pendapatan den 
Anan karena pelanggaran harga se 
lama boelan Oktober 1941 ini ada 
sedjoemlah f 1.676.20.—   

ya sendiri, djoega kajoe itoe ada | 
| lebih gampang dikerdjakan. Teta 

kajoe aren, “keboeroe dapat tego- : 

Ia adalah seorang jang sering | 

karadja dapat f 26.—, zitting di 

  

Rekan Soemarto dalam ,,Soea- 
.ra Oemoem” 3 Nov. toelis: 

OEKAN mendjadi kebiasaan 

kita, dan soerat kabar ini, 
| mMelajani kritik-kritik tet€k-bengek, 
| jang hanja memboektikan penoe- 

at
a 

raja di Semarang tidak boleh dila- | 

'cocks dengan kajoe aren mervesak " "“1toek “memberikan 

lisnja tidak tjakap memegang ga- 

ris-garis besar dan penting. Dan 
djikalau toch kita merasa perloe 

djawaban, 
praktek memboektikan sepatah: 
doea kata soedah tjoekoep oentoek 
memboengkam  moeloet mereka. 
Prestige ,,Soeara Oemoem" tjoe- 

koep koeat dan tahan akan gang 

goean dari pihak kanak2. 
Jang mendjadi sebab geger 

ini kita tidak memberi verslag ba 
gi s.S.k. lainnja hanja Soeara Oe- 

moem sadja. 
Toean Joesoef Jahja, 

hoofdredacteur jang pa- 
ling baroe didalam per- 
soerat kabaran, menggembar gem 
borkan dalam Kebangoenannja 
dengan letter-letter tebal, bahwa 
kita melalaikan kewadjiban kita, 
tidak mengerti arti pengoetoesan 
kita ke Australia itoe? Dan dise 

roekan kepada kita, soepaja hati 

djernihkan. 

Toean Parada Harahap,. hoofd- 

membilang: Mr. Soemanang dan 
toean Soemarto ini loepa sama se 
kali, bahwa mereka itoe pergi ke 

nama soerat kabarnja. Kedoea 

kewadjibannja, seperti toean Ang 

Yan Goan, dan toean Adinegoro, 
jang mengirimkan verslagnja djoe 

ga kepada lain lain s.k. 
. Tosan Parada dari Tjaja Timoer 

masih memoeat toelisannja bagian 

kesatoe, djadi roepanja hendak di 

djadikan serie, akan tetapi kiranja 

maksoednja ja sama sadja. 

Pendek kata, kedoea collega's 

itoe memandang sikap kita seba- 

gai anggota-delegasi itoe boesoek 

benar-benar! Dan haroes dikorek- 

si 11 
Djawab kita: 

Doea-doea s.k. itoe doeloenja 

sama sekali tidak mengemoeka- 

kan sesocatoe tentang kewadjiban 

nja seorang anggota delegasi. Ba 

boeka dengan tiba-tiba! 

kilan ini sementara berlainan. Ke 

wadjiban delegasi teroetama di- 

sasa kepada peseA jang - 

dapat membali roemah , 

Kanak-kanak. 
“1 dikoendjoengi, 

hadap kepada Australia itoe kita 

kita jang keroeh itoe haroes di- 

redactetr jang paling toea, 

Australia tidaklah atas 

toean in: tidak mengetahoei akan 

roe sekarang ini mata mereka ter | 

Paham kita tentang arti perwa : 

  

ketapi berkat jakin tosan menjimpan , tocan masih | 

hari toca ioean » karena menjimpan pada 

MEMBARAN  KEDOMA BAG. Hi 

artinja, bahwa ter 

berwadjib mempertahankan @ dera 

-djatnja dan kehormatan pers kita, 

Tidak, sebagai orang jang —di- 
oetoes oentoek mentjari stof boecat 

ssk. lain, Dan kewadjiban kita 
itoe, kita djalankan dengan hati 
'jang soetji dan sebaik moengkin, 
Djikalau dalam hal ini kita telah 

memboeat kesalahan, baroe Keba- 
ngoenan dan Tjaja Timoer ber- 
hak menjatakan sesalan, Orang 

memilih kita oleh karena kita di 
pandang tjoekoep tjakap dan pan 
dai oentock mewakil: deradjat dan 

kehormatan pers kita itoe, meski- 
poen kita sendiri tidak merasa 

mempoenjai kepandaian dan ketja 
kapan itoe. 

Rasa zelfrespect dan deradjat 
collega-collega kita pada oemoem- 
nja tjoekoep besar oentoek ber- 
pendapatan, mereka telah memi- 
ih kita tidak oentoek me- 

lainkan hanja oentoek menoen- 

djoekkan kepada orang Australia, 
betapa tinggi peil dan betapa 
loeas pengaroehnja pers Indone 

sia. 
Satoe peristiwa patoet diadjoe 

| kan kemedan perhatian oemoem. 

| Tatkala kita hendak berangkat, 
| kita ditoedoeh tidak mempoenjai 
,zelfrespect”. 

Tatkala kita baroe poelang, kr 
ta ditoedoeh ,,malas” oleh karena 
dalam perdjalanan nga di Austra- 

  
| djoega. Kita Nae itoe tinggal 

diam sadja, oleh karena kanak- 
kanak toch tidak m€ngerti kesoe- 
karan-kesoekaran tentang censuur 
dan korespondensi dalam bahasa 

Indonesia dj Australia itoe. 
Dan sekarang, sesoedahnja kita " 

lis soerat perdjalanan kita, 

tahoei kewadjiban, 

da: ,,Wie een hond wil slaan, die 
kan gemakkelijk een stok vinden”. 

tentang adanja soeatoe journalis- : 
tieke usance oentoek mengoeiipg 

| toelisan s.k. lain. Kita tidak me- 
netapkan ,,nadruk verboden”. Apa” : 

kah mengingat hal ini, djikalau 
| memang Tj. T, atau Kebangoenan 

| memandang toelisan kita bergoe- 
na, mereka tidak bisa mengoetip? 
Kalau memang tidak hanja hendak 
stjari2 alasan” sadja! Wel te rus-- 
ten. ea ketemoe Le 
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LEKAS 

Bisa dapat pada semoea 
sendiri pada:       
  

BASI MINOEM OBAT BATOEK watsovs TANGGOENG 

Obat batoek dari Watson's, tjap Pagoda, rasanja manis dan 
gampang dipake. Ia lekas semvoehken batoek pilek, batoek $$ 
panis, sesak napas, sakit dada dan leher, dll Ia BA 2 
riak-riak dan ilangken angin-angin. “1 

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

No. 85 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN. 
Obat batoek hoeat baji-baji dan anak-anak ketjil. 

Hoofdagent: MEDICIIN IMPORT SAM TAK Cs. 
Toko Tiga No. 64 — Batavia. 
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djadi kalangkaboet, sampai meun- 
“.djawab toelisan bang Bedjat setja 

“5 ra orang bingoeng djoega. 
|. Djawaban itoe kaga” pandjang. 

Antara, lain-lain dia berkata begi 
dia 3 

|“ ngan dan telah toeroet poela sa- 
— Ia satoe pembantoenja mentjoba 

Na djoknja, tetapi...... 

| maj ramai”. 

| taliteitnja, barangkali soedah ber 

memang bang Bedjat sama sekali 

  

lomot bang Bedjat roepanja 

: ,Kita sekarang ini dikrojok 
ramai-ramaj dalam Pemanda- 

memboeat leloetjon dalam po- 
karena ia me 

mang sehenarnja dilachirkan oen 

toek djadi Pastoor atau Nabi, . 

  
| maka semoea pertjobaannja oen 
toek memboeat leloetjon djadi 
gagal!” 

Tjoba lihat! 
Kalau boekan orang bingoeng, 

tentoe kagak merasa ,,dikrojok ra 

Ini baroe bang Bedjat sadja jang 
ikoet menjentil, perasaannja soe 
dah seperti dikrojok ramai-ramai, 

alias dikrojok orang banjak. 
Apa lagi kalau misalnja ,,doea 

bang Bedjat” jang mengoepas men 

kaok-kaok merasa kena gerebeg 
oleh balatentera. 

Perkara ,leloetion jang gagal", 

i datang di openbare vergaderingen 

|tat, entah onthoudings-vermogen- 

' nja soedah koerang koeat, 

  
kaga' ngandoeng niat maoe bikin 

leloetjon. 
Tapi, soal gagal memang bang 

Bedjat akoein, althans gagal tioe- 
mah boeat Parada sendiri. Itoe 
toch logiseh. Masakan orang kena 
sengat bisa ketawa, paling banter 

“ - tjoemah bisa meringis, boekan? 

          

   
   

  

Tanda, bahwa dia lebih bingceng 
Jagi ialah dia bilang: ,,....... kare- 
na ia memang sebenarnja dilachir- 
kan oentoek djadi Pastoor a:au 
Nabi serai Mer 

Perkataan2 ini bisa dianggap se 
bagai poedjian boeat adresnja 
bang Bedjat, karena Parada dalam 
hatinja soedah jakin, bahwa bang 

Bedjat dilachirkan oentoek djadi 
Pastoor atau Nabi, satoe penga- 
koean bahwa bang Bedjat kagak 
ada dosa. 

biar begitoe, perkataan 
perkataan itoe meroepakan hinaan 
besar bocat Nabi. 

Dari bingoengnja, sampai manoe 
sia biasa disamakan dengan Nabi. 

Apa itoe kagak moertad dari se 
gala agama? Parada sebagai 
,Gioernalis kawakan” roepanja 
loepa, bagaimana nasibnja salah 
satoe gerakan jang mengaggap pe- 
mimpinnja sebagai nabinja. 

Kasian! His Majesty the King of 
the Javapress soedah moelai ba- 
njak loepa. 

w 

Sekarang tentang basa Inggeris 
nja. 

Bang Bedjat sendiri kagak per 
nah menoelis atau berkata, bahwa 

Parada kaga” betjoes bahasa Ing 
: ger'is. Tapi dia merasa sendiri. 

Malah. moela2 anggapan bang 
Bedjat sebaliknja. Koetika minis 
ter Duff Cooper datang disini, an 
tara djoernalis2 jang keliatan bisa 
tangkap perkataan2 Duff Cooper 
ialah Parada, ma'loem dia jang pe 
gang blocnote dan asjik-ma'sjoek 
 mengjatat, 

  

Tapi dia sendiri toelis begini: 

Pasal basa “Inggeris P.H.,    
  

ehm, apakah itoe ada soeatoe 

maloe, "bilamana kita tidak bisa 

berbahasa Inggerig seperti orang 
Australia atau seperti orang jang 

keloear dari Academie?” 

Daar heb je'm! 

Disitoe dia bilang......... 
orang Australia, ensepoer. 

- Dus: bisa! 

Kaga' salah doegaan bang Be 

djat, Tapi sebagai djoernalis kali 
ber Parada, sesoedah ada pengakoe 

an Parada itoe bang Bedjat lantas 

heran. Bang Bedjat kenal Parada 

sebagai djoernalis ,,hebat”. Kalau 

kaga' pernah pegang blocnote, en 

toch ada verslagnja dalam koran 

nja. 
Tapi sekali ini, &h,......... dia re 

pot. Entah dari diempolnja mentja 

Pembatja tentoe taoe, bahwa Pa 

rada jang moelai menjerang Pe- 

mandangan, dan selain toelisan 

boeng Soemanang bang Bedjat 

ikoet2 djoega malah dikatakan me 

loear soal, ditoedoeh ,,mempoenjai 

methode lain matjam”. 

Kaga' apa ditoedoeh begitoe. 

Kalau lain matjam, tjara kita 

ini sebetoelnja tjara Parada sendi 

ri jang kita pakai. 

Soedah baik2 mempertahankan 

djoernalistik Indonesia berhada- 

pan sama R.P.D., lantas main se 

rampang mengedjek, mengolok- 

olok, bahwa Soemanang—Soemar- 

to termasoek kwaliteit djelek, se- 

olah-olah kwaliteit plus mentali- 

teit Parada jang paling oenggoel. 

Sampai sekarang bang Bedjat 

masih beranggapan, bahwa asal 

moelanja Parada ,,ngamoek2” ke 

pada Soemarto—Soemanang kare- 

na moela2 terlaloe jakin kena pilih, 

lantas ternjata kaga'. 
Itoe memang mentaliteit Parada. 
Ja, malah lebih dari itoe. 

Dikoran Parada itoe ada doea 

hokdaktoer. 
Dalam oeroesan Australia ini 

hopdaktoer jang satoe, rekan Sjam 

soeddin,  disoeroeh - mengoepas 

RPD, tapi dalam ,,mengocpas” 

Soemarto—Soemanang kaga' seka- 
lan diserahkan kepada rekan Sjam 

socddin, ma'loem dia taho2, rekan 
Sjamsoeddin dengan Soemarto ter 
masoek satoe partij. 

Nah, karena itoe bang Bedjat 

anggap Parada ,,pinter” 
Dalam oeroesan Gapi djoega dia 

pinter”. 
Korannja, dengan perantaraan 

rekan Sjamsoeddin dibiarin sadja 
membela Gapi habis-habisan, dan 
Parada sendiri bikin artikel-gelap, 

menjerang Gapi dari belakang via 
RPD, dan ditanda-tangani oleh 
M.G.M, (menoeroet Pers Soemate- 

ra). 
Itozlah Parada-matjam, ketel. 

nasional bikinan Parada. 
Parada sendiri kaga' bisa me- 

njangkal, bahwa M. G. M. itoe dia. 

Lebih dinton lagi, sebab ra'jat 
atau publieke opinie ditoentoen 
dengan toelisan jang ,,sedap-se- 
dap”, tapi ra'jat diserang djoega 

(Gapi). 
» 

Sekarang soal Australia. 
Papi aa 

bang Bedjat teroesin besok, dan 
,,Sak gending-gendingnja” ! 

BANG BEDJAT. 
  

  

sn Memmanan - 

Djawa Timoer: 
Aasatna 3 

SOERABAJA. 

PASARMALAM ,,VEREENIGDE 
OORLOGSFONDSEN” 

Sehingga kini pasarmalam ,,Voor 
Vereenigde Oorlogs-fondsen” di- 

- koendjoengi oleh 61.185 penontor. 
Pendapatan diantara tanggal 25 
Oktober dan 1 November adalah 

sedjoemlah 14.780 roepiah. 

Berhoeboeng dengan peladjaran 
LBD jang dilakoekan sampai tgl. 
7 November pasarmalam akan di 

toetoep, dan setelah itoe Ta di 
boeka lagi. 

“OEFENING L.B.D. JANG AKAN 
DATANG. - 

didalam roemah. 
| Fihaknja LBD minta kita ka- 

barkan, bahwa dengan menjalah- 
nja ,,satoe lampoe jang anteronja 
ditoetoep” selama tempo ada 
luchtalarm boekannja di- 
maksoedkan, jg. orang tjoema bo- 
leh menjalahkan satoe lampoe sa- 

|. dja didalam roemah, Menoeroet 
besar-ketjilnja. roemah, selama 

adaluchtalarm boleh dinjala 
kan lebih dari 1 lampoe jang di 
toetoep penerangannja, oempama 
nja di kamar membatja, -di kamar 
tempat doedoek doedoek, di kamar 

| anak ketjil, di kamar -“boedjang 
dan sebaguikja lagi. Orang moes 
ti tetapkan sendiri, mana jang per 
loe dan mana jang tidak. 

Jang moesti didjaga adalah ini 
bahwa selama ada lucht - 
alarm, djangan sampai ada pe 
nerangan di dalam roemah jang 

sampai bisa kelihatan dari loear. 

Selama tempo ada perwatasan 
penerangan (djadi pada ,,adanja 
bahaja oedara”) tentoenja dibo- 
lehkan njalakan penerangan lebih 
banjakln sedikit. Tetapi ini pene 
rangan tidak boleh bertjahaja, arti 

nja soember penjalaan (lampoe) 
tidak boleh kelihatan dari loear, Le 
bih djaoeh itoe soember-penjalaan 

tidak boleh terbitkan bajangan ba 
jangan penerangan (lichtvlekken) 

di tembok tembok atau di trot- 

toir-trottoir, pekarangan pekara- 
ngan dan sebagainja, (S.T.P.) 

mahap, lebih baik 

(Zetzel jang tertahan kemarin). 

MOSKOU DISERANG DARI 
OEDARA. , 

Kuibyshev, 3Nov. (UP) 

Menoeroet berita-berita jang 

officieel angkatan oedara Djerman. 
bertoeroet - toeroet melakoekan 
bombardement diatas Moskou. 

Dalam sehari sadja Moskou di- 
serang 4 4 5 kali. Akan tetapi sa- 
saran-sasaran militair hanja men- | 
derita keroesakan jang ketjil. 

Diterangkan, bahwa meriam-me 
riam penangkis serangan-serangan 
oedara semendjak petjah perang 
telah menghantjoerkan 400 boeah 
pesawat moesoeh, diantaranja 19 
bocah jang dibinasakan pada hari 

Rebo baroe-baroe ini. 

DEWAN DENEMARKEN pi 
INGGERIS. 

Atas nama komite orang-orang 
Denemarken Merdeka di Betawi di 
beritakan kepada kita demikian: 

Dalam perdjamoean makan jang 
diatoer oleh ,,The Anglo-Danish 
Society” di Londen, tamoe-tamoe 
dapat berkenal-kenalan “dengan 
anggauta-anggauta dari dewan 
Denemarken. Dengan demikian de- 
wan ini diperkenalkan kepada poe- 

blik Inggeris. 
Sebagai tamoe kehomnatia wa- 

kil minister oeroesan loear negeri 

Butler mendapat oendangan, akan 

tetapi ia barse dapat berhadiir se- 

telah pekerdjaan - pekerdjaannja 

soedah selesai. Para hadlirin lebih 

landjoet adalah ambtenaar tinggi 

Perbendaharaan Negeri Kapitein 

Crookshank, jang pada permoela- 

an perdjamoean itoe mewakili But 

ler, gezant Denemarken graaf Re- 

wentlow, pelbagai-pelabgai diplo- 

mat-diplomat Inggeris, anggauta- 

anggauta dari Society diatas, wa- 

kil-wakil dari ministerie-ministerie 
“Inggeris lain-lainnja, pers, kaoem 

doenia bank, pelajaran, perdaga- 
ngan, kaoem kelasi-kelasi Dene- 

marken dil. 

Orang-orang jang terkemoeka 
mengoetjapkan pedato-pedato, jg. 
menegaskan persaudaraan antara 
orang-orang Inggeris dan Dene- 
marken. Ketjotjokan dalam hal 
kerochanizn pada lahirnja nampak 
ketjotjokan dalam badan-badan 
atoeran negeri, tjinta kepada ke- 
loearga radja dan persahabatan 
antara kedoea ra'jat itoe atau per- 
sahabatan antara orang-orang da- 
ri rakiat itoe Nampak dengan nia 
ta, bagaimana orang-orang Dene-: 
marken insjaf akan kedjadian jg 
njata, bahwa hanja kemenangan 
Inggerislah jang meroepakan dja- 
minan bagi kemerdekaan, kemak- 
moeran dan kebahagiaan negeri 
Denemarken dikemoedian hari. 
Oleh karena itoe bantoean, jang 
dapat diterima dari orang-orang 
Denemarken jang tinggal diloear 
negeri, lantas diatoer oleh dewan 
Denemarken itoe. 

Butler melahirkan kepertjajaan- 
nja terhadap hari kemoedian dan 
menerangkan, bahwa Denemarken 
akan timboel lagi djoea. - 

LAGI 4 KAPAL DJERMAN 

- KENA BOM. 
Londen, 3 Nov. (Reuter). 

— Oleh bombardement jang ber- 
boeah lagi 4 bocah kapal Djerman 
terkena bom didekat pantai-pantai 
Nederland dan Noorwegen. Sera- 
ngan itoe dilakoekan pada malam 
Senin laroet malam. Djoemlah ka- 
val-kapal Djerman jang telah di- 
tenggelamkan atau diroesakkan 
dalam ' waktoe koerang dari se- 
minggoe, adalah 24 boeah. 

Serangan-serangan itoe boleh di 
seboet soeatoe ,,blizt” jang terbe- 
sar dalam perang ini, dan dilakoe- 
kan dari tempat jang rendah, 

POETERI JULIANA. 
Hydepark, 3Nov. (Aneta) 

— Pada tgl. 3 November pagi de- 
ngan berkendaraan mobil poeteri 
Juliana pergi keroemah peristira- 
hat di Millbrook (New York). Roe 
mah itoe adalah kepoenjaan Dr. 
Howard Collins, bapa mentoea se- 
kretaris dari poeteri Juliana Ba- 
ron Van Tets. Disitoe beliau me- 
motret tempat-tempat jang indah- 
indah dan beraneka warna. Dalam 
saat jang pendek itoe hilang ke- 
kedjaman perang dari pikiran be- 
liau jang selaloe  dipikirkannja. 
dan kini pikiran beliau dikelilingi 
»leh  pemandangan-pemandangan 
jang permai. Poeteri Juliana mem 
bawa kedoea prinsesnja kekolam 
tempet itik, akan memberi makan 

kepada binatang-binatang itoe. 
Pada tgl. 4 November beliau 

akan bertemoe dengan Van der 
Tempel dan kedoea-doeanja akar     

  

PEMANDANGAN 

Keloeh kesah Rakjat Randoeblatoeng 
SEORANG WEDANA JANG SA. 
NGAT KERAS DAN SANGAT 

RINGAN TANGAN, 
Telah agak lama terde- 

ngarlah keloeh-kesah rakjat 
district Randoeblatoeng (ter 

masoek regentschap Blora) 
atas kekerasan dan kekedja- 
man jang diperboeat oleh 

Wedana., 
Moela-moela berita itoe ki 

ta abaikan belaka, ialah ka- 
.rena kita tidak pertjaja, bah 
wa seorang kepala rakjat 
dari soeatoe daerah sampai 
memperboeat - kekedjaman2 
sebagaimana jang telah ter- 
siar diloear daerah Randoe- 
blatoeng, poela kita mengira 
bahwa berita-berita jang soe 
dah meloeap di Tjepoe itoe 
hanja kabar: angin jang te- 
lah berlipat-lipat ganda di 

perbesar-besarkan, 
Akan tetapi, setelah kita 

mejakinkan atas njata ti- 
daknja berita2 jang tersiar, 
poela sesoedahnja kita men- 
djoempai korban dari penga 
niajaannja kepala district 
itoe, njatalah bahwa berita2 
itoe semoeanja memang be- 
nar dan sedikitpoen ta' mele 
bihi feiten jang setiap orang 
dapat mendengarkan dan me 

njaksikan sendiri. 
Pada xaat ini, setiap orang, 

laki2, perempoean, toea, Moe 

da hingga anak2 sekalipoen, 

sama mengeloeh atas tinda- 
san kepala district jang ti- 
dak hanja mentjatji maki de 
ngan moeloet, akan tetapi ta 
nganpoen ta” ketinggalan me 
njakitkan atau ' menganiaja 

djoea. ' 

Kinj tindakan kepala dis- 
trict Randoeblatoeng sedang 
mendjadi boeah-bibir: rakjat 
sangat takoetnja, seolah-olah 
kalau mempoenjai ekor hen- 

dak dilingkarnja. 
Korban dari beberapa pengania 

jaan jang terachir sendiri, kini, 

waktoe kita mendjengoeknja pada 

tanggal 25 October, masih men- 

derita sakit. 
Korban seorang politie desa (Ke 

bajan) dari Ngemoel bernama Kar 

to alias Kasiman, pada tanggal 14 

malam 15 October waktoe mendja 

lankan dienst djaga di kantor 

district, telah dianiaja (ditampar), 

sehingga sekarang masih mende- 

rita sakit. Adapoen sebabnia se- 

bagai berikoet: 

Karena hendak pindah. 

  

Karena tersiar kabar, bahwa ke 
pala desa Pilang, Darmosoedirdjo, 
entah karena apa hendak meletak- 
kan djabatannja, Kamitoewo Nge 

moel ingin menggantinja. Soepaja 
dalam pilihan ia dapat soeara ba- 
njak, ia poen berkehendak pindah 
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ke Poelo (Pilang). Sjadan, seba- 
gaimana biasanja orang hendak 
pindah tempat, “pada tanggal 13 
malam 14 October ia mengadakan 
slamatan dan bermalam di Poelo, 
oentoek esoek harinja kembali la- 
gi ke Ngemoel melakoekan peker- 
djaannja. Sementara malam' itoe, 
pendjagaan desa diserahkan kepa- 
da Kebajan Karto alias Kasiman. 

Pada malam harinja, tanggal 14 

15 - 10, Kebajan terseboet mem- 

poenjai dienst djaga di kewadana 
an.. Sekira djam 7 petang hari, ia 
dipanggil oleh tocan Wedana oen 
toek ditanjai apakah betoel Kami 
toewo Ngemoel soedah pindah ke 
Poelo, jang didjawabnja bahwa 
Kamitoewo beloem lagi pindah 
roemah dan masih tinggal di Nge 
moel. Toean Wedana jang tidak 

poeas dengan djawaban jang demi 

kian itoe, poela karena dikiranja 
bahwa Kebajan sekoetoe dengan 
Kamitoewo, dengan tidak ditanja 

dan dioeroesnja lebih: pandjang, 
Kamitoewo teroes ditamparnja be 
berapa kali. Karena korban ta- 
koet, kalau-kalau ja nanti dianiaja 
lagi, ia poen teroes poelang, walau 
poen dalam perdjalanan ia telah 
sesat doea kali dan di tengah dja 
lan djatoeh pingsan. 

Atas ongkosnja sendiri, pada 
hari Kemisnja ia pergi ke Hospi- 
taal Blora, akan tetapi malang se- 
kali ia ta” dapat diterimanja ka- 
rena tidak membawa verklaring 
jang tjosckoep, dan terpaksalah ia 
poelang keroemah dengan tidak 

mendapat pertolongan dokter, 
Perkara maoe diroetoep. 

  

Hampir-hampir sadja pengani 
ajaan ini tidak akan dioeroes lebih 
pandjang sebagaimana moestinja, 
djika tidak ada orang lain jang 
menjampaikan hal ini kepada fi 

hak atasan. Atas oesahanja seo- 
rang pendoedoek Randoeblatoeng 
jang menoelis: fihak atasan, perka 
ra penganiajaan ini teroes diperik 
sa dan diselidiki oleh jang berwa 
djib, poen korban teroes dapat di- 
tolongnja, jang pada hari Minggoe 
tanggal 19-10 dengan ziekenauto 
diangkoet keroemah sakit Blora. 
Akan tetapi entah karena apa, pa- 
tilnt jang beloem semboeh sama 
sekali pada hari Kemis tanggal 23 
October telah poelang dengan dja 

lan kaki. 

Dalam boelan September, Sar 

man dari Sambongwangi jang di 
dakwa sekoetoe dengan seorang 
Kiai jang membikin tjap (tok) 
kajoe palsoe, sesoedahnja dianiaja 

lebih doeloe, dimasoekkan kamar 
gelap selama 7 hari, poen perem- 
poeannja Kiai jang tidak tahoe me 
nahoe ta' loepoet djoega dari keke 
djaman kepala district. 

Dalam boelan Juni, Wongsodar- 
djan, perempoecannja Rakijah dan 
bekas Modin dari Bapangan, kare 
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na disangka toeroet tjampoer ta- 
ngan atau setidak-tidaknja menge 

tahoei oeroesan perampokan di 
Nglebak daheeloe, djoega telah di- 
aniaja sebegitbe kedjam, sehingga 
pena tidak dapat meloekiskan pe. 

nganiajaan jang diperboeatnja. 
Roentoenan pena: 

BS Onaan jang dna 

oleh toean Wedana Randoeblatoeng 
masih banjak lagi, akan tetapi 

sekedar oentoek mengetahoei ha 

gaimanakah kesoesahan dan kema 

langan jang sedang diderita oleh 
rakjat Randoeblatoeng pada oe- 
moemnja, tjoekoeplah kiranja de 

ngan penerangan diatas. 
Tentang penagihan belasting 

poen sangat keras dilakoekan. Pa 
djak pada boelan Juli soedah ma- 

soek 99X, akan tetapi bagaimana 

akibatnja? Padi terpaksa didjoeal 
nja dengan harga moerah sekali 

sampai djaoeh dibawah richtprijs 
jang ditetapkan oleh pemerintah 
sendiri, poen ternak banjak jang 
di djoealnja dengan harga moerah, 

padahal orang tani sangat mem- 

| boetoehkan ternak -oentoek perta 
niannja. Walaupoen masoeknja be 
lasting sangat baiknja, apakah 
kiranja jang demikian itoe tidak 
meroesak economischc evenwicht 

dari rakjat Randoeblatoeng? Kira 

nja sadja pemerintah sendiri tidak 

menghendaki jang demikian itoe. 
Roepa-roepanja kepala district 

Randoeblatoeng dengan tindakan 

jang sewenang-wenang, dictato- 

risch itoe hendak melebihi richtlij 

nen dari fihak atasan oentoek mela 

koekan peperintahan negeri. Ka 

lau sekiranja kepala districtwvtidak 

dapat memakai pegawai jang ren 

dahan, apakah tidak tjoekoep me 

laloei djalan dengan memberi ont 

slag kepada pegawai rendahan jg. 

dipandangnja tidak tjakap, dengan 

tidak oesah menganiaja? 
Banjak jang minta berhenti. 
  

Kesoekaran dan kesoesahan jg. 

pada masa jini diderita oleh rakjat 

Randoeblatoeng, soenggoeh telah 

sampai poentjaknja. Konon kabar 

nja, banjaklah Loerah2 dan lain2 

politie desa jang hendak minta ber 

henti dari pekerdjaannja karena ti 

dak tahan lagi menanggoeng resi 

co melajani kepala district jang 

tak mengenal kemanoesiaan. 

Oentoek mendjaga kebaikan pe- 

merintahan negeri, mendjaga baik 

nja pergaoelan hidoep dan meng 
hindarkan keloeh kesah rakjat 

Randoeblatoeng pada oemoemnja, 
baiklah hendaknja fihak atasan 
jang berwadjib selekas moengkin 

mengambil tindakan dan Maan OP 
kan sikap sebagaimana moestinj 
jang lajak menoeroet keadilan. 

Rakjat Randoeblatoeng menanti 
nanti pertolongan dari fihak ata- 

san.     
  

  

AUSTRALIA SEBAGAI NEGERI 
PACIFIO. 

Maroes tjotjokkan diri de- 
ngan keadaan. 

Sydney, 3 Nov. (Reuter). 
— Dalam hoofdartikel s.k. ,,He- 
rald” mendesak, agar Australia 
akan memperkoeatkan perwakilan 
nja jang langsoeng di Singapore. 

S.k. itoe menerangkan, bahwa 
Australia sehingga kini kebanja- 
kan menengok keadaan dioetara. 
Oleh karenanja ,,bahaja perang” 
di Timoer Djaoeh perlahan-lahan 
mendekati kita, sedang kita 
tidak insjaf sepenoeh-penoehnja 
terhadap kewadjiban-kewadjiban 
kita sebagai negeri Pacific. Kewa- 
djiban-kewadjiban ini tidak hanja- 
lah mengenai soal-soal militair 
akan tetapi teroetama sekali me- 
ngenai diplomasi didaerah Pacific. 
Disini adalah kewadjiban kita oen- 
toek mempertjakapkan kita bagi 
rol jang penting dengan memben- 
toek ipolitiek keradjaan Inggeris. 

S.k. itoe menjeboet kedjadian 
jang njata, bahwa Australia me- 
ngangkat gezant-gezant t To- 
kio .dan Chungking, akanftetapi 
hanja mengangkat komisaris bocat 
Betawi dan wakil boeat Singapore. 
Hal itoe adalah kelengahan jang 

besar.   bersantap bersama-sama dengan 

president Roosevelt. 
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| maik $ 44:000-—, 
locar biasa oentoek: tahoen 1942 | 
da sedjoemlah f 263.433.—, 

Djoemlah begrooting ini dalam 
1941 hanja - 

   

  

    
   

  

    
   

      

   

      

   

  

   
   
   

     
   

    

    

    
     

  

     

   
         

   
     
   

       

    
         
    
      

    

     
       
   

  

   

  

'kerto medpeanat 3 ma rai P3 Moe- 
— hammadijah bagian P.K.O. di Poer | 
wokerto f 120—. 

Persediaan @wantebijlag: 
| Sebagaimana pernah “dipoetoes- 

kan dalam sa soeatoe persida- 
ngan R.R., bahwa regentschap 
aa akan memberikan kepada pa- 
ra pegawainja, | 

ngan — nga @neharna. 

      

    
    
    

    
     
   
     

   

  

    
    
    

  

    

    

    

     

   
    

    
   

  

huis di Ba ada f 1 182. 24. 
Sedangkan oentoek pesayai | Tukar 
ada sedjoemlah f 2.107.2 

Demikianlah jang sedah ditja- 
tat. 

Naik toeroennja padjak. 
“Kalau begrooting berobah, nis- 

tjaja ada perobahan djoega dalam 
hal rentjana menjoesoen padjak. 

mentjatat hal ini. Oentoek memoe- 
dahkan, maka jang kita toelis da- 
lam tanda tussenhakjes ini adalah 
djoemlah tahoen 1941, sedangkan 
jang diloear tussenhakjes -itoe | 
djoemlah dalam rentjana tahoer 
1942. Jakni demikian: 
Vermakelijkheidsbelast. FA 

“(HF 6000): Voertuigen- & otaba 
lasting f 22.000.— (f 21.000.—): 

Padjak andjing f 900.— (f700): 
padjak petasan f 100.— 
Drankbelast. f 580:—. (f 630): 
Padjak reclame f 250.— (f 250): 

(f 6.500) : ' Zes. opcenten op-de In- 
komstenbelast. f 6000. (f 6.500): | 
Man opssntert op Ba Personeele- 

angkan  beprooting' 4 a se. | ma ag 'Restributie 
Sanga Nom f 644.400 alias |    

  

“begrooting an 

sedjoemlah. pen 1 
alias naik mangan t 

  

2. Ta — 19.25 Selingan piring bisaa — 

   4 500— Y3 3000) 
Kh ens waterlevering 

     

   
   
   

       
   

   
   

  

        

   BA pan atm tahan 
| Setangkanstahocn 3 1941 d 167 on.     

.| za jang rendah h. 

| Ker 1 : 

lam abad: jang” laloe, “kita tidak | 

| dengan perhitoe- | DA 

| Nan aa: 

— Oleh sebab mana, kita.rasa perloe | 

- (4.500): | 

  

naik dan mana jang toeroen. Teta- 
'Pi.naik atau toeroen demikian ini 

hanja 

Opmerking. 

melainkan kita berikan opmerking 
| dibawah ini semata-mata oentoek 
kebaikan. 

Pertama: Haroes diheran- 
kan dan disesalkan jang regent- 
schap Banjoemas masih terlampau 
tipis penghargaannja kepada pers. 
Antara mana tidak soeka membe- 
|rikan stukken dengan gratis, atau- 

-tidaknja dengan har- 

   

Kedoea: “Satoe dlantara bel 
berapa tjatatan rentjana begroo- 

| ting, masih “kita ketahoei mem- 
 pergoenakan kalimat Intan 

  

   
mengapa. “Tetapi, kalau sekarang, 

Kn an Nanga re- 

  

|GAL 10 OCTOBER 1940, No. 24 
PEMAKAIAN 

  

& Na ana mana terdapat 
kalimat jang mal 

t Pen ata 5 'kata “Wnlander” 
dan Jalandaeh" ta' boleh di- 
nee lagi,......' dan-selandjoet- 
" -x 

Ketiga: Apakah tidak sela- 
jaknja kalau subsidie oentoek ar- 

 menzare »Josodarmo” (jaitoe jg. 
diseboet - Inlandsch Armenzorg) 
djoemlahnja “dibikin sama dengan 
armenzorg Belanda di Poerwoker- 
to. Boekannja karena iri hati be- 

| laka kita kemoekakan hal ini, me- 
lainkan kepentingannja »Josodar- 
mo” tidak sedikit. 

Sepandjang keterangan — boe- 
kan dari fihak Officicel, tetapi ha- 

.mana akan langsoeng dalam hoe- 
Jan November-ini,- mpanakin tang- 
gal 25. 

Dalam sidang mana, adalah pa- 
ra anggauta 'baroe: berarti hendak 
 mendoedoeki koersinja jg. kedoea 
“kali. 
Kita pertjaja, bahwa opmerkin- 

gen kita. sinipoen akan memperoleh 

. perhatian sepenoehnja dari anggau 
| ta, apa lagi kalau mengingat bah- 

Padjak penerangan f 7200.— | wa anggauta baroe itoe memang 

boleh dihitoeng mempoenjai »kwa- 
liteit” tinggi adapja, 
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2 1830 Lagoe Soenda - — 
| Pembatjaan Al @oer'an — — 20.00 
Gamelan Djawa — 24.00 Toetoep. 

    
   

   

   
    

  

  

" DJOEM'AT, 7 NOV. 
..8.00 Lagoe Gambang Kromong 

  | 19,00 Lagoe Soenda — 10.00: La 
goe Krontjong dan stamboel: 

00 Pembatjaan Al @oeran 
“1 42.00 Toetoep. 
fb 117.00 Lagoe Djawa — 18.00 La   
  a stamboel -- | 

   

Hawaiian —- 1830 Lagoe Mi 

cabau — 1900 Taman anak2 
Peda Pn Kijel na 

20 5.NOV. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — | 

17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
man poetera — 18.00 Lagoe Soen 
da — 18,17 Adzan dan kasidah — 

Berita Pers — 13.30 Klen 

| waijan Timoer — 18.17 Adzan dan 
kasidah — 18.23 Lagoe Sjarah 

l "Tidak oesah kita toeliskan satoe | 
"mana pembatja. akan da- 

pat mengetahoei. mana-mana jang 

sebetoelnja soedah biasa, sebab 1203 Boenga rampai — 13.15 

mengikoeti dari rentjana | 
| begrooting sadja. 

Tiada benih jang tidak baik, 

|. Soenda — 19.30 Berita Pers 
20.00 Taptoe — 20.05 Penerangan f: 

| kita menjesel. Kita hanja memper- | 

roes dipertjaja —, bahwa sidang | F 

19.00 | 

aah 20.01 
Pe “2040 kaan 

jon: gehna Ban Man 
nagaran — 24.00 Toetoep. 

KEMIS, 6 NOV. 

    

NE. 

12.00 Tanda waktoe Pemb.” 
1203 Klenengan Soenda — 

Soenda — 1415 Berita Per 
114.30 Toetoep. " 

17.01 Isi programma — 17.04 
senian Djawa — 18.00 Lagoe 

Arabia — 18:30 Kamermuziek — 

toe — 20:05 Penerangan oemoem 
— 20.25 Lagoe Arab — 20.30 Aga 
ma Islam — 2100 Garaboes — 

. 23.00 Lagoe Minangkabau — 23.30 
| Lagoe Mandarijn — 24.00 Toetoep. 

DJOEM'AT, 7 NOV, 
6.00 Tanda waktoe Pemb. 

6.03 Pembatjaan Al @oeran ama 

Oum Kalsoum — 7.15 Berita Pers 

— 7.30 Toetoep. 4 
1200 Tanda waktoe Pemb. 

rita Pers — 1330: Boenga rampai 

toep. 

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

kasidah — 18.24 Tjelempoengan 

-oemoem — 20,20 Lagoe jang terpi | 
lih — 20:30 Pemandangan loear 

24.00 Toetoep. 

-PENJIARAN P. P. Bh. 
Helo HL 120. 

'Pjawa Tengah dan Tineer, 
Djokja II 128, Memarang HI 189, 
| demarang ARCH. 67 Sesraba 

ja UH Gl dan IV 129 
REBO, 5 NOV. 

17,00 Tanda waktoe Pemb. — 
17.01 Isi programma — 17.04 Pela 
djaran Tembang — 18.00 Lagoe 

dikan — 19.30- Berita Pers — 
20.00 Taptoe — 20.05: Dari piring 
bitam — 20.20 Hal Kesehatan — 
20.40 Klenengan. Mangkoenagaran. 
— 5 00 Klenengan-Mangkoenaga 

—.24,00 Toetoep. 

KEMIS, 6 NOV. 
6.00 - Tanda .waktoe Pemb. — 

6.03 Monggang — 6.15 Klenengan 
— 115 Berita Pers — 7.30 Toe 
.toep 

12.00 Tanda waktoe Pemb. —— 
12.03 Lagoe Tionghoa modern — 

Berita Pers — 13.30 Lagoe Hin 
doestan — 14.00 Lagoe Orkest Bel 
loni — 14.15 Berita Pers — 14,30 
Toetoep. 

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

| man poctera Tionghoa — 18.00 La 
goe Arab — 18.14 Adzan dan kasi 
dah — 1820 Melandjoetkan lagoe 
kasidah — 18.30 Lagoe Soenda — 
19.00 Lagoe dolanan anak2 
19,30 Berita Pers — 20.00 Tap- 
toe. — 20.05. Penerangan oemoem 

— 20.25 Lagoe Arab — 20.30 Aga 
ma Isiam — 21.00 Krontjong — 
22.20-Lagoe Aneka warna — 23.30 

toep.. 
:DJOEM'AT, 7 Nov. : 

6.00: Tanda -waktoe- Pemb. — 
6.03-Pembatjaan Al @oeran —.6.30 

toep. 

12.03 Lagoe Mesir — 1215 Sem- 
bahjang Djoem'at — 13,00 Berzan 
dji — 13.15 Berita Pers — 13:30 

Gambang Kromong — 14.15 Beri 
ta Pers — 14,30 Poetoep, - 

dio Wasita: — 18.00 Lagoe Singa 

  

2ender P. L. 3. 20.5M. 
“TRBBO, SRB   man poetera — 18.00 Moesik Ha 

waii — 19.10 Doenia sport " maa 

v 

“Too ana .sport 

   

  

koe| T 

6.00 Tanda waktoe Pemb. 2 
6.03 Lagoe Lief Java — 6.3! i 

». | ta Pers — 6.45 Lagoe Sant 
Ta ran — 7.15 Berita Pers — 

'Yoetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — ' 

1930 Berita Pers — 20.00 Tap 

6.30 Berita Pers — 6:45 Soeara | 

14.15 Berita Pers — 14.30 Tosil 4 

& 

goe Peiping — 17.30 Tjelempoe |: 
ngan Soenda — 18.18 Adzan dan f 

negeri — 20.50 -Oejon- -oejon — 

Krontjong — 18.14 Adzan dan ka | 
sidah — 18.20-Krontjong —.18.30 | 
Lagoe Soenda — 19.00. Hal-pendi | 

1230 Lagoe Krontjong — 13.15" 

Konsert Harmonium — s9). Toe 

6:03 Pembatjaan Al oeran —.6:30 
ton — 715:Berita Pers— 7.30: Toe 

12.00” Tanda waktoe Bemb —. 

"Lagoe Yang K'im — 14.09 Lagoe ' 

17.00 Tanda -waktoe Pemb. — | 
1701 Isi programma — 17.04-Ra 

'poera — 118 4d "Adzan dan kasi ' 
dah — 18. 20 LagoeSingpoera — 

-18.30 Krontjong-—. 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe: 

| nerangan Tn —/20. 20 Lagoe | 

17.00 Tanda - waktoe "an aa 
17.01 Isi programma — 17.04 Ta 

    
     

   
Ken   '20 Na “20. 40 Kron- 

    

  

Tionghoa — 22.40 Lagoe Boe 
' 23.00 Lagoe Ambon 

Ta Minahasa 21 

Te 
' KEMIS, 6 NOV. 
"£ noo "Tanda waktoe Pemb. 
4701 Isi programma — 17.04 La 
.goe Krontjong — 117,30 Lagoe Me 
lajoe Seberang — 18.00 Lagoe Ba 

Ji — 18.30 Kamermuziek — 19.30 
: Berita Pers — 20.009 Taptoe 

1 20.05 Penerangan oemoem — 20.25 
“ Lagoe Arab — 20.30 Agam Islam 
|-— 21200 Gamboes — 2300 La 

     

    
   

     

   

     

    
    

    

  

'toep. $ 

DJOEM'AT, 7 NOV. 
5 47.00 Tanda waktoe Pemb. 
17.01 Isi programma — 17.04 La 

| goe Tionghoa modern — 17.30 La 
.goe Djawa — 1800 Lagoe Kron- 
tjong — 18.30 Lagoe Komik Mela 
joe — 19.00 Lagoe Hawaii — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Taptoe 
20.05 Penerangan oemoem — 2020 
Lagoe” jang terpilih 20.05 
tjaan Al @oeran — 8.00 Toetoep. 
Gamboes —.20.00 Toetoep. 

. Tender YDX 41.58 M. 
REBO, 5 NOV. 

I..17.00 Tanda waktoe Pemb. — 
| 102 - Taman .poetera —' 17.45 

Sang. (Adzan) — 17.49  Lagoe 
@& — 18.15. Lagoe Harmonium 

Konsert Melajoe — 20.00 

   

  

    
   

   

   
   

    

   

  

   
    

  

   

  

   

  

  
“KEMIS, 6. NOV. 

7.00 Tanda waktoe- Pemb. 
7.02 Krontjong dan stamboel 
7.30. Lagoe Cinema Tionghoa 
8:00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. 
17.02 Soeara Koesbini dan Djak- 
par-— 17.30 Lagoe Atjeh — 17.46 

Ba (Adzan) — 17.49” Berzan 
ta ma 17.55 Lagoe Melajoe 
bag. 30-Lagoe Mesir — 19.00 Agama 
Islam — 19:40 Lagoe Arab 
20.00 Toetoep. 

K3 DJOEM'AT, 7 NOV. 
IKo7.00 Tanda waktoe  Pemb. — 

02. Lagoe: Melajoe — 7.30 La 
P Minangkabau — 7.45 Pemba 

tjaan Al @oeran — 8.00-0etoep. 
17.00 Tanda waktoe Pemb. 

17.02 Lagoe Hindoestani — 17.30 
| Ketoprak — 17.46 Bang (Adzan) 
— YX7.49 Soeara miss Toeminah — 

| 1815 Lagoe Tapanoeli — 18.35 
Gamboes — 2000 Toetoep 

  

Ia Tanda waktoe. Pemb, — 

17.01 Isi programma — 17.03 La- 

Data dan Baroe — 22.00 La 
O' | Carrol “Gibbons: 

Pers — 19.15 .Moesik dansa — | 

goe Opera Tionghoa — 2400 Toe . 

24.00 h 

  

  

ri London — 17.30 Omroep Orkest 
— 18,15 Piano — 18.30 Oentoek 
anak anak Tante Herla — 18.45 | 

| Dept. van V. en W. 
— 19.00. Berita 

19.45 Pidato segala peristiwa pen 
ting.— 20.00 Njanji — 20.30 Gen 
remuziek — 20.45 Apa dan siapa 
— 21.15 Lagoe Belanda — 21.30 | 
Dari piring peti lagoe -—.22.00Tan 

Ca waktoe, Berita Pers — 22.10 Or 

kest Will Osborne —-22.30. Kamer 
muziek — 23.00 Toetoep. 

KEMIS, 6 NOV. 
6.00 Tanda waktoe Pemb. — 

6.01 Poesparagam — 6.30 Berita 

| Pers — 6.45 Serbaneka — 7.00 

'Tanda waktoe Serbaneka — 740 

'Serbaneka — 8.00 Toetoep. 
| 11,00 Tanda waktoe Pemb. 

11.01 Dosa suite — 11.40 Agama 

| Kristen — 12.00 Columbia Light 

'Opera Company — 12,30 Poespa 

ragam — 14.20 Berita Pers 

14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb., — 

“17.01 Isi programma — 17.03 Boe 

nga rampai — 17.15 Siaran dari 
London —- 17.30 Serbaneka 

18:15 Swing music — 18.45 Carson 

:Robinson's Pioneers — 19.00 Beri- 

ta Pers — 19.15 Petikan darj lagoe 

opera — 19.45 Pidato -— 20.00-en 

semble Albert” Sandler — 20.30 

Oetoek Cantine — 20.45 Pemanda 

ngan oemoem —- 21.00 Omroep 

orkest — 22.00 Tanda waktoe Be 

“rita Pers — 22.10: Moesik.-dansa 

— 2240 Serbaneka — 23.00 Toe 

toep 5 1 
» DIOEM'AT, 7. NOV. 

6.00 Tanda waktoe Pemb: — 
6:91 Serbaneka 6.30 Berita 
Pers -— 6.45 Serbaneka — 17.00 

Tanda waktoe Serbaneka — 7.30 

Berita Pers 740. Intermezzo 

— T45-Oentoek orang pelajaran 

— 8.09-Toetoep. 

11:00 Tanda waktoe Pemb. — 

  

| 11:01 Genremuziek — 11.30 Ber 

njanji — 12:00 Moesik — 12.30 
Tango — 1250 Matince ensemble 

| — 13.20 Berita Pers — 13.30 Ma- 
tinee ensemble — 14.00 Varia — 

14,20 Berita Pers — 14.30 Toe 

toep. 
Y700 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Isi programma —- 17.03. Poes 
paragam — 18.15 Peladjaran ber 
njanji — 18.45 Musette muziek — 
19.00 Berita Pers — 19.15 Permai 
nan orge| — 19.40 Agama Kristen 
— 20.00 Omroep orkest — 20.45. 
Familie X' — 
doe Inggeris “21:30 Dari piring 
peti lagoe — 22, 00 Tanda waktoe 

   

  

| Berita Pers — 22.10 Serbaneka — 

22,45 Oentoek orang pelajaran — 
| goe riang riang — 17.15 Siaran da 2300 Toetoep. 

LEMBARAN KEDOEA PAC IV 

den Gandakoesoema, 

15 . Lagoe Solda | Bea   

       

Moetasi 

Diangkat mendjadi hoofdopzich- 
ter pada 'sLands Waterstaat toean 

togan: 

Raden Mas Gondho Hadhinoto, 

Raden Gandakoesoema, Mas Paser, 

Mas Iman Soedjono, Raden Soeko 
tjo, Raden Mas Irawan, Ra 
Soerojo Soedarmo, . Raden 

man dan R. Soedibijo, kini 
   

nja opzichter pada dienst terse- 
boet, dengan peratoeran, bahwa 
Raden Mas Gondho Ma dpn o Ra 

Mas Paser 

dan Raden Soeleman tetap diper- 
bantoekan pada provincie di Djawa 

Barat, “. 
Toean mas Iman Soedjono, Ra- 

  

    

     
     

     
    

        
      
      
        
         
      

        
          

    
     

        

     

     den Soerojo Soedarmo dan Raden 2 
Soedibjo dari provincie Djawa Te 
ngah dan Soekotjo, . Raden Mas 
Irawan dari provincie Djawa Ti 

moer. 

Dienst der Belastingen, 

Oentoek sementara dibebani pe 
kerdjaan pengawasan dari. klerke 
pada Inspectiekantoor van Finan 
cien di. Magelang nona: Ch. Tani 
hatu, kini schrijfster. pada kantoor 

terseboet. 
.Moelai tanggal 31 October. 1941 

atas permintaan - sendiri -dipetjat 
dengan hormat nona H, Roemban 
tobing, klerke pada hoofdkantoor 
yan den dienst der. Belastingen. 

Depi..van E. Z. 

Oentoek sementara dibebani: pe- 

kerdjaan pengawasan dari peker- 
djaan klerk pada afdeeling Nijver- 
heid, toean Rolhanpessy, kini sehrij 
ver kelas 1. pada Ceniraalkantoor 
voor de Comptabiliteit dari Djawa 

Barat. 

Oentoek sementara dipekerdja- 
kan sebagai klerke. pada Centraal 
Bureau voor Technisehe Onderzoe 
kingen der Afdeeling Nijverheid no 
na2 Nji Mas Afifah dan Raden Ro 
ro Koestijah Sastrodipoero, kini se 

moeanja partikelir. 

Dipekerdjakan -— pada Resident 
dari Bengkoelen djoega dibebani pe 
kerdjaan oentoek konolisatie di 
Residentie Bengkoelen 'toean R. 

Soewarno, landbouwopzichter. 

Dihitoeng -moelai tanggal 1 Oc 

  

tober 1941 oentoek sementara di 2 
pekerdjakan sebagai adspirant 
landbouwopzichter, Mohamad Has 
san, kini partikelir. 

  

Lana     

  

panas demam Malaria 
lertiana 

Djadi: : 
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malaria dari pada kinine : 

“hari “ toedjoeh tablet dalam sehari. 

Berobat setjaraitoe diakoei baik oleh 

' Malaria-Commissie Volkenbond. dan 

didjalankandengan berhasil baik oleh 

Gouvernements Geneeskundige Dicns- 
ten di. Hindia ini. 

obatjang diberikan falam kepada kita, 

telah berabad-abad | lamanja. terkenal 

dan beloem pernah disamai obat lain 

Kinine, soeatoe 

142. 145. 146. 147. 1 18, 

- 
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dan mentjegah 

toedjoeh 

Moela' makan obat Kinine 

   hari obat KININE 
Sebab tidak adalah obat jang lebih 

moedah dan moerah oentoek demam 

kemandjoerannja centoek mengobat 

penjakit malaria. 

Akan mentjegah soepaja-djangan das , 

pat penjakit malaria soedah tjoekoep 

doea. tablet kinine sehari. Dan tahoes 

kah toean, bahwa satoe tablet dalam 

sehari dapat memelihara toean dari 

penjakit griep dan pilek ?Kinine dapat 

dibeli dimana-mana dalam boemboeng : 

katja berisi 10 tablet dan dalam botol 

ketjil dan botol besar. 
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