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Boeroeh tambang menen- 
— tang kehendak Roosevelt. 

' Seboeah kapal dagang ..Ais“ di- 
: rampas kruiser U.S.A. 

DJEPANG—AMERIKA. KURUSU MENEMOEFI HULL. 
Djepang tidak maoe- lain Diantar oleh Nomura. 

: negeri,tjampoer tangan. Washington, 17 Nov. 
"21 Pekiso, 17 Nov. (Domei-O.- | (Reuter): 

ak: : KURUSU DENGAN DIANTAR 
OLEH NOMURA MENGOEN- 
DJOENGI CORDELL HULL. ME- 
REKA BERBITJARA 23 ME- 
NOET LAMANJA, SESOEDAH 
ITOE KURUSU MENOEDJOE KE 
WITTE HUIS OENTOEK MENE- 
MOEI!| ROOSEVELT. 
KETIGA - TIGANJA TIDAK 

MAOE MEMBERI KETERA- 
NGAN KEPADA PERS. 

  

1 rhuis, premier Toyo berka- 
- ta, bahwa mengingat keadaan jg. 
soedah terlampau, maka soekarlah 
meramalkan betapa boeahnja pem 
bitjaraan antara Djepang dengan 
Amerika Serikat, oleh karena itoe 
maka pemerintah Djepang laloe 

. mengambil tindakan jang perloe 
| g#entoek melaksanakan pol.tik ne- 

geri jang bersifat keras itoe. 
. Premier Toyo-berbitjara 23 me- 
npet lamanja. 

Lebih -landjoet ja menerangkan, 
| bahwa pembitjaraan diplomatik 
| 'Djepang dengan Amerika Serikat |" 
' ftoe, ialah pertama kali bermak- 
| “seed oentoek. menggagalkan nia- 
| #ansniatan negeri lain oentoek 
| #jampoer tangan dalam penjele- 
| “Saian peperangan dengan Tiong- 

( Kedoea “ oentoek meniadakan 
" blokkade jang dilakoekan oleh ne- 
/ geri-negeri asing kepada Djepang, 
“ serta mengadakan lagi perhoeboe- 
“hgan ekonomi jang sehat dalam ' 

/ doenia- internasional. | kekoeatan militer Australia soedah 
Ketiga berdaja oepaja sekoeat- | besar dan moengkin sekali adalah 

- koeatnja oentoek mentjegah dja- | Australia itoe.meroepakan. factor 
ngan sampai peperangan di Euro- | jang penting sendiri dalam soal 

pa mendjalar ke Timoer Djaoeh. pembelaan bagian doenia sebelah 

Is menerangkan bahwa kalau | Selatan itoe.: Djepang seedah nja- 

dengan daja oepaja diplomatik ke- ta memihak ,as” dan tentoelah 
tiga-tiga hal itoe dapat tertjapai, | akan meniroe-tiroe mendjalankan 

berartilah itoe ,,satoe bahagia jg. 'politik keras, sehingga selaloe di- 

“ssar”, tidak hanja boeat Djepang, |-awaskan betoel-betoel oleh Nieuw 
Ypi boeat-perdamaian Asia-Ti- Zeeland dan Australia dengan ke- 

  

        

  

mag 

»BENTROKAN HEBAT”. 
Setiap waktoe bisa terdjadi. 

Wellington, 16 Nov. 
(Reuter-O.-JB.): 5 

— Bentrokan jang hebat” setiap 
waktoe dapat terdjadi di Pacific”, 
demikianlah kata minister oeroe- 
san keoeangan Nieuw Zeeland, 
Nash, dalam pedatonja didepan ra 
dio tentang politik pembelaan ber 
sama antara Nieuw Zeeland dan 
Australia dan iapoen mengatakan 
pendapat . pendapatnja tentang 
koendjoengannja jang baroe-baroe 
ini di Australia. 

  
   

»ydan kepada-doenia-seoemoem | kocatiran. ' 
- 5 
'etapi ia berkata, bahwa meni- AUSTRALIA SOEKA DAMAI. 

—— segala sesoeatoe- jang soedah Tetapi siap melakoekan per- 

pernah dialami doeloe, maka. ,,ba- lawanan. 
gaimana nanti. kesoedahan pembi. Canberra,17 Nov. (Reu. 
tjaraan itoe tidak dapat diramal- | ter). 3 

- kan sekarang”. Kini premier Curtin menerang- 
3 Agressie di Indo-China di- | kan: ,,Bahaja di Pacifik bagi Aus- 

€£ tjoerigsi. : tralia adalah teramat besar. Tidak 
seorang Australia poen dapat me- 
ngetahoei, besok kapan ia moeng- 
kin akan dipanggil oentoek mem- 
bela tanah toempah darahnja, 

Af. Pengan tandas premier Toyo 
“berkata, bahwa agressie Djepang 
.jang dlakoekan dengan damai ke 
Indo-China: k jaan Perantjis : 
amel ma loearan ti- | Ia meneroeskan: »Australia ti- 

“dak. diakoei dan oleh negeri-negeri , dak mengharapkan petjahnja. pe- 
Inggeris, Amerika Serikat dan In- ' rang di Pacifik, akan tetapi kepoe- 

— rasaan tjoeriga da aa Wak | toeng kepada Australia. Hanja 

| Tindakan-tindakan ekonomi jg. | Moesoehlah jang mengetahoei nia- 
“karena itoe laloe diadakan — ja- | tan-niatannja sendiri”. 

     

   

    
   

  

   

  

  
| jang sesoenggoehnja tidak dalam tindak offensief, akan tetapi ia te- 

53 perang — AMD oo Nia | lah siap. akan melakoekan perla- 
Ga 3 ja sedikit sadja selisih: wanan sehabis-habis tenaga me- 

dir or Bea peperangan sendjata”. nentang mereka jang akan ber- 

  

   
   

      

   

Ia berkata, bahwa blokkade eko- tindak offensie?”. 
. nomi seperti itoe tidak sadja me- EXPORT AUSTRALIA KE 
'njoekarkan penjelesaian perang . INDONESIA. 5 

| Tiongkok seperti jang dikehendaki Akan diperbesar. 
“oleh Djepang, tetapi djoega me: ' Canberra, 17 Nov, (Reu- 
-ngantjam sekali kepada keradjaan ter): , 
'Djepang. Bagaimanapoen djoega | - Kini perdana menteri Curtin me 

| dalam hal ini kita tidak akartoen nerima koendjoengan komisi Indo 
. doek,” demikianlah kata premier | nesia oeroegan ekonomi. 

Toyo. 0 Ia mempermakloemkan, bahwa 
2. Berhoehoeng dengan keadaan terhadap permintaan missie itoe, 

,' Mandsjoeria-Oetara, lebih - lebih , agar: Australia memperbesarkan 
“, sedjak-petjahnja perang Djerman | exportnja. ke Indonesia, ia ber- 
(——Roeslan di'boelan Juni jl., maka | djandji kelak akan memberi ban- 

premier berkata, ,,bahwa soedah | tocan: jang tepat. e. 
semestinjalah Djepang dalam hal: Pada oemoemnja ia setoedjoe 

“seperti itoe laloe bersatoe:- Maka ' oentoek mengirim perwakilan Aus 
ersediaan-persediaan. jang pen- | tralia-boeat Indonesia, meskipoen 

ing laloe-ditindakkan oentoek men: ' pelbagai masaalah-masalah haroes 
min: keamanan di Oetara. dipetjahkan lebih. dahoeloe. 

Achirnja Toyo minta dengan 
das. kepada: seloeroeh pendoe- | MALAKA SEMANGKIN KOEAT. 

  

   
    

      

     

   Ja! 

2 soepaja memoesatkan tena- Prodoeksi karet dan. timah 
. ganja menentang keadaan bahaja tidak terhalang. 
pada sekarang ini dan iapoen me- Singapoer, 17 Nov. 

1 (Reuter):   minta soepaja pendoedoek menjo- 
| kong dan bekerdja ber :sama Tn Dalam pemandangan-tahoenan 

| dengan pemerintah. tentang keadaan Dewan-Federaal 

- 

ea seedah menemoei Hull. 

  
Minister Nash itoe jakin, bahwa | 

| 
| 

| “itoeterdjadi antara doea negeri |. Australia di Pacifik tidak ber- 

: : 

di Malaka, maka goebernoer Sir 
Shentos: Thomas menerangkan, 
bahwa dalam tahoen jang laloe ini 
keadaan keradjaan Inggeris: ber: 
tambah baik dan sekarang kita 
menjamboet kemenangan kita”. 

Kepertjajaan lebih baiknja ke- 
adaan Inggeris ialah pertama kali 
beralasan kepada djalannja pe- 
rang di laoet Atlantik dan kekoeca- 
tan angkatan oedara Inggeris jg: 
soedah sama dengan kekoeatan 
angkatan laoet Djerman serta per- 
ena jang diberikan oleh' Roes: 
an, 

Ia lebih landjoet berkata: ,,Kita 
jang ada di Malaka ini dapat me- 
ngetahoei. sendiri keadaan  itoe: 
Soedah. berboelan-hoelan datang- 
lah disini barisan-barisan, . alat- 
alat dan perkakas-perkakas pe- 
rang jang makin hari makin di: 
perbanjak, begitoe djoega barang- 
barang makanan. dan barang-ba- 
rang dagangan. Sebagai-lain-lain 
bagian keradjaan Inggeris, maka 
pada 12 boelan jang kemoedian 
ini kita semangkin koeat”, 

Lebih landjoet goebernoer Mala 
ka itoe menerangkan, bahwa peng 
loearan karet dalam tahoen 1941 
,Kira-kira sama” dengan djoemlah 
jang soedah ditentoekan (guota- 
cijfer), jaitoe 680-009 tom, Peng: 
loearan timah dari tgl. 1 Juli 1940 
sampai 309 Juni 1941 ada 87.955 
ton. Diharap, bahwa kalau nanti 
tgl. 1 Jan. 1942 diadakan penen- 
toean djoemlah jang baroe, maka 
boeat setahoennja dapatlah dike- 
loearkan 96.474.ton: timah.   

j 

SINGAPOER. 
“LAGI BANTOEAN an 

Tlp apdg er 17 Nev. 
(Reuter): | 

Pada hari ini datang lagi bari- ' 
san-barisan baroe di. Singapoer, 
terdiri dari bantoean-bantoean oem 
toek barisan-barisarr Inggeris dan | 
India di Malaka” : | 

Diterangkan dengan opisil, bah- | 
wa perdjalanan mereka melaloei | 
Burma tidak berhalangan soeatoe | 
apa. Pa 

TAMBAH BEA BOEAT 
TENTARA. 

Washington, 
(Reuter): | 

Roosevelt minta lagi 6:687 dol- 
lar kepada Kongres oentoek keper | 
loean tentara. Separonja dari | 
djoemlah ini oentoek membeli me- | 
rjam. : 

17 Nov. | 

AUSTRALIA—V.S.A, 

ter): 

Sekarang ini diadakan pembitja- 

Australia ke Amerika Serikat. 

WET MEMPERSENDJATAI 
KAPAL DAGANG. 

Soedah ditanda tangani oleh 
Roosevelt. 

Washington, 17 Nov. 
(Reuter): 
ROOSEVELT MENANDA TA- 

NGANI OENDANG OENTOEK 
MEMPERSENDJATAT  KAPAL- 
KAPAL DAGANG, 

SEBOFAH KAPAL DAGANG 
yA”. 

Dirampas oleh kruiser U.S.A. 
Washington, 17. Nov. 

(Reuter): 
Departement marine  meng- 

cemoemikar, bahwa : pada tgi. 6 
November di. Atlantik didaerah 
garis Chatoelistiwa ada seboeah 
kruiser U.S.A. merampas seboeah 
kapal dagang ,,as” jang memakai 
bendera U.S.A. Pada kedoea din- 
ding badan dan diatas dek kapal 
itoe dipasang bendera U.S.A. 
Anak boeah kruiser tadi mem. 

bawa kapal ,,as” terseboet kese- 
boeah pelaboehan U.S.A. 

»ODENWALD” TIBA DI 
SAN JUAN. 

Washington, 17 Nov.   (Reuter): Departement marine menerang- 

#toek mendjaga kapal itoe dan 

ma. ,,Willmoto” dari Philadelphia. | 

“moeia kapal 

Canberra, 17 Nov, (Reu. | 
: | serdadoe Roesia ditawan. 

raan tentang pengiriman missie | 

     

t : 

  

1 
BUBITJARAAN 

  

ikan, bahwa kapal ,Odenwala” 2 
'boelan jang telah lampau bertolak 
dari Yokohama, berlajar menge- 
llingi oedjoeng Hoorn dar agak- 
nja akan menoedjoe Bordeaux. 
Moeatannja terdiri atas berkaroeng 
'karoeng karet kasar k.1. 3000 ton, 
band-band mobil boeatan USA. 
dengan band-band dalam. jang be- 
sar. djoemlahnja, katjang tanah | 
dan beras. Anak boeahnja terdiri 
2 12 opsir dan 33 kelasi renda- | 
an. i 
Seorang tinggal.dalam kapal oen 

jang soedah diambilnja. 

  

De bibliotheek is de universi 
reit dezer dagen. 

. pemampin-pemumpin 
Djepang di Rijksdag (kabar paling achtr kes 

mari) dan di Hoogerhuis memberi. kesan. bahwa 
Djepang tidak dapat oendoer 

    

Ta 

Taman pembarjaan adalah seka 
lah: tinggi pada masa sekarang. 

Thomas Cariyie 

  

negeri 

lagi dari. politik keras 

Kurusu soedah. menemoei. Hull, tetap: kedoea-doea- 
nja tidak soeka menerangkan kepada. pers tentang 
pembitjaraan jang diadakan 23 menoet lamanja. 

Menteri keoeangan Nieuw Zeelang Nash, berkata 
bahwa bentrokan di Pacific setiap waktoe moengkin 
terdjadi, tetapi disamping itoe ia pertjaja sekali ke- 
pada kekoeatan perang Australia. 

Moengkin akan ada missie ekonomi Australia da- 
tang di Indonesia oentoek mengatoer penambahan uit:- 
voer barang-barang Australia ke sini lebih landjoet. 

Lagi datang barisan-barisan baroe-di Singamoer. 
Pemogokan boeroek arang batoe di U.S.A. teroes mosatannja dalam perdjalanannja sehingga prodoeksi badja dan besi terantjam. ke pelaboehan San Juan, - sedang 

lainnja dipindah ke kruiser terse-   
Kapal ,,Odenwald” memakai na- | 

Dibagian depan dan belakang dipa 
'sang bendera-bendera U.S.A., se- 
dang pada bagan-bagian lainnja di 
gamhar. bendera-bendera. U.S.A. 
atau dipasang bendera U.S.A. 

Pada waktoe dekat pagi moela- 
,Odenwald” nampak 

pada djarak Kl. 11 mil dari krui- 
ser itoe dan. terhadap tanda-tanda 
jang dilakoekan dengan lampoe 
Sorot, kapal nazi itoe tidak mem- 
beri djawaban, Kelak tatkala krui. 
ser itoe datang mendekati, opsir- 
opsir dari. kapal perang iftoe. men- 
dapat djawaban, bahwa kapal itoe. 
datang dari Kaapstad. 
Keterangan seerang saksi mari- 

ne “demikian: Kira-kira dalam 
waktoe . tengah. orang bertjakap- 
tjakap dengan tjorong, nampak, 
bahwa banjak boengkoesan-boeng- 
koesan “besar dan banjak sekali 

djoemlahnja. Komandan kruiser 
U.S.A. terseboet bersjak lantas me 
merintahkan agar dilakoekan pe- 
njelidikan. 

Tatkala detachement dari krui- 
ser dengan sekotji akan mening- 
galkan kruiser itoe, kapal ,,Oden- 
wald” 
bendera internasional jang berarti 
Saja hampir tenggelam, kirimkan 
lah sekotji-sekotji. Dan ketika se- 
kotji dari kruiser itoe telah meri- 
dekati kapal nazi itoe terdengar- 
lah 2 kali ledakan. Sekotji-sekotji 
laloe ditoeroenkan dari kapal ,,O1- 

denwald” dan pada saat itoe 2 
orang terdjoen dari dek. kedalam 
laoet. Kepada orang-orang Ame-   

' kan-ledakan 

Ada seboeah kapal dagang ,,As” jang memalsoe se- 
bagai kapal U.S.A. dirampas oleh kruiser Amerika. 

Pihak Djerman mengabarkan djatoehnja Kerch, 
tetapi beloem ada pengako ean dari pihak Roeslan, ha 
nja diakoei bahwa kota2 Sabastopol dan Kerch serta 
daerah Kaukasus-oetara semangkin terantjam. 

rika diberikan tahoe, bahwa kapal 
itoe dalam 20 atau 30 menoet akan 
tenggelam. Dengan segera koman 
dan kapal perang itoe mengatoer 

barisan penolong jang naik diatas 

kapal ,,Oldenwald” dan moelai her 
' giat dengan berhasil oentoek me- 

lantas menaikkan tanda nolong kapal itoe. Kelasi-kelasi 
Djerman mengatakan, bahwa leda 

itoe terdjadi dalam 
bagian dalam kapal dan mereka 
merasa ketjewa, bahwa kapal itoe 
tidak tenggelam. Mereka sama se. 
kali tidak memberi ,,bantoean”. 

Departement marine: tidak goe- 
ka menjeboet nama kruiser dan 
saksi terseboet diatas. 

  

Pa. Ke 
maan 2 

5 Kerch, Sabastopol. Kaukasus ter- 
antjam. 

Nazi teroesir dari stelling2nja 
dimoeka Leningrad. 

101.000 serdadoe Roes tertawan 
di Krim? 

Djenderal Gamelin kena penjakit koelit. 

KERCH. DJATOEH KETANGAN DJERMAN ? 
Berlin, 17 November (United Press): 
DN.B. mengatakan, bahwa Kerch dirampas. 

DIDJAZIRAH KRIM. : 
101.006: serdadoe. Roesia ditawan. 

Londen, 17 November (Reuter)j: 
Makloemat Djerman mengatakan, bahwa. didjazirah Krins. 101.000 

  

  

  

KERCH, SEBASTOPOL: DAN KAUKASUS. 

Londen, 17 November (Reuter): 
| Kini oleh radio-Moskou diakoei, bahwa Kerch, Sebastopot-dan Kau 

| kasus oetara dalam bahaja. 

| Omroeper menerangkan: ,,Kekoeatan Djerman telah banjak sekali 
| mendjadi lemah, karena Hitler menjerboekan segala reserve serdadoe- 
| serdadoe dan olat-alatnja kedalam perdjoangan”, Ia menjamboeng ,Scem 

ber-soember: kekajaan-kekajaan kita tidak terperikan besarnja. Akan 
tetapi kita bertanja kepada diri sendiri, bagaimana kita sebaik dan se- 
tjepat moengkiu memobiliseer dan mempersendjatai segala reserve- 
reserve kita. Djerman hanjalah mempoenjai djoemlah tank jang lebih 
banjak dari pada kepoenjaan kita. Infanterie Djerman hanja berani ber- 

| gerak madjoe, apabila: diperlindoengi oleh barisan tank, tentoelah ia 
| tidak koeat: mengelak serangan-serangan kita, bilamana ia tidak mem 

SEGALA GERAK MADJOE —' Dibagian lain dari front ini fihak 
DJERMAN TERHENTI. ! moesoeh dioendoerkan, sedang di- 

sektor' Malo-Yaroslavetz meriam- 
Moskou 17 Nov, (Reuterj: meriam Sovjet membikin mioesoeh 

Gerak. madjoe: Djerman dima- | mendapat” banjak keroegian dan 
napoen djoea terhenti, sedang ba- 
risan-barisan kita. membalas. me- 
njerang”, demikianlah siaran. ra- 
dio-Moskou kini pagi-pagi dalam 
menindjau sitbeasi di front. Mos- 
kou. 

Djerman binasa. 

NAZI ANGKAT MINISTEK 
BOEAT DAEKAH ROES. 

Londen, 17 Nov. (Reuter): 
Dari Berlin: Minister oeroesan 

keboedajaan, Alfred Rosenberg di- 
angkat mendjadi minister keradja- 
ar ocentoek daerah-daerah Sovjet- 
Koesia jang didoedoeki. 

DTWENDERAL GAMELIN SAKIT. | 
Lowden, 17 Nov, (Reuter): 
D.N.B. mengabarkan dari Vi- 

chy: Djenderal Gamelin dengan 

Daja-daja oepaja Djerman akan 
merampas djalan Kalinin—Mos- 
kou berhenti. 2 regiment infante- 
rie Djerman dengan dibantoe oleh 
90 bocah tank pada hari Minggoe 
pagi merampas 3 tempat disektor 
Volokolamsk, akan tetapi lasjkar 
Merah pada malam harinja meram 
pas kembali 2 dari 3 tempat itoe.     

ada soeatoe bataljon infanterie 

  
| | 

| 
| 
| 

    

menderita penjakit koelii 
mempbanajakan 

mah sakir. 

jang 
diangkoet keroe- 

LENINGRAD ! 
Pihak Roesian mendapat 

kemadjocan. 
M.o.sk.o u, 14 Nov. (Reuter): 
Yass mengoemoemkan. dari Le- 

ningrad: Sesoedah pihak Djerman 

dioesir dari stelling mereka dimoe 
| ka kota Leningrad jang soedah di 

doedoeki 2 boelan lamanja, maka 
tentara Roeslan dengan tetap. ma- 

djoe. sepandjang soengai ,,N'. 
(moengkin.soengsi Newas). 

. Dengan mengalahkan serangan 
serangan artillerie. moesoeh: serta 
perkoecatan-perkoeatan jang.besar, 
maka. pihak. Roeslan- merampas 
kembali tapak demi setapak. tanah 
dengan perkosa. Tentara umnoesoeh 
terpoekoel: moendoer: 

Bomber-homber. Sovjet dengan 
pesawat-pesawat. pemboeroe jang 
terbang. rendah serta bekerdja 
bersama-sama dengan barisaw in- 

fanterie memboengkem barisan 
meriam-meriam. moesoeh. Dengan 
begitoe. pasoekan-pasoekan Roes- 
lan madjoe dimoeka linienja. 

Daja oepaja pihak Djerman oven 
toek- merampas kembali stelling- 

stellingnja gagal, maka pihak Roes 
lan merampas banjak alat-alat pe. 
rang serta memberi banjak keka- 
lahan kepada moesoeh. 

MOSKOU.! 

Paling hebat di djooroesan 
Kalinia. 

Moskou, 17 Nov. (Reuter): 

Makloemat Roeslan' tengah ma. 
lam: Pada tgl. 17 pasoekan kita 
melawan moesoeh disepandjang 
front. Peperangan jang terlaloc 
hebat didjalankan di djoeroesan 
Kalinin dalam sektor di front ba. 
rat-daja, Pada tgl. 16 Nov. ada 21 

| pesawat Djerman dan 6 pesawat 

| Roeslan binasa, dan pada hari itoc 
djoega ada 11 pesawat Djerman di 
binasakan didekat Moskou, djadi 
tidak 3. 
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ai | mendakan persediaan goeua Sa 

Karena ada sama pik: 
tang hal ini, 

2 5 . peratoeran | 
ah Kana 

  

Senang dan Mn na : 
dan - 
22: apakah boleh dianggap, bah- 
wa CRO. bisa mendjalankan peker 
djaan dilapangan ini, jaitoe dengan 
menpandjoenikah pendjagaan keso 

2g |» lengan mengadakan pera 
54 iar 5 dan menja    

  

     

   
     

   

      

   

   

| | dengan adanja rentjana demikian 
an on | itoe, C.R.O. menghadapi mas'alah 

a kemoe | jang besar dan penting dalam wak 

| dah banjak peroesahaan jang kare 
i | na kemaoean sendiri memikirkan 

| pekerdjaannja goena masjarakat : 
dan keadilan, tetapi mas'alah ini 

| selesaikan. 

n ten- | long boeroeh jang soedah toea 
meskipoen- bentoek | 

| dan tjoraknja agak penak te 

| nja memberi keoentoengan kepada   

     

        

211 $ | pandang sebagai pelanggaran ve 
| ordening dan boleh dihoekoem pen | 
| djara selama-lamanja tiga boelan | 

" rat dalam besteldgoed 
| beloem lagi menoentoet orang. | 

| Soerat itoe dari pada censuur, di- 

   
Sampai mekarang pembesar-pem 

ur masih longgar me 
@jalankan 'atoeran soerat-menjoe- 

itoe dan | 

    

     jang melanggar atoeran | 
tetapi sekarang dirasa per- | 

ab "loe mengoebah sikap itoe dan di- 

   

       
        

    

an na poetoesan itoe, ma- 
      

rian fonds tsb. Dalam oesaha ini 
kal : | gak bantoean jang diterima. | 

Ka AN nan Penena Ug Sa | jang | berikoet. Banjak orang jang 
K mbiraan. | mengirim soerat atau menjerah- | 

| kan soerat kepada orang jang ba- 

    

An tjana apa 

“lah kan dies bahwa berhoeboeng 

toe sekarang ini. Meskipoen soe 

fonds orang toea dan persediaan, 
dan dengan ini mengoendjoekkan 

bagi kebanjakan kaoem boeroeh 
partikelir masih beloem posia di 

: Oman dalam negeri seba 
gai Indonesia ini, jang oemoem 

dikatakan negerj tempat boeroeh, 
| maka tidak adanja oesaha meno- 

'itoe, menjebabkan banjak keketje 
waan dan kesoesahan dikalangan 
bagian besar: boeroeh. 

  

| oleh karena dinegeri ini dalam 
.oemoemnja orang tidak boleh be 
kerdja selagha ia koeat dan selama 

| ia masih maoe, sedang kebanjakan 
pemeliharaan dan bantoean tak bi- | 
sa ditanggoeng oleh keloearga, se 

| bagai dilain tempat. 
. Berdirinja Fonds itoe tidak fa 

'boeroeh sadja, melainkan djoega 
memberi keoentoengan kepada ka 
oem madjikan, oleh karena dengan | 

toe, merek selaloe tahoe per | 
bagi “3 2 kepada orang banjak dan oentoek 

memberinja kesempatan membawa 
| sendiri soerat-soeratnja, dokoe- 

sediaan tenaga. boeroeh pada per 
oesahaannja. se” 

  

  

PTRDOBE? 
: kat Ar bohong se- 

: 2. mata-mata, 
Berhoeboeng dengan tersiarnja 

berita diloear negeri dan djoega | 
di Indonesia, bahwa seboeah kapal | 
(slagschip) Djerman »Tirpitz” ber 

  

kelilingan di Laoetan Tedoeh, ma- 
ka Aneta menerima pendjelasan 
dari marine-departement tentang 

al . Katanja memang tidak 
ada sama sekali rapport tentang ' 
gerak-gerak kapal moesoeh itoe, 
sehingga berita tentang kapal itoe 
adalah kosong melompong belaka. 

  

Poen dari fihak opisil di Singa- | 
poera. diterangkan, bahwa rapport 
tentang itoe poen di Laoetan Te- 
doeh, adah ada sama sekali. 

   PENTJOBRIAN KAIN DI 
# TOKO TELS & Co. 

Dari salah satoe goedang firma 
— Tels & Co. letaknja di Gedong Pan 
djang ada pentjoerian jang besar 
pada baroe-baroe ini. 

Telah ditjoeri 1 blok dril poetih, 
- .5 'blok tussor dan sedjoemlah pa- 

ja aah 'semoea        

    

   

(. jang bersidang 
November 1941, 

: Fs Mengangkat: djac 23 
— Beschermheer: Kandjeng tos' 

an Gouverneur West-Java: 

“djeng Toecan Mr, J, E, Ysen- 
baert, Assistent-Resident Bata- 
via dan 

Adviseur: Toean Said Moha- 

.mad bin Aboebakar Alatas, 

  

| agar. 
| School” lekas tertjapai. « 

| dir dan T. H. Dachlan Rawi se 

Es Terima kasih. 

- PENANGGALAN OLVEH. 
Kepada kita telah disampaikan 

doea boeah penanggalan Olveh 
1942 jang tjantik dan menarik 
membikinnja.  Kertasnja haloes ti 
pis. 

2g AZHARIJAH.-SCHOOL”. 
Sebagai telah dikabarkan disi- 

ni, ,,Al-Azharijah- Schoo'! ?” soedah 

membeli sebidang tanah jang ter- 
“letak dikampoeng 'Tjawang di 
Mr.-Cornelis. Pada hari Ahad ke- 

marin djam 8 pagi Kandjeng Boe- 
pati dari Mr.-Cornelis datang me- 
meriksa tanah itoe, 

bestuur dengan bertempat diroe- 

dikampoeng Tjawang. 
“Agendanja jalah: 5 
I, Bergiat mentjari oeang, 

toedjoean ,,Al-Azharijah- 

II. Mengirim T. H. Abdulka- 

bagai Moebalig ke Borneo oentoek 
 mentjari okongan: disana. 

  

» TIARA GELAP, .. 

| Berkali-kali kedapatan orang 
jang mengirimkan. soerat. bas 

ata . atau dangan kendara- 
an jang lain, dengan tidak mela- 
loei pedjabatan post lebih doeloe, 
— Perloe diterangkan, bahwa 
orang jang mengirim soerat se- 
tjara ini boekan sadja bersalah 
melanggar atoeran-atoeran oen- 

— Didalam verordening iang ter-   : sehoet kemoedian 

  

| Lid Raad van Toezicht: Kan- | tentang perdagangan, polis as- 

ini ditetapkan 
aa n-atoeran tentang censuur 

| soerat-soerat dan akte-akte (ter- 
| hitoeng djoega soerat menjoerat 

  

| blik diperingati 

rim soerat-soerat dalam besteld- | 
.goed dengan spoor atau tram, 

" sehingga boleh | 

- Kemoedian Pe Tapa -Azharijah- rs 
School”  melangsoengkan rapat 

mah t. S. Soehandi jang tinggal 

hari Rebo - 

| MENGANGKOET SOBRAT SE- 

dang-oendang kereta api, tetapi | 
| poen djoega melanggar atoeran 
| tentang pengawasan atas soerat- 

| soerat seperti jang terseboet da- 
ari | lam verordening kekoeasaan mili. | 

a ter No. 84, 

  | masa ora sega Tatang orang | 

   apelka n proces Nghaat dan di | 

€ ntoet 'kemoeka pengadilan, — 
“Berhoeboeng dengan    

   djangan mengi- 

Satoe tjara lain poela cet 
menjingkirkan soerat-soerat dari 
pada pengawasan censuur ialah 

| njak berdjalan kian kemari oleh 
karena djabatannja atau kepada | 

soepaja soerat itoe disampaikan- 
nja kepada orang jang dialamati 

| atau soepaja dikirimkannja de- 
ngan post apabila soedah sampai 

censuur, dan sebab itoe boleh di- 
toentoet menoeroet verordening 
no. 84, 

Dari pengawasan jang keras 
jang dilakoekan oleh amtenar- 
amtenar douane atas soerat-soe- 
rat partikoelir dan soerat-soerat 
boeat keperloean dagang itoe pada 
orang-orang jang bersangkoetan 

ver'oe sekali diperingati, bahwa 
tjara mengangkoet dengan tiada 

melaloei pedjabatan post ini, bo- 
leh dihoekoem, 

Berkenaan dengan ini diperingat | 
kan, bahwa soepaia pengawasan 

dapat 'dilakoekan dengan tjara 
jang lebih keras, kerada amtenar-. 

koeasaan oentoek bertindak poela 
sebagai amtenar censuur, Mereka 

Titoe boleh mengirimkan soerat- 

soerat gelap itoe kepada Algemeen 
Censuur Kantoor di Batavia-Cen- 
trum atau kepada hulp-censuur- 

| kantoor jang dekat oentoek Tipe 
| riksa lebih dioet. 

Oentoek memberi kelonggaran 

men-dokoemen jang akan dibawa. 
nja itoe, boleh dikirimkannja le- 
bih doeloe kepada Algemeen Cen- 
cuur Kantoor atau kepada hulp- 
censuurkantoor oentoek diperiksa. 
Soerat-soerat itoe mesti diterima 
oleh kantor-kantor terseboet se- 
lambat-lambatnja djam 11 pagi 
pada hari kerdja sebeloem be- 
angkat. Kalau tidak ada kebera- 
tan oentoek mengeloearkannia, 
maka soerat-soerat itoe akan di- 
kembalikan kepada orang jang 
bersangkoetan sebagai pakket 
hersegel. Pakket-pakket ini 
holeh melaloei douane dengan 
tidak an lagi. 

PEKERDIAAN, STAATSMOBILI- 
SATIERAAD. 

Beberapa hari jang laloe kami 

telah mengabarkan bahwa pada 
fanggal 19 N ovember 

poekoel 19.45 Z.E. Luitenantg Ge 
neraal b/d T. Bakker akan menga 
dakan pidato dimoeka m'krofoon 
Nirom tentang ,,Djabatan dan or 
ganisasi Burgerfront”. Pidato ini 
ialah pidato tentang staatsmobili- 
satie dan adalah pidato. jang perta 
ma dari ser'e pidato2 tentang itoe. 

Seperti telah kami oemoemkan 
lebih dahoeloe. pidato itoe akan di 
oetjapkan. djoega Pa lam bahasa 
Melajoe.. :Sekarang d kami ka 
barkan bahwa toean R.A.A, ' Soe 
jono, anggalita - Raad van Indie 

akan berpidato: tentang | 
itoe djoega dimoeka mikrofoon 
PPRK “hari Djoem'at tanggal “21 
November" ne 2000. 

    

   

  

Rp 
  

VOORZITTER BAROR Ng O. B. 
Antara” mengabarkan, berh 

boeng menoeroet kepoetoe se , 
| gres VOB jang laloe di Semarang 
toean S. Soemintaatmadja, voorzit 
ter VOB Betawi, diangkat mendja 
dj anggauta dari Verbondsbestuur 
PGI., dengan sendirinja toean ter 
seboet. haroes meletakkan 
tannja selakoe Voorzitter tjabang. 
Menoeroet . kepoetoesan rapat 

anggautanja jang diadakan pada 

    

  suransi dan semoea dokoemen dan 
| soerat-soerat jang lain-lain, soe- 
|rat-soerat lama dsb.). Didalam 
.atoeran-atoeran itoe diseboetkan 
bahwa hal menjingkirkan soerat- 

Minggoe jang soedah ditoendjoek- 
kan sebagai Voorzitter boeat se- 

| mentara sehingga pemilihan jang 
akan datang toean M,E, Soemitra 
dinata, £ 

PEMANDANGAN 

  

| tau didenda setinggi-tingginja 1 | 
ma ratoes roepiah, 

ini poe- | 

orang tourist dengan permintaan : 

diloear negeri. Dengan djalan be- | s 
gini poen soerat menjoerat itoe di- | 
singkirkan dari pada pengawasan 

atau pada barang-barang penoem- | 
“pang-penoempang atau orang jang 
toeroet berlajar, ternjata, bahwa | 

amtenar douane telah diberi ke-' 

  

   
    

     

    
     

 PETASAN BOEATAN INDONE- 

“Firma Line Kang Boen pabe- 
rik petasan jang terkenal dikota 

telah berhatsil dapat membikin 

atjam petasan jang sehingga 
lanja dapat didatangkan dari 
an dan Djepang, Petasan 

: jalah petasan kembang api 
“jang amat digemari dalam kala- 
ingan kanak2. Permainan itoe di 
perdagangkan dalam 2 roepa, per 
“tama sebagai ,,boenga2 radja poe 

| teri” dan kedoea sebagai ,,bintang 
“bintang barlian electrisch”, 

kim 

  

$ Ani nusra MOERID PER- 

Sm..mengabarkan, 

| Pada hari Senen jang laloe — 
menoeroet kabar jang sampai pa 
da kita — bahwa pada pergoeroe 
.an Oenwaniel'falah sekolah Arab 

.di kampoeng Kwitang Batavia Cen 
trum, jang terpimpin oleh Saijid 
Al Alhabsji moerid moerid dari 
| pergoeroean itoe telah mogok, ti 

dak ada jang masoek. 

'Goeroe2nja pada hari itoe koe 
| tika masoek mendapatkan moerid, 
antero kelas ketjoeali kelas2 jang 
terdiri dari anak2 ketjil sekali — 
isemoeanja tidak mengoendjoengi 

ekolah. : 

Sekolah jang terseboet semen- 

| djak beberapa tahoen jang lam- 
pau, mendapat banjak koendjoe- 
ngan jang memrpeaskan, semen- 
-djak diadakannja bahasa Belanda 
disamping lain2 pengadjarannja, 

tapi pada tahoen ini, kabarnja ba 
hasa Belanda itoe Kitjaboet, hanja 
bahasa Arab sadja jang diadjar- 
kannja. Apakah inilah jang mendja 
di sebab itoe pemogokan? itoe be 
loem bisa kita kabarkan, 

— Kabar jang lebih djaoeh menjoe 
soel. 

  

IR, TEKO SOEMODIWIRJo KE- 
PALA AFD. COOPERATIE, 

Diangkat djadi kepala afdeeling 
cooperatie dan perdagangan da- 
lam negeri didalam departement 
Economische Zaken, ialah Ir. Te- 
ko Soemodiwirjo, jang kini djadi 

pada kepala afdeeling cooperatie 
dan perdagangan dalam negeri. 

2 

  

“LATIHAN L.B.D. BERHASIL, 
Hari Minggoe pagi kira-kira 

djam 10 oleh L.B.D, Sector III 
| dipimpin oleh Toean De Jongh 
(centoek L.B.D. wijk F buurt I 
dari sector terseboet) dimoeka 
Jang Seng Ie — hospitaal telah 
dilangsoengkan- latihan memati- 
kan kebakaran. 

Satoe dari tiga pondok-pondok 
jang &ibikin atas pertanggoengan:- 

nja L.B.D, dibakar dan ta' lama 
kemoedian kelihatanlah seperti 
kebakaran jang besar, Haroes di- 
djaga bahwa doea pondok jang 
lainnja djangan sampai kena api, 
pekerdjaan mana soekar - sekali 
oentoek dilakoekan, 

Adapoen hasilnja latihan ini 
sangat memoeaskan. Lain-lain di- 
antaranja jang menghadliri lati- 
han ini ialah Tosan Van de Wete- 
ring, commandant dan ondercom- 
mandant Sector III, 2 wijkcom- 

mandanten dari buurt I wik F 
dari sector terseboet dan semoea 
blokcommandanten. 5 

Sehabisnja latihan terseboet 
Toean De Jongh mengoetjapkan 
terima kasih kepada wijkecomman 
danten, brandweerlieden dan se- 
moea anggauta-anggauta L.B.D, 
jang hadlir atas bantoeannja- ma- 
sing-masing. 

PRINS BERNHARD — ROODE- 
KRUISMARSCH 1941. 

“Oleh N,ELA.U. tjabang Betawi 
pada tg. 29 jad. akan dilangsoeng- 
kan Prins Bernhard  Roodekruis- 
marsch jang djaoehnja 10 km., 
sehingga toea moeda dapat me- 
ngikoetinja marsch terseboet. 

Hasil pendapatan marsch ini 
akan disoembangkan kepada Ned. 
Ind, Roodekruis. Tiap orang ha- 
roes membajar 50 ct dan tiap pe- 
ngikost-jang tidak inginkan me- 
daille hanja diharoeskan memba. 
jar 29 ee 2 

Perhatian sangat besar aa pe- 
masoekkan-pemasoekkan nama 
akan ditoetoep tg. 25 November 

jad. djam 8 malam. 
Oentoek memasoekkan nama- 

nama dapat berhoeboengan de- 

ngan adres-adres seperti dibawah 

ini: 

K, Yff Van Heutz Boulevard 74 
Pav., J. Mossel Scottweg no, 16 
Pav., A. Dumais Lawoeweg no, 8. 

Formulier-formulier djoega ter- 
dapat pada boekhandel. OBUZ. 
Sluisbrugstraat dan 'Toko .TIO 
TEK HONG, Pasar Baroe,   

  

toelis 

GOEROEAN ISLAM, 

| landbouwconsulent ter besehiking ' 

  

” ABAR -pendek tentang mak- 
soed akan mendirikan komi- 

te ,,Gedoeng Nasional Indone- 
sia” 
jang laloe dalam soerat kabar ini, 
roepa-roepanja ada djoega penga- 
roehnja. Beberapa kaoem stoeden 
jang dengan diam-diam sedang 

beroesaha kedjoeroesan terseboet 
segera datang ke kantor kita boe- 
at menanjakan satoe dan lainnja 

lebih djelas. ' 
Dan sekarang poen beberapa 

saudara jang namanja atau ke- 
doedoekannja tidak begitoe ter- 
kenal sedang asjik mengoendjoe- 
ngi roemah kawan-kawannja boe- 
at diadjak bekerdja Sengadja kita 
kemoekakan bahwa mereka itoe 
tidak begitoe terkenal nama atau 
kedoedoekannja, boekan karena 
kita memandang rendah, tetapi 
juist sebaliknja. 

Sebab dalam oesaha jang sege- 
ra haroes dikerdjakan itoe, boe- 

kan nama atau kedoedoekan jang 
haroes mendjadi pertimbangan 
atau penghargaan tetapi kerelaan 
dan kedjoedjoeran bekerdja, Boe- 
at mantjing orang-orang segolo- 
ngannja tempo-tempo ada djoega 
faedahnja orang mempoenjai na- 
ma atau kedoedoekan jang men- 
tereng, Dan ada kalanja djoega 
orang banjak masih terlaloe soeka 
mendengar nama-nama orang jang 
terkenal, meskipoen tjaranja boe- 
at mendjadi - »terkenal” itoe ha- 
roes diragoekan, 

Dalam masjarakat jang moeda 
seperti Indonesia, jang miskin 
kaoem terpeladjar, miskin oeang 
dan miskin pemimpin-pemimpin 
pergerakan sering kali sangat 
moedah boeat mendapat nama 

jang ,,terkenal”, Apa lagi kalau 
kebetoelan dimoeka namanja ada 
tertjantoem gelaran sekolah ting- 
gi atau doedoek dalam pimpinan 

sesoeatoe partai politiek, perkoem 
poelan sociaal atau oesaha lain- 
nja, Dan kalau orang jang maoe 
mendjadi ,,terkenal” itoe djoega 
pandai menoelis dan lantjar ber- 
pedato, tanggoeng dalam: tempo 
jang tidak begitoe lama ia akan 
mentjapai maksoednja. 

Djarang sekali orang banjak 
berkesempatan mengenal - tabeat 
dan maksoed sesoenggoehnja dari 
beberapa orang ,,terkenal”, 

Tetapi, apa jang haroes di- 
katakan, dimana-mana selaloe di- 
dapati orang-orang jang soeng- 
goeh-soenggoeh terkenal karena 

djasa dan harga pekerdjaannja 
bocat bangsa dan masjarakat di- 
samping orang-orang ,,terkenal” 
karena kebetoeslan namanja sering 
diseboet atau banjak terlihat da- 
lam berbagai pertemoean. 

Djanganlah kita memandang 
rendah atas kerelaan atau tenaga 

beberapa saudara jang namanja 
tidak begitoe masjhoer, Berbagai 

Siswa sampai O, L. Mij Boemipoe- 
tra dan sekian banjaknja koperasi 
dll. bisa hidoep soeboer karena 
kerelaan kaoem pertengahan bang 
sa kita. : 

Kaoem terpeladjar dan mereka 
jang terkemoeka soedah barang 
tentoe djoega berdjasa dan pen- 
ting dalam oesaha kemarjoean 
bangsa, tetapi djanganlah kita 
meloepakan atau merendahkan 
djasa kaoem pertengahan, 

Oemoemnja bangsa kita masih 
terlaloe banjak melihat ke-atas, 
menoenggoe-noenggoe sikap dan 
tjonto dari beberapa orang terke- 
moeka. Sifat terseboet boekan boe- 
roek dan sesoenggoehnja biasa 
sadja, selama tidak berkelebihan. 
Tetapi di Djakarta dan bebera- 
pa tempat lain roepa-roepanja si- 
kap menoenggoe-noenggoe itoe 
masih melengket terlaloe tebal, 

jang dimoeat beberapa: hari- 

oesaha bangsa kita, dari Taman- - 

| Sedoeng Nasional 
) donesia. 

  

7   

-'donesia” soedah-beroelang-oela 

.dah di mengarti dan menangkap 

     
F3 

Dan inilah jang haroes 
bah! Lebih lekas lebih baik! 
pendirian ,,Gedoeng Nasional 

dipikirkan dan dibitjarakan, 
seorang bisa membantah. 
loeannja eneng terseboet, t t 

    

bangsa kita ialah Lterkaloa bang ik 
pikir dan omong dalam perkar 
perkara jang soedah tjoekoep 
rang. 
Boeat memenoehi perminta 

beberapa pihak, artikel ini ditoe- 
lis, Dan kalau sekali ini hasilnja 
tjoema angin dan omong kosong 
belaka? Apa boleh boeat.. 

Soerat kabar Pemandangan” 
beloem begitoe besar dan kaja se- 
perti sk. ,,Advertiser” di Austra- 
lia jang bisa menghadiahkan se- 
boeah gedoeng parlement jang in- 
dah, tetapi sekedar ongkos boeat 
acte-notaris atau bantoean tiap 

boelan dari direksi atau pegawai- 
nja rasanja bisa di-ichtiarkan. 

Dan apa kiranja begitoe banjak 

bangsa kita jang berkedoedoekan 
baik, seperti dokter-dokter, amb- 
tenaar-ambtenaar, saudagar-sau 
dagar, volksraadsleden dsb.nja 

      

   

djoega tidak rela memberi ban- 
toecan tiap boelan? 

Lain dari itoe Tan pen- 
dirian ,Gedoeng Nasional Indone- : 
sia” kita haroes menarik seloerseh 
bangsa kita, tidak perdoeli poli- 
tiek, agama atau - kedoedoekan, 

Sampai sekarang kita oemoemnja 

segan mentjari derma atau soko- 
ngan jang agak koerang dari 25 
cent, tetapi kebiasaan itoe haroes 
diboeang djaoeh-djaoeh. Tiap cent 
atau gobang haroes ditjari 

disimpan baik-baik, 
Nama ,,Gedoeng Nasional Indo- 

nesia” soedah oemoem jang moe- 

perasaan, Nama terseboet baik di- 
tetapkan sadja, sebab kata ,,na- 
sional” tjoema haroes berarti se- 
gala oesaha jang melingkoengi 
seloeroeh bangsa kita, tidak per- 
doeli agama, politiek atau kedoe- 
doekan, Seboetan ,,/nasional” tidak 
berarti bertentangan atau berlai- 
nan dengan oesaha-oesaha agama 

atau sociaal, 
Sebaiknja kita segera bekerdja 

dengan mengadakan soerat pen- 
dirian sebagai sStichting” atau 

Wakaf”, Semoea ocang peneri- 
maan dioemoemkan dalam pers 
dan distorkan kepada N.V, Bank 
Nasional. 

Boleh djadi nanti ada bebera- 

pa orang fanatiek jang maoe pi 
tar berkata bahwa oesaha tete 
bengek ini moengkin melemahk 
aksi-politiek jang bertoedjoean , 
donesia berparlement” 

dan ' 
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    Pendapatan kita malahan seba- 3 
liknja, boekan melemahkan tetapi 
akan memperkoeat semoea oesaha. 
dan semangat kebangsaan, Bagian 
besar rakjat kita mempoenjai tjita « 
tjita boeat berboeat sesoeatoe, te- 
tapi tidak tahoe apa. Perasaan 
dan perhatian mereka bersema. 
ngat 
mentjari woedjoed, Rasanja ba- 
njak kritiek terhadap pemimpin. 
pemimpin dan pergerakan akan 
berkoerang kalau ada sesoeatoe 
oesaha jang bisa dipikirkan dan 
dikerdjakan sehari-hari oleh se- 
moea golongan bangsa kita, zon- 
der melemahkan gerakan , 'Indo- 2 
nesia Berparlement” atau azas 
pergerakkan semoemnja, Dengan 
organisasi dan pimpinan jang 
baik, oesaha pendirian gedoeng ter 
seboet akan mendjadi pendidikan 
rakjat jang sangat bergoena. 
Boekan 
pergerakan tetapi boeat 

rakat dan negeri kita, 

  

PERKELAHIAN DI DALAM 
KAMPOENG, : 

| Pada hari Minggoe 16 Nov. '41, 
di Gang Lontar IX, telah terdjadi 
perkelahian antara doea orang, 
Sarman dan Sapri, jang hampir 

| mendjadi perkara djiwa, karena 
seorang jang di seboet belaka- 
ngan telah menggoenakan satoe 

piso lepit menjerang lawannja 
Maskipoen perkelahian itoe sege- 

dapat loeka di tangannja dan ba- 
njak mengeloearkan darah, se- 
hingga dengan tjepat korban itoe 
diasoeng keroemah sakit, se- 

litie. (Sb.) 
    groote bouwmaatschappij, 

  
Hakim, sebab njonja Thamrin jang 

ra dapat di pisah, tapi jang di se- ' 
rang dengan piso lipat itoe telah ' 

dang penjerangnja di bawa ke Po- ' 

BOUWKUNDIGEN gezocht voor kantoorwerk en uitvoering doo1 
Brieven onder No. 760 Reclamebureau 

AN NJONJA NOERANI 

Tentangboederlk 
Thamrin marhoem., 

Dalam pemeriksaan hari-Sab- 
toe agaknja hampir selesai dan 
njonja Noerani, djanda kedoea t, 
Thamrin agaknja akan mendapat 
bahagian sebagaimana poetoesa    

pertama demikian achli wa: 
mengakoei toendoek poeto 
Hakim jang didasarkan Sjar at 
Islam, 

  

sadja boeat tjita-tjita 
Sex Gg s 

moea oesaha kemadjoean masja- . 

nasional tetapi tidak bisa 3 

  

   

    

  

    

      

    

      

  

    

  

     

      

Tetapi perkara ini masih dio 
doerkan sehingga hari Saptoe j ni 

akan tiba, (Br,) 8 
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— PERTANDANGAN VOETBAL 
2 3... Stadewamcht — 
2 Yun Toe po. 

Pada hari Minggoe j.l. di lapa- 
“ngan Politieschool telah diadakan 
| pertandingan voetbal antara Stads 

wacht dan Tiong Hoa. 
Poekoel- 5 pertandingan dimoe 

lai dan aftrap dilakoekan oleh 
'“ Commandant Stadswacht Soeka- 

boemi. Opstellingnja seperti be 

| rikoet: : 

  

Achmad 
” Sanoeki - Soeprapto 
Sadikin Piping Momo 

Soelaiman In Tjiang Eng Liong 
'Sanoesi Soekandi 

| Oo 
Hay San Kim Soey 
Kim Tjeng Huay Tjiang Eng Kioe 
- Giok Djie Tek Han Peng Hoey 

Tay Pang Bing Lie 
Tjio San 

Sebeloemnja  pauze- si koelit 
boendar selaloe menjerang ke pi 
hak Stadswacht, akan tetap: baha 
ja selaloe bisa ditjegah oleh kee- 
per. Achmad djika akan menen- 
dang sering2 djatoeh disebabkan 

' sepatoenja soedah tidak ada soe- 
soenja, Satoe bahaja boeat Stads 
wacht, Bola dibawa oleh Tek Han, 

dioper pada Hauy Tjiang dan di 
bawa teroes, dikasih pada Eng 
Kioe dan teroes dibawa “sampai li 
watin back dan bola ditendang ke 
depan gool, Keeper mendjatoeh- 
kan badannja sampai bola bisa ke 
tangkap. Bola dikasih pada Eng 
Liong. Eng Liong kasih Soekandi 
dan Soekandi kasih In Tjiang, In 
Tjiang bawa itoe koelit boendar 
dan depan gool ia tendang sehing 
ga keeper Tionghoa tidak bisa 
menjegahnja. Stand djadi 1—0 boe 

at Stadswacht. 
Bola diketengahkan dan k.l, 10 

minuut bola selaloe ada ditengah. 
Waktoe stand mendjadj 1—1, bola 

dibawa oleh Kim Soey dan teroes 
dikasih pada Huay Tjiang, Huay 

- Tjiang bawa itoe bola dan soedah 
: 3 meter lagi kedekat gool, bola ia 

tendang dan keeper tidak mere- 
boet dan terpaksa moesti ambil da 

rj dalam djaring. 
Bola diketengahkan lagi dan ke 

moedian pauze. 

Sesoedahnja pauze T.H, selaloe 
diserang sehingga stand dirobah 
djadi 3—1 boeat Stadswacht. 

“PERTANDINGAN BETAWI — 
BANDOENG. 

Kepada Aneta dikabarkan seper- 
ti berikoet: 

Dalam pertandingan-pertandi- 
ngan tennis dan tafeltennis Ban- 
doeng dapat dikalahkan Betawi, 
akan tetapi dalam pertandingan- 
pertandingan biljart dan tjatoer 
Betawi haroes mengalah dan hasil 

nja pertandingan biljart adalah se 
perti berikoet: 

Betawi — Bandoeng 1—2. 
Hing Swie Tjong 185 — Tan 

Siang Ping 1.76 
Jiiem Gwan Phok 1.20 — Rietberg 

, 138— 
” Van Vooren 0.85 — Hidajat 1.39 

Poela bahwa Betawi dapat dika- 

lahkan Bandoeng dalam pertandi- 

ngan tjatoer sangat mengheran- 

kan, sebab Betawi sering menga- 

  

    
   

Obarnja 

7 e lalah: 

Darah bersih! 
Tocan dapat mentjegah penjakit « 

Oerat? terasa kakoe (aderver- 

kalking), beng€k, darah kotor, 
dan sakit Entjok (rheumatiek). 

dengan membersihkan darah toean 
dengan pil Joodkali boendar teloer, 
keloearan Bandoengsche Kinine- 
fabriek. Darah tocan ialah alat 
pembawa zat makanan keseloeroeh 
toeboeh toecan. Kalau alat itoe tiada 
bersih, badan toean dapat makanan 
jang tiada bersih poela dan bagai- 
mana 'akibatnja tentoelah toean 
ma'loem. 

Kalau ditempat toean tidak ada 
didjoeal ditoko obat-obatan, kirim- 
tah bon jang dibawah ini dengan 
ocang f 1.— boeat kiriman pertjo- 
bain dari 100 pil Joodkali boen- 
dar teloer oentoek membersihkan 

. darah. 

      

    
    

at 2 

MM Eh 
N.Y. Bandoengsche Kininefabriek — Bandai ah 
Bersama Ini saja kirimkan postwissel seharga 
f 1.—, soepaja dikirimkan Kiko kepada saja 
100 pd oentoek membersihkan darah 

Nama Ke MAN bana sesaat 
ATB siam mba enda Sana maa" das 

Tempat UOGGAL menawan me — 

erak Badan. 
ane 

dakan competitie dengan tetap 
(Caissa) sedangkan Bandoeng la- 
gi kehilangan doea pemainnja jang 
oeloeng, 

Pertama Prajoedi dan Remmelts 
(Bat.) dapat mengalahkan Liem 
dan Looff (Bandoeng), akan teta- 
pi ta' lama kemoedian stand men- 
djadi sama lagi, oleh karena Bruin 

dan Tan dapat memoekoel Came- 

rik dan Harten (Bat.). 
Partij “ penghabisan antara 

Swaab (Bat.) dan O'Brien (Ban- 

doeng) jang berachir 3—2 oentoek 

kemenangan Bandoeng. 

Sekarang pertandingan-pertan- 

dingan antara Bandoeng dan Be- 

tawi mendjadi sama. : 

Betawi dapat mengalahkan Ban 

doeng oentoek pertandingan-per- 

tandingan tennis dan tafeltennis, 

sedangkan Bandoeng dapat me- 

moekoel Betawi dalam pertandi- 

ngan-pertandingan biljart : dan 

tjatoer, sehingga pertandingan - 

penghabisan, jaitoe sepak raga, 

adalah pertandingan jang akan 

menentoekan Siapa jang akan men 

djadi kampioen, jang kemoedian 

berachir 4—2 oentoek kemena- 

ngan Betawi, 

Sae ee 

1222 Kawat 
aa gngananan an. -. MERE RENA EN UNNES 

  

  

Pemogokan di 
U.S.A. 

Morgan Town (Virginia 

Barat), 17 Nov. (Reuter): 

Kacer boeroceh dalam 12 tam- 

bang jang boekan kepoenjaan 

maskape - maskape badja tidak 

datang bekerdja. Menoeroet sere- 

kat sekerdja ,,United Mine Work- 

ers” mereka itoe membantoe pe- 

mogokan kaoem boeroeh tambang 

,Captive” - itoe. (solidariteitssta- 

king). 

  

»UNITED MINE WORKERS” 

MENENTANG ROOSE- 
VELT, 

Terses mogok ! 

Washington, 17 Nov. 

(Reuter): 

Prodoeksi arang bafoe dalam 
tambang-tambang, jang haroes 

memberi arang batoe kepada in- 

doestri-indoestri badja jang pa- 

ling besar, terhenti. 

Serekat sekerdja ,, United Mine 

Workers”, jang mendjadi tjabang 

dari C.LO. tetap menentang kata- 

kata Rocsevelt jang meminta soe- 

paja arang-arang batoe tetap ,,ha- 

roes” digali. 
Dalam pada itoe Witte Huis te- 

nang menioenggoe pemberian tahoe 

jang formeel tentang kegagalan 

pembitjaraan jang soedah diada- 

kan, tetapi pada oemoemnja orang 

mendoega, bahwa president 

soedah siap memberi perintah 

kepada tentara oentoek mengoper 

tambang-tambang arang batoe 

itoe. 

Senator Connaly mengoemoem- 

kan, bahwa ia memadjcekan ren- 

tjana wet jang menentoekan bah- 

wa segala indoes'ri defensie dapat 

diambil oper dan keadaan-keadaan 

perboeroehan dapat ,,dibekoekan”. 

PRODOEKSI BESI TER- 

ANTJAM. 

Birmingham (Alabama), 

17 Nov. (Reuter-O.-JB.): 

Woodward Iron . Coy meng- 

cemoemkan, bahwa terpaksa meng 

hentikan hoogovennja (penglekibe- 

ran besi), berhoeboeng dengan 

pemogokan kaoem boeroeh tam- 

bang pada tengah malam. 
Woodward Iron Coy adalah sa- 

lah satoe paberik-paberik besi mer 
“| deka jang terkemoeka di Amerika. 

Lebih Jlandjoet paberik-paberik 
itoe mengisemoemkan, bahwa apa- 
bila pemogokan tidak berhenti, da 
lam beberapa hari sadja prodoeksi 
besi itoe akan terhenti sama seka- 
Hi, karena tidak ada persediaan 
arang batoe. 

nat 
  

      

NJI HADJAR DEWANTARA 

SAKIT. 

Beristirahat di Ka 

lioerang. 
,,Antara” mengabarkan, bahwa 

berhoeboeng dengan sakitnja Nji 
Hadjar Dewantara jang sekarang 

beristirahat di Kalioerang oentoek 
kesehatannja, maka Ki Hadjar De 
wantara sekarang sampai tanggal 
30 November '41 meminta verlof 
dan berada di Kalioerang. Djoega 
poetrinja Ki Hadjar, ialah Nona 
Ratih Dewantara jang mendjadi   ' goeroe Taman Siswa di Denpasar 
Bali, spesial datang oentoek me- 

nengok iboenja, 

  

ANGIN POEJOEH MENGA- 
MOEK. 

Hari Minggce sore jang baroe 
laloe ini satoe toempoeskan kam- 
poeng Modjolanggoe disebelah 
Oetara gemeente Malang diamoek 
oleh angin taufan dan djoega 

sembilan boeah desa jang terletak 
diloear ressort gemeente Singo- 

sari 56 boeah roemah moesnah. 
Ketjelakaan manoesia meminta 
korban 1 orang mati dan 20 orang 
loeka-loeka, diantaranja doea loe- 
ka hebat. Ditaksir ada 400 orang 

jang tiada m€mpoenjai roemah 
karena akibat angin poejoeh itoe. 

Boeat sementara orang-orang 

jang ditimpa malapetaka itoe di- 
berikan tempat menginap oleh 
B.B. 

Rt 

Waktoe angin taufan itoe mem- 
boeas,. seboeah mobil beradoe de- 
ngan sebatang pohon kajoe dekat 
Singosari, tetapi oentoenglah pe- 

ncempangnja tiada jang mati. 
x 

Pada hari Minggoe sore itoe di 
Poerwokerto terdjadi poela angin 
riboet jang amat keras, sehingga 
banjak roemah dikota itoe men- 

djadi roeboeh, 
  

SEORANG SOEAMI GILA 
Memboenoehke- 
loearganja. 

Menoeroet berita dari Padang, 
seorang soeami bangsa Indonesia 
dari negeri Matoer dibilangan 
Fort de Kock karena diserang 
oleh penjakit gila telah memboe- 
noeh anaknja jang baroe beroe- 
moer doea boelan sesoedah itoe 
isterinja poela, 2 

Sisoeami jang tak beres otak- 
nja itoe telah ditangkap polisi. 

  

TANAH GOEGOER. 
Dari Padang diberitakan: Di 

Padang Lawas dibilangan Padang 
Pandjang tiga orang manoesia ter 
timboen oleh tanah goegoer. Jang 
seorang tiwas djiwanja dan jang 
doea orang lagi mengalami loeka 
parah, 

  

KEBAKARAN DEKAT PAJA- 
KOEMBOEH, 

Toean resident Soematera Ba- 
rat memberitahoekan dengan ka- 

wat kepada pemerintah di Bogor, 
bahwa pada tanggal 16 Novem- 
ber jang baroe laloe ini terdjadi 
seboeah kebakaran di Pangkalan 
Kotta Baroe di onderafdeeling Pa- 

jakoemboeh, sehingga 69 pintoe 
roemah habis moesnah. 

Keroegian ditaksir f 40.000 dan 
tidak ditanggoeng oleh asoeransi. 

Ketjelakaan manoesia tidak ada 

terdjadi. 
Brandweer Pajakoemboeh da- 

tang memberi bantoean, Kebaka- 
ran itoe baroe sesoedah lima djam 
dapat dipadamkan. 

Kebakaran itoe disebabkan ke- 
bakaran ketjil dalam dapoer. B.B. 
memberikan pertolongan kepada 
korban-korbar kebakaran terse- 

boet. 

ANGKATAN LECTOR LOEAR 
BIASA. 

Padasekolahin- 
sinjoertinggi di 
BO En 

Dengan opisil diberitakan dari 

Bogor, bahwa toean ir. Th. Kar- 

sten, insinjoer bouwkunde parti- 

koelir di Bandoeng, diangkat dja- 

di lector loear biasa dalam ilmoe 

pengetahoean Planclogie pada se- 

kolah 'insinjoer tinggi di Ban- 

doeng. 

  

PENDAPATAN PASAR MALAM 

FONDS PEPERANGAN. 

“ Aneta dari Soerabaja menga- 

barkan, bahwa pasar malam goe- 

na fonds peperangan bisa menda- 

pat sebanjak setengah ton roepiah 

kotor. 

Adapoen djoemlah pengoen- 

djoeng ialah 150.981 orang, Se- 

dang pendjoealan kartjis ber- 

djoemlah f 33.000.— Penghasilan 

pertoekangan, krontjong concours, 

boksen, sepak bola dan keramaian 

serta sewa stand ada f 17.000.—. 

  

NONA SRIOEMIATI SOEWADJI- 

POETRO, 

Dalam rapat dewan gemeente 

dari kota Cheribon jang pertama 

nanti Nona Srioemiati akan moe- 

lai doedoek sebagai anggauta 

stadsbestuur. 

Ia adalah seorang anak perem- 

poean almarhoem toean R. Soe- 

    

paling 

  

        

  

orang 

prima, dan . . . moerah!” 

Jang dibeli dires- 
tauratie station” 

Javabier 

Saja tahoe, kalau diroemah ada tetamoe, tentoe 

girang hatinja kalau mendapat soegoehan Javabier. 

Memang, Javabier kata orang djaman sekarang: 

  

Ev HEINEKEN'S N. 1. 

banjak ..:. 

Toean Moeh. S., Stationschef di W., berkata beberapa 

waktoe jang laloe pada kita begini: 

,»Direstauratie station saja jang paling banjak dibeli 

ialah Javabier. Saja tahoe apa sebab pe- 

noempang kereta api soeka sekali minoem Javabier, 

sebab kami sendiri diroemah poen begitoe djoega. 

BIERBROUWERIJ MI), 
Agenten: GEO. WEHRY & Co. 

  

    SOERABAJA 

  

  

'soedah itoe ia merampoengkan pe- 
ladjarannja di Nederland dengan 
mendapatkan sepoetjoek hoofd- 
akte Huropa dan sepoetjoek akte 
Inggris rendah, 

Setelah itoe ia bekerdja 4 ta- 
hoen lamanja pada Voort gezet 

Inlandseh Onderwijs sebagai goe- 
roe dan kelak mendjawat djaba- 
tan sebagai wakil Directrice dari 
Meisjes Normaalschool di Solo, 
Djokja dan Salatiga, 

Berhoeboeng dengan ditoetoep- 
nja salah satoe dari sekolah Meis 

jesnormaal School itoe, dalam boe- 
lan Juli 1934 ia bekerdja kembali 
pada W.L.O. dan semendjak boe- 
lan Januari 1935 memangkoe dja- 
batan sebagai Kepala roemah se- 

kolah H.I.S. perempoean jang men 

dapat subsidie (Kartinischool) di 

Cheribon. 
Ia adalah 

Parindra, 

seorang anggauta 

  

   

    

Ez pagang, 

  

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok 

f 2.95, tjap Boeroeng 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: Harganja roepa 

roepa merk zonder blik dari 18,02 

kg. f 2.50. 
Copra: Keloearan Bantam me- 

noeroet kwal, f 6.— per 100 kg. 

Katjang tanah: Cheribon f 12.25 

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 nferah: Harganja naik   wadji jang paling achir mendjadi 

wedana dari Gendingan (kaboepa- 

ten Madioen), Ia mempoenjai 12 

orang saudara dan jang tertoea 

ialah almarhoem Dr, R. Soetomo, 

jang ketika  hidoepnja mendjadi 

goeroe pada N.I.A.S. di Soerabaja 

dan jang pada waktoe itoe adalah 

pemoeka Parindra jang terkenal. 

Oentoek mendapatkan sepoetjoek 

akte Europa rendah Nona Srioe-   miati mengoendjoengi Salemba- 

kweekschool di Betawi, dan se- 

'lagi f 050 Cheribon Twaliap 

| f 9—, Tiongtoa f 8.50 Tiongliap, 

| f£ 7150, dan Australie f 9.50 per 

' 100 kg. 
Katjang kedele: Kwaliteit Djem 

ber fob, Pasoeroean/Probolinggo 

levering Nov. f 4.60 nom. per pi- 

col, 
Tapioca-mtel: Kwaliteit AA lev, 

Nov./Dec, f 5.85 pembeli, f 6.— 
pendjoeal dan A f 5.45 pembeli 

f 5.80 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 0.32.16 dan Standard Crepe 
f 0.32.85 per 12 kg. Licentie 
A. f 0.01 dan B. f 0.08 nom. 

Citronella, Pasar. djadi contr A. 
lev. sedia f 2.55 sedeng lev. Nov./ 
Dec. f 2.521, pembeli, f 2.55 pen- 

: djoeal berikoet drum. 
Kopi: Kedjadian dari tangan ke 

doea G.B. 304. triage lev. Dec. 
basis e.k. Telok f 23.— per 100 kg. 
(dibawah harganja koffiefonds 

Fl 2D): 

Lada hitam. Sabtoe djadi e.k. 
Telok lev, Nov./Dec. f 9.25 dan 
Febr./Maart f 9.75 per 100 kg. Ini 
pagi lev. Nov./Dec. f 9.25 nom. dan 
Feb!Maart f 9.50 pembeli f 9.75 
pendjoeal. Noteerng New York 
Dec. 581 (toeroen 1 punt), Maart 

595 (toeroen 3 punt) dan Mei 630 

(toeroen 2 punt d. per lb.) 

Lada poetih: Levering Nov./Dec. 
fob. Pangkal Pinang f 26.25 nom. 
per 10 kg. Pasar tidak djadi. 

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 14.50 dan iris toea f 6.—   
  

nom. per 100 kg. (H.P.) 

DI BETAWI. 
Rebo, 19 Nov. 1941: 
Lelang barang Commissie di 

Theewaterstraat. 

Kemis, 20 Nov, 1941, 

Lelang barang commissie oleh 

F. de Seriere di Kwitang 6. 
R. Adipati Ario Gondosapoetro, 

oleh John Pryce & Co, di Zuider- 
weg No, 7. : : 

Djoem'at, 21 Nov, 1941, 
W, Schaler oleh Brantz di Zecha 

weg No. 57. 
W. B. K, Merens oleh Krijnen di 

Waterlooplein Z, 7. 

Sabroe, 22 Nov 1941. 
Lelang barang commissie oleh   Brantz di Parapattan Gambir 58 

  

  

Kabar Tontonan 

ALHAMBRA — SAWAH BESAR. 
Out West With the Hardys.” 

RIALTO an SENEN, 
Panggilan Darah”. 

THALIA — MANGGA BESAR. 
,Soeara Njanjian di tengah 
Malam” ke 2, 

PR. PARK — PRINSENLAAN. 
,Hung Hsing Chu Chiang”. 

CINEMA ORION — GLODOK. 
sIn name Only”. 

@UEEN — PANTJORAN 
»Si Gomar”. 
,DJANT9OENG HATI” 

Dalam film pertama bikinin Ma 
jestic-Picture Malang ,,Djantoeng 
Hati” (Sweetheart) telah dikoem- 

poel 9 Intellectueele-hoofdrollen, 
dalam satoe tjerita jang sengadja 

dirantjangkan oentoek mereka. Sa 

toe gambaran-Masjarakat diloekis 

kan oleh doea saudara lelaki terpe 

ladjar jang hidoepnja dimendoengi 

oleh Romans djaman sekarang. 

Anggraini, sebagai Isteri-Ti- 
moer, Ariati sebagai Gadis Ultra 

modern, Sarosa sebagai pemoeda 
terpeladjar jang boediman dan Har 
ro sebagai pemoeda HBS jang na 
kal, dan terbantoe oleh kawan ka 
wannja nanti gambarkan...... sa 
toe soesoenan Kwaliteit-film jang 

pertama ini berani diproduc- 
tiekan oleh satoe film-Maatschap- 
pij oentoek kaoem jang mengha- 
rap kwaliteit film jang lebih baik. 

. 5 Radio Crooners Soerip, Titing, 
Soelami, S. Poniman dan R. Koes 
h oentoek memperdengar- 
kan Soecara-masnja dengan 7 La 

goe-Speciaal dan Origineel jang di 

compose oleh R, Koesbini sebagai 
jang pertama kali di Lajar Perak. 

   -| "7 12 “ .- ... SEE SENISN RSU INA KENA AS 

MOH. HADI, Solo. Toelisan ten- 
tang kastekort itoe tidak bisa kita 
moeat, Soedah terlaloe basi, Lain 
kali kalau kirim soepaja jang tje- 

pat. 
H 

Geet mij kalender-Tjilatjap, 
Sajang, bahwa toelisan toean itoe 
haroes kita djawab dengan: ,,geen . 
kalender” kalau kita tjakap da- 

| lam basa Belandanja, 

keamanan ke Atuna Maka Ss MNRbaa Di Ba Ma ita Me Hah AN AB ai AAA aa AAN BINA Ai WNA BOAN Keendasoe 2 Remi 2 
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PEMANDANGAN LEMBARAN PERTAMA PAG. IV. 
  soo, mmc MM Kamu 

GOENA MENAMBA SOEMANGET 

DAN 

- Foema 496p 

SILVER Liry   
KETJAKEPAN 

  

ANESKAL! ANESKAL! 
Njonja soedah kenal ANESKAL? 

Kaloe belon, Njonja haroes adjar kenal ini hari djoega sama 
ANESKAL, 
ANESKAL ada seroepa boemboe adjaib, jang bisa meringan- 

kan banjak Njonja poenja kerdja'an masak. 
Dengen sedia 1 flesch ANESKAL dalem roemah, ada sama 

seperti Njonja poenja: 

SATOE KOKKI JANG PANDEI ! 

ANESKAL maskipoen moerah harganja, tjoemah 40 cent per 
fleseh, tapi mempoenjai chiasat jang besar. 

Minta ANESKAL sekarang pada Njonja poenja langganan. 
HET HOENKWE HUIS GEO WEHRY & Co. 

Passar Baroe 28 — Batavia-0. Seloeroeh Indonesia. 
Toendjoengan 96 — Soerabaja. 
  

  

  

   

                                

   

                  

     

  

NOERZAIN 
Batik handel Gerdjen 87. 

—i DJOKJAKARTA :—: 
3 Ea eat 

PESANLAH PADA ADRES 
KITA DIATAS kain-kain batik ke 
loearan DJOKJA & SOLO. Tentoe 
memoeaskan. 

Boeat diperdagangkan atau di- 
pakai sendiri. Tosan dan njonja 
akan dapat oentoeng dan hemat. 

Kain pandjang Solo moelai har- 
ga f 25.— perkodi dan kain pan- 
Gjang Djokja k.l. moelai f 26.— 
perkodi. Seteroesnja k.l. Solo & 
Djokja f 30—, f 33— f 36.—, 

1 Bf 42— f 48.—, j 52.— 
f 58.—, / 653.— per kodinja, 

Kain pandjang haloes dari soe- 
ratan atau tjap haloes kl. f 3.25, 
f 3.75, f 4.50, f 6.—, f 7.50, f 8.50, 
f 9.50, f 10.50, f Ta per lembar. 

Kiriman selamanja diatoer rem 
bours atau oceang toean kirim le- 
bih doeloe. 

Barang kiriman jang tak tjo- 
tjok boleh retour, ditoekar aiau 

oeang kembali. Pesanan banjak 
sedikit diterima, 

Mintalah prijseourant. 
  

  

  

Ini malam 

penghabi- 

san 
  

Out West with 
The Hardyss 

dengan LEWIS STONE - MICKEY ROONY. 
CEC:LLIA PARKER .- FAY HOLDEN. 
Anak.anak bole nonton. 

ML AA LAILA LL AE APA 

Beeat tanggal 19-20 Nov, 1941. 

.Kesetiatin Seorang Gadis Dessa'" 
Satoe Film Mesir jang paling bagoes. 

Romars — Njanjian — kotjak — Loetjoe. 
sk.anak boleh nonton? 

  

PENANAMAN 

Agentschap : 

PEMANDANGAN - 
Gi PEMBANGOEN 

P&T LANDEN 

Adres: O. Djajawisastra 
Kantor: G. Tengah — t/o 

Pasar SOEBANG. 

Mempoenjai bagian: Soe- 
bang, Pegaden, Binong, Pa- 
manoekan, Tj.asem, Soeka- 
mandi, Poerwadadi (Pasir- 

boengoer), Kalidjati, Djalan- 
tjagak, Sagalaherang dan 

sekalian daerah - daerahnja 
tempat - tempat terseboet, 
terhitoeng poela abonne- 
abonne di Onderneming-on- 

derneming P. & T. Landen. 

Diminta dengan hormat 

kepada sekalian jang berke- 
pentingan di tempat-tempat 

terseboet berhoeboeng de- 
ngan Agentschap adres ter- 
seboet diatas.   
    
  

  

PATJaRkR 
DITJARI AGENT: Boeat ba- 
rang jang dipake Oemoem ki 
rim 092, trima Monster dan 

Conditienja. Uentoeng Bagoes. 
POESAKA & Co.   Klaten. 
  

Bij een Soend. fam. in Centrum 
stad besehikbaar ruime kamer. 
Geen beroepskosthuis. Inlichtingen 
Adm. Pemandangan of brieven 

7 

Steeds in Uw zak: 

2 
PEPERMUNT-EXTRA-STRONG 

Verfrisschend - Koel-Delicieus. 

  

OYERAL VERKRIJGBAAR 
  

  

  

REBO| MOELAI 

19: BKESOK 

NOV. MALAM 
  

CINEMA 
ORION 

s.PREMIERE — 

MAJESTIC FILM MALANG 

Poenja Musical Romance 

  
VERHAAL EN REGIF: M.d Amour 2 
mun xi R.Koesbini.. 

  

kapat sala. sen 

Prof Tabibh N. M. Sher 
Occaltist Astroloog 111 

SENEN 4  —  BATAVIA-C 
Speciaal mengohatin dari penjakit Peloe (impotentie) 
Bawasir (Ambeiin) Bengek (Astluna) napas sesak oeloeli 

hati, batoek darah of kering, penjakit Koelit (Kixoeem) 
@atjok?' (Rheumatiek) perampoean jang keloear ketoraa 
poetih satawa tida tjotjok kotoran boelan of kepingin 
poenja anak, Kentjing manah, Sakit peraposan, &LL 

Begala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik: betosi, 
Zonder eperatie, harga pantas, di loear kota obat? kirim 
dengan rembours, boeat pereksa penjakit, djoega boleh 

panggil di roemah sendiri, DAN menerangkan hal? peng- 
hidoepan peroentoengan jang bakal datang dengan ilmoe 
ASTROLOGIE dari dagang, pekerdjaan roessah tangga, 
perkawinan, pertjintaan kesehatan d.LI. jang meestinja 
ingin maoe taoe, Belahkan datang dangan lekas oentoek 
Saksikan sendiri !! ! dan bikin haroseoop (peidji) 

N. B.Sedia ebat bosat ramboet poetih bikin hitam per 
flesch f 1.50, 

      

  

  

  Segala Roesia dipegang betoel.   
  

  

KIRIM F 1.20 
TERIMA3 MATLAM 

SEPERTI GAMBAR - 
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Montok A. Daniel & Co. 230011 
Harga reclame: Kirim wang f 1.20 — terima per aangeteekend 3 
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau 
velar, toesoek konde atau tjintjin. Tjobalah boektikan, tentoe pocas. 
Poedian dibelakang. 

  

  

Oentoek mengetahoei kedja- 

dian? diloear dan didalam ne- 

geri djoega tentang Agama Is- 

lam dan commentaren-commen- 

taren jang tepat dan djitoe 
Batjalah 

Brmsanc EN 
MADJALLAH MINGGOEAN OEMOEM KERGAMBAR 

    

Hoofdred. Anwar Tjokroaminoto. 

tiap boelan atauf 1.80 sekwartaal 
Lekaslah minta nomor pertjon- 
tohan pada Administratie Week- 
blad ,,Pembangoen“ Senen 107. 
Batavia-C. Telf. No., 1810 WL. 

8 Oeang langganan hanja f 0.60 

  

onder no. 1130 v.d. blad: | Anak-anak bole pentom,       
    

  

  

Prinsen-Pa rk, Bagavia 
  

  

PRINS THEATER: 

Ini malem dan berikoetoja 
diperteerdjockan Film Tiongkok 

»"HUNG HSING CHU CHIANG 

Bitjara Tjeng im . 

Anak2 dibawah oemoer 17 th tida boleh siibane 

THEATER KA 2: 

Ini malem dan brikcetanja dipersembahksn 
film Tiongkok 

»Oedjon besar ongin riboet” 
Angk-amak biig nonton. 

THEATFK Ka 3 Ini malem 

THE MALAYAN REVUE 

  

    
  

BIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN BATAVIA-C. 

Pertoendjoekan boeat: Hari Senen 14, Selasa 18, 

Rebo 19 dan Kemis 20 November '4l 

,Panggilan DARAH' 
Dengen dalem hofdrool : 

Dhalia - Soerip - Wolly Soetinah - Mochtar Widjaja 
Pertalian darah mancesia, ada satoe pokok lahir 
dan batin jang tida moedah dipertimbangken,.. 
Darah seseorang seperti mempoenjai kampoeng 
dan asal, hiarpoen darah itoe kemoedian-bertjerai, 
dibawah oleh rasib dan peroentoengan, ia akan 

mengenali asalnja ... 
ANAK-ANAK BOLEH NONT ON 

TESALIA BIOSCOOP 
MANGGA BESAR BATAVIA 
Rana 

Ini malem dan besok malem pengabisan '(Tisggal 
doea: Malem sadja) dilangsoengkan pertoendjoekan 

dari film Tiongkok iang mendapat Sucees: 

“Soeara Njanjian ditengah 
2 

Malam' 
Bitjara Tjeng Im pake Tekst Melajoe 

Djangan liwatken ini kans jang baek, silahken 
saksiken ! 

“Anak? dibanaja Oemoer 17 th tida bole nonton 

    

  

  

Moelai hari Kemis 20 Nuv. “a. 
Satoe UNITED ARTISTS film jang Djempolan. 

cc POT O' GOLD» 
James Stewart dan Paulette Goddard. 

Anak-anak boleh nenen ! 

Tida lama lagi: Satoe film dari New Universal 
jaog paling besar dan gilang-goemilang: 

»FRIST LOVE“ (TJINTA PERTAMA) 
Dengen Deanna Durbin — Helen Parsish — Lewis 

Howard — Jack Mulhall, 
Anak-anak boleh nontem! 

AKEN MAEN Satce Film Melasjoe RKadjanja 
dari Sekalian Tjerita Sedih: 

»Hantjoer Hati" 
Anak-anak bole nonton. 

EN SB SUK LE BUANA TK RSA ATAS NN MA 

- 

  
  

CINEMA ORION Serah 
Ini malem pengabisan. BI 

sIN NAME ONLYs 
Dengen 

Carole Lombard — Cary Grant — Kay Francis 
Boeat anak 17 taon atawa lebih toea. 

Moelai 19 Nov. '41 dan malem brikoetnja. 

Muziek Romance 1911 

sDJANT OENG I Hari 
Ina sela 

OUEEN THEATER 

  

  

PANTFJOBAN 
BATAVIA 

  

Atas permintahan 

orang banjak di tam- 
bah lagi satoe malem 

jang pengabisan. 

SI GOMAR 
dengen 

TAN TJENu BOK — 
HADIDJAH 

Satoe film dengen 
banjak scenes me- 
ngerihken| Goenoeng 
Meletoes | Oetan ter- 
bakar! satoe gadis 
jang lemah, dengen 
seorang bongkok se- 
bagsiperlindoeng,ter 
terkegjar pend,anat, 
melintasken laoetan 

lahar dan api! 

Actie jang menggem 
perken! — Drama jg 
mengharoeken hati! 
njanjian jg merdoe! 

Anak? bole nonton!   Moelai 19-20 Nov, 41 

Columbia poenja toe- 1" 1 
kang poekoel Na 

Charles STARRETT 

dalem 

»OVTLAWS 
of he 

PANHANDLE" 1 
Anak2 bole nonton! 

 



  

| TAHOEN 9, No. 259, SELASA 18 NOVEMBER 1941 

Pelantikan , Taal- -Raad” 
di Solo. 

Hadlir wakil Soenan, Soeltan, Mangkoenagoro, 
goeberaoer Solo dan Mataram. 

, 

    

   

$ 

   

Yg 
—. MAKSOED DAN SOESGENAN ANGGOTA »PAHEMAN PANITI 

BASA”. 

ADA mini nad 15/16 No- 
vember. ini digedoeng mu- 

»Taal-Raad” atau 
n-Bahasa” dengan nama 
pa Paniti. Basa”, dalam 

aga »Paheman Radya Poestaka” 
' Jeear biasa, dihadliri koerang lebih 
'200 anggota dan tamoe, diantara- 
“'nja ada wakil Z. H. Sri Soesoehoe- 
nan, wakil Z. H. Sri Soeltan, Z. H. 

 Prins Mangkoenagoro, wakil Z. H. 
' Srj Soesoehoenan, wakil Z. H. Sri 
'Soeltan, Z. H. Prins Mangkoena- 
goro, wakil Z. H. Prins Pakoe- 

| Alam, goebernoer Soerakarta, goe- 
bernoer Mataram, wakilnja bebe- 

| hapa perhimpoenan, wakil pers, 

8 

: 
: 
: 

N 

“beberapa kaoem terpeladjar dan 
| beberapa kaoem-achli bahasa. 

Djam 7.15 sore dimoelaikan, de- 
ngan memperingati dan menghor- 
mati 1000 hari wafatnja Z. V. H. 
Sri Soesoehoenan X, semoea-hadli- 
“Tin berdiri dengan mendiamkan fi- 
kiran, mohon. pada Toehan akan 
penerangan dan keselamatan, 

Ketoea ,,Paheman Radya Poes- 
taka” B. K. P. H: Hadiwidjojo pi- 

' dato pandjang, jang dipendekkan 
koerang lebih seperti berikoet: 

. Karena mengingat kemoendoe- 
“rannja bahasa kasoesasteraan Dja 

memperbaiki. 

Fa diadiak toerbet: 

wa, telah lama P.R.P, selaloe mem 
fikirkan, bagaimana 

1 Djoega beberapa 
tindakan telah dikerdjakan, mes- 
kipoen baroe berhatsil sedikit. 

Berhoeboeng. dgn. kepentingan 
radio, pada 30 Mei 1931 rapat P. 
R.P. mengambil poetoesan, menga 
dakan konperensi dengan wakil 

- pers dan wakil perhimpoenan ra 
beroesaha 

» memperbaiki bahasa. 

    

    

        

    

Bahwa bahasa kesoesasteraan 
| Djawa itoe roesak, boekan hanja 

P.R.P. sadja jang mengatakan, se- 
“Gang dalam tahoen 1910, ketika 
goebernemen membentoek ,,com- 
'missie voor het onderzoek naar de 
.mindere welvaart der Ini. bevol- 
king op Java en Madoera” jang di- 
pimpin resident Steinmetz, telah 

oesahanja 

- madjoekan pertanjaan hal kemoen 
« doerannja- bahasa itoe. Poen djoe- 

    

“ga Z. H, Prins Mangkoenagoro de- 
ngan R. W. Dwidjosewojo dan djoe 

F roe-bahasa Soerakarta J. W. Ki- 
. Niaan telah madjoekan nota hal ke- 

| hasa kasoesasteraan 

- moendoerannja bahasa. kasoesas- 
teraan itoe. : 
Ada jang mengatakan, jang ba- 

itoe tidak 
“ roesak dan tidak moendoer, me- 
lainkan verjonging dan taalverrij- 
king. Tetapi didalam praktiknja 
tidak demikian, jang dalam hal ini 
spr. menerangkan beberapa kedja- 

dian sebagai tjontah jang djitoe, 

  

akan menjatakan kemoendoeran 
dan keroesakan itoe. 

Dalam tahoen 1936 ,,Java-Insti- 
stuut” telah mengadakan konpe- 
rensi di Mataram, jang meloeloe 
membitjarakan bahasa kasoesaste- 
raan Djawa itoe, jang disini P.R. 
P. madjoekan keterangan, jang 
kalau dipelihara baik-baik, bahasa 
Djawa bisa. dipergoenakan dalam 
semoela peladjaran di sekolah 
tinggi. 

Djoega dalam dahaan itoe ,,Lit- 
terair Paedagogische Club” di So- 
lo telah madjoekan oesoel, soepaja 
P.R.P. menerbitkan karangan dan 
toelisannja semoea  Poedjangga, 
goena membangoenkan perasaan- 
nja kaoem pemoeda. 

-. Berhoeboeng dengan akan ber- 
dirinja" sekolah tinggi bahasa ka- 
soesasteraan (Litteraire faculteit) 
dalam tahoen 1940 telah dibentoek 
koemisi, jang dinamakan ',,Niti- 
Basa” jang hatsil pelapoerannja 
baik, mendjadi-pokok dasarnja P. 
P.B. jang: didirikan malam ini. 

Berdirinja P.P:B. ini mendapat 
bantoean dari rijk Soerakarta (Ka 

soenanan), rijk Mangkoenagaran 

dan goebernemen. . Hanja- sajang- 
nja jang rijk Djokjakarta (Kasoel- 
tanan) dan rijk Pakoe-Alaman be- 
loem dapat membantoe karena be- 
loem ada beja. 

Maksoed toedjoeannja PP 
jalah: 1. Mendjaga keroesakannja 

bahasa. Djawa. 2. Mengatoer soe- 
paja bahasa Djawa bisa mentjoe- 
koepi keboetoehan masjarakat. 3. 
Memadjoekan peladjaran bahasa 
kasoesasteraan Djawa soepaja bi- 
'sa mendjadi alat terboekanja pe- 
rasaan Ka-Poedjanggaan jang ter 
simpan pada kaoem pemoeda. 4. 
Mentjari perkataan-perkataan ba- 
roe- boeat menanamkan barang 
barang atau keadaan-keadaan ba- 
roe, dan 5. Tidak bermaksoed po- 
litik, meloeloe bersandar pada ba- 
hasa sadja. 

Soesoenan anggota P.P.B. terdi- 
ri toean-toean: 1. B. K. P. H. Koe- 
soemojoedo ketoea, 2. mr. drs. R. 
T Notonagoro, 3. R. M. Ng. Soe- 
mohatmoko, 4” R: Soetope-Adisa-. 
poetro, 5. R. M. T. Ronggowarsi- 
to, 6. R. Prawirohardjo (Salatiga), 
T. R. Dwidjowjjoto (Mataram), 8. 

R. Andogo Wedyokarjoso (Mata- 
ram), 9. R. M. Sindoesawarno (Se- 
marang), 10. R. Soetarnomidjojo 
dan 11. R. Joesowijoto penoelis me 
rangkap bendahara. 'Perloe dite- 
rangkan, jang 1 dan.2 sebagai wa- 
kil rijk.Soerakatta (Kasoenannan), 
3 dan 4 sebagai wakil rijk Mang- 
koenegaran dan 5 sebagai wakil P. 
R. P. Adapoen selain dibelakang 
nama diterangkan tempat tinggal- 
nja, semoea tinggal di Solo. 

  

  
  

Tjara mengerdjakan tjita-tjita 
itoe P.P,B. beroesaha dengan dja- 
lan: I. Menerbitkan madjallah boe 
lanan, dengan nama ,,Niti-Basa”, 
2. mengadakan kogrsoes waktoe 
vacansi, 3. minta bantoeannja pers 
dan radio, mengoemoemkan, poe- 
toes-poetoesannja P.P.B.! 

Redaksi ,,Niti-Basa” terdiri toe- 
an-toean: 1. R. Josowijoto, 2. R. M. 
T, Rongowarsito, 3. M. Soetedjo 
Wirjowasono, 4, R.M, Ng. Doe- 
todiprodjo, 5. R. Soetopo Adisa- 
'poetro dan 6. R. Djokowaloejo 
(penoelis). 

Sebagai adviseur P.P.B. jalah 
dr. Th. Pigeaud dan dr. Tjan Tjoe 
Siem kedoea-doeanja di Mataram, 

Setelah menerangkan dengan 
resmi, jang berdirinja P.P.B. dilan- 
tik, dengan oetjapan sekedarnja 
kepada ketoea dan anggota P.P.B., 
maka dengan ini dinjatakan, jang 
badan itoe didirikan. 

Laloe B. K. P. H. Koesoemojoe- 
do sebagai ketoea P.P.B. berpida- 
to sekedarnja, - oentoek menerima 
penjerahan pimpinan P.P.B. itoe, 
dengan mengatoerkan terima ka- 
sih seperti biasa, djoega menjata- 

kan berat dan soekarnja kewadji- 
ban itoe, tetapi diterima, karena 
mengingat kepentingan bahasa, jg. 
bisa mendjadi alat akan kaloehoe- 
rannja bangsa, 

Wakilnja Z. H. Seri Soesoehoe- 
nan XI, jalah K. G. P. H. Hanga- 
bei memberikan poedjian selamat 
kepada berdirinja P.P.B. itoe. 

Inspecteur Indonesisch onder- 

wijs daerah Vorstenlanden J. A. 
Mulder berpidato dalam bahasa 
Djawa sebagai wakilnja directeur 
van onderwijs en Eeredienst, jang 
memberi selamat dan sebagainja. 

Wakil pengoeroes-hesar Java- 
Instituut S. Koperberg djoega me- 
ngoetjapkan selamat dan me- 
njanggoepkan bantoean kalau ada 

perloenja. Toean R. Partohadi- 
soetjipto ketoca ,,Gerombolan Ka- 
soesasteraan” dj Slawi berpidato, 
djoega mengatoerkan selamat dan 
sebagainja, jang laloe disamboeng 

oleh toean R. M. Tjokrotanojo ke- 

toea ,,Gerombolan Kasoesastera- 
an” di Klaten. 

Setelah mengoelangi mengatoer- 
kan terima kasih, maka ketoea 
P.R.P. mengoemoemkan berdirinja 
,Komite-.Ronggowarsito” jang ber 
hoeboeng dengan 70 tahoen wafat 
nja Poedjangga-besar R. Ng. Rong 
gowarsito besoek 24 November ini 

P:R.P: membentoek Tan. Ej 
terdiri toean-toean: 1. Mr. B. K. 
P. H. Djojokoesoemo ena BK. 
P. H. Praboewidjojo wakil-ketoea, 
3. R. Josowijoto penoelis merang- 
kap bendahara, 4. J. A. Mulder' 
(Mataram), 5. I. S. Tan, 6. R. M. 
T. Ronggowarsito, 7. H. Soetadi, 
8. R. Soetopo Adisapoetro, 9. R. M. 
Sindoesawarno. (Semarang) dan 
10 R. Dwidjowijoto (Mataram). 

Djam 8.30 sore oepatjara pelan- 
tikan P.P.B. dibikin boebaran de- 
ngan selamat. (,,M”). 

  

  

  

CHIEF JUSTICE BURMA. 
Aneta mengabarkan, bahwa de- 

| ngan. naik pesawat Knilm pada 
“hari Sabtoe siang Sir Ernest H. 
- - Goodman Roberts, Chief Justice 
— dari Burma, jang baroe kembali 
| dari koendjoengannja partikelir 

ke. Australia, pada. tanggal 16 
boelan ini kembali mencedjoe ke 
Rangoon dengan naik pesawat 

1 KeaM 

  

$ DI RAMPOK.DAN DIBOENOEH. 

, 
Di. daerah. Tjikarang malam 

Saptoe jang boelan laloe ini ter- 
1 jadi. poela. perampokan jang di- 
lakoekan oleh, komplotan peram- 

Es pok jang soenggoeh kedjam, Jang 
' mendjadi korban perampok itoe 
“ doea orang Tionghoa jang mem- 

1 
2 
  

   
23 

boeka waroeng di kampoeng Me- 

dan Asam, 

Koendjoengan perampok  itoe 
kira-kira. djam 11. malam, dengan 
Hara memaksa, perampok -itoe da- 

“ pat: memasoeki waroeng. itoe. 
. Eigenaar waroeng terseboet 
jang roepanja. tidak. hendak me- 

“njerah dengan paksahan peram. 

pe 1. itoe telah dianiaja dengan 

batjokan beroelang-oelang, sehing 

ga sa'at itoe djoega.toean. roemah 

'itoe melepaskan djiwanja, 

Kedjamnja perampok. itoe jang 

'soedah.meniwaskan satoe djiwa 

masih poela beloem poeas, meski- 

poen mereka menghadapi seorang 

toea jaitoe mertoeanja. jang “dis 

boenoeh itoe, orang toea itoe poen 

dianiaja poela sehingga loeka-loe- 

ka parah sehingga mengoeatirkan 

djiwanja. 

Ketika kedjadian Pa 

    Kibakah TER BID Tila 

ini tak ada seorang jang berani 
datang menolong, karena peram- 
pok 'itoe konon chabarnja ber- 
djoemlah lebih dari sepoeloeh 
orang, sebagian dari pada mereka 
itoe mendjaga ditiap-tiap pintoe 
roemah tetangganja, sambil me- 

nantang siapa jang akan datang 
menoeloeng. 

Kedatangannja politie perampok 
itoe soedah lama perginja, se- 

hingga berita ini diwartakan be- 

loem dapat ditangkap. 
Berapa djoemlahnja barang 

jang dirampoknja masih dalam 

penjelidikan politi. Bri 

  

TANGKAPAN JANG BAGOES. 

Malam Minggoe jl. Com- 
missaris Politie disectie Prapa- 

tan mendapat chabar. bahwa. da- 

lam bengkei B.V.M. di Kramat 

ada berkoempoel  djoeara-djoeara 

djoedi. jang sedang asik berdjoedi 

dadoe -sintir, 

Mendengar berita ini. pembesar 

politie itoe dengan diantar politie 

sebawahannja laloe: melakoekan 

penggerebekan, dan ketika itoe te-. 

lah dapat ditangkap sehingga 

berdjoemlah lebih dari 20 orang. 

Ternjata. djoeara djoedi terse- 

boet boekani tjoema pegawai jang 

bekerdja dalam 'itoe bengkel, djoe 

ga terdapat orang lsear. (Br.). 

  

'MASOEK K. M. A. 

Menoeroet keterangan jang di- 
terima oleh. penanja, maka dalam 

tahoen. jang laloe ada beberapa 
pemoeda-pemoeda. Indonesia, jang 

berhadjat masoek. sekolah K.M.A. 

di Bandoeng. 
Dalam timbangan tentang hal 

itoe, selain. akibat dari keadaan, 

mereka jarig boekan orang Belan- 

da jang hendak mengoendjoengi 

K.M.A, haroes mempoenjai Euro-   peesch privaatrecht, 
Berhoeboeng dengan itoe sipe-   

nanja ingin mengetahoei, apakah 
Pemerintah tidak sependapatan 
dengan dia, bahwa perdjandjian se 
bagai dahoeloe itoe, djika benar 
telah dimadjoekan, walaupoen 

perloe dalam tahoen jang soedah- 
soedah dianggap, sekarang tidak, 
bagaimana sadja sebeloem pene- 
rimaan kandidat baroe oentoek 
tahoen 1942/1943 dibatalkan. 

Djawab pemerin- 
tah 

Pemoeda -pemoeda — Indonesia 
jang dididik mendjadi opsir, tidak 
akan takloek pada oendang-oen- 
dang burgerlijk en handelsrecht. 

Perdjandjian jang sama tidak 
akan diloeloeskan masoek di Ko- 
ninklijke Militaire Academie. 

  

MINTA DIBERIKAN 4075 DUUR 
TETOESLAG DI TAHOEN 1942. 

Antara” mengabarkan, berhoe- 
boeng  moengkin — diadakannja 
Kongres PSPI ke 2 dalam waktoe 
jang tidak lama lagi, maka PSPI 

tijabang Djakarta telah mengada- 

kan rapat anggautanja di Balai 

Pertemoean Roekoen Paseban di 
Pasebanweg Blakang 61, dibawah 

pimpinan toean Pandinem. 

Rapat diantaranja meroending- 

kan tentang oesoel-oesoel jang 

akan dimadjoekan dalam Kongres 

jang akan datang. Berhoeboeng 

dengan kegentingan internasional 

jang moengkin menjebabkan ma- 

hal dan soesahnja “ sjarat-sjarat 

oentoek hidoep, maka rapat me- 

moetoeskan dengan soeara boelat 

soepaja K.P.M. memberikan duur 

tetoeslag boeat tahoen 1942 pada 

segenap pegawainja sebesar 40. 

Poetoesan ini  (duurtetoeslag) 

akan dimadjoekan teroes kepada 

Directie K.P.M. dengan perantara- 

an P.B. P.S.P.I, sebeloemnja da- 

tang kongres. 

Rapat ditoetoep pada djam 2 

siang. 

| kaoem bangsawan (poetera 

| Paningrat-Oetara, 

| drowino 

NM TA sapa Pap ne AN Ma NP TAN SE 

  

  

Djawa Barat. 

TJIREBON. 5 
TOEAN ENOEH AKAN MELE- 
TAKKAN DJABATANNJA ? 
Didengar kabar bahwa tak lama 

lagi toean Raden Enoeh, Commies- 
Redacteur pada kantoor Regent- 
schap di Tjirebon, akan meletak 
kan djabatannja. Apa jang mendja 
di sebabnja, dan hendak kemana be 
liau seteroesnja, sementara kita 
tak dapat mengabarkannja. 

CAMOUFLAGE. 
Telah keloear perintah dari Mili 

tair oentoek camoufleeren beberapa 
gedoeng jang tertentoe, berhoe. 
boeng dengan kepentingan Militair, 

B.A.T. telah lama dicamoufleer 
dan sekarang Gemeente hampir se 
lesai, dan tak lama lagi tentoe ge- 
doeng 2 lainnja. akan menjoesoel. 

BEGROOTING REGENTSCHAP. 
Rentjana begrooting  Regent- 

schap Tjirebon bagi tahoen 1942 

' adalah seperti berikoet: Keloearan 
| Biasa besarnja f 352.902.— (Ta- 

hoen 1941 f 339.388): Keloearan 

Loear biasa f 46.890 (tahoen 1941 

f 34.920). Tambahannja begrooting 
itoe berhoeboeng dengan keloearan 
nja duurtebijslag. 

Oentoek keperloean Volksonder- 
wijs sadja bijslag itoe besarnja 
f 11.000. Berhseboeng dengan ini 
maka maksoed oentoek membikin 
roemah sakit di Gempol dan akan 
menambah banjaknja poliklinieken 
jang masing 2 akan meminta ong- 
kos besarnja f 6000 dan f 2000 se- 

karang dioeroengkan: poen keper- 
loean oentoek djalan dikoerangi da 
ri tahoen jang laloe sedang soemba 

ngan kepada Bedelaarskolonie di 
Palimanan dikoerangi poela asal 
f 3000 mendjadi f 2000,- 

PRIJSBEWAKINGSCOMMISSIE. 
Baroe2 ini di Tjirebon oleh bebe 

rapa ambtenaar B.B: serta ambte- 

naar dari Economische Zaken te- 

lah diadakan pertemoean, oentoek 
memperbintjangkan berdirinja 
Prijsbewakingscommissie. Sementa 
ra kita beloem dapat membentang- 
kan bagaimana soesoenannja itoe 

Commissie, sebab ' beleem - diben- 

toek, 

-SDJALAN. DIFOETOEP. 
Djalan Regentschap dari Gege- 

Sik ke Kaliwedi, berhoeboeng de- 

ngan sedang diperbaikinja sesak 

-gal 10 November 

  
Sa
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Zanggres #jang 
terkenal sedang 

di opname me- 

SN Ojanji dalant studio Filim 

soearanja merdoe “serta 

njaring kerna selaloe pake 

Tablet Balashin Sai (Pat ' 

3 Ku NA an) Tjap 175 
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P4 BISA DAPAT: Beli 
DIANTERO TEMPAT 

  

jang meliwati kali Tjiwaringin (sa 
sak Kaliwerga) ditoetoep, oentoek 
lamanja 1 boelan, ja'ni dari tang- 

sampai 10 De- 
cember j.a.d. 

PEMBOEKAAN KAMPEMENT 
Kampement baroe oentoek ke- 

perloean Militair baroe-baroe ini 

telah” diboeka dengan opisil, de- 
ngan sederhana sekali. Dalam pem 
boekaan ini nampak beberapa 
anggauta Pemerintahan, Resident, 

Burgemeester, Regent, d.i.I. poen 
Kolonel Toorop. Mereka mengada- 
kan pedato, sedang kolonel Toorop 
menjampaikan oetjapannja kepada 
kacem Militair jang ada di Tjire- 
bon. 

Dalam pemboekaan ini dilepas- 
kan djosega tiga kali letoesan bom. 

PEMBENTOEKAN NAHDHA. 
TOEL OELAMA. 

Madjelis Pers. N. O. mengabar- 

kan: 

Pada hari Djoem'at tanggal 14 
ib. dengan mengambil tempat di 

Madrasah Nidhanijah, persiapan 
N.O. kring Tjibeber (Tjiandjoer) 
telah mengadakan satoe pertemoe- 
an, jang dapat koendjoengannja 
oemmat Moeslimin sangat me- 

moeaskan sekali, hingga madras- 

sah terseboet, boleh dibilang pe- 

noeh. 

MALIMPING. 

PEROESAHAAN TAXI-TAXI 
DAN OPELET-OPELET 

MOENDOER., 
Rata-rata eigenaar-eigenaar ta- 

xi dan/atau opelet- dit Malimping 
kian lama semangkin mengeloeh 
karena terasa oleh mereka ten- 

tang wperoesahaannja mendjadi 

moendoer. Ini bisa djadi disebah- 

kan dengan diperloeasnja peroe- 

sahaan — Transport-Onderneming 
A.O.B. Seperti telah diketahoei, 
selain arah Malimping/Saketi dan 

  

  

Malimping/Rangkas, djoea Malim- 
ping'/Tjisiih (djalan Bajah) di- 
adakan autobus, Goena penoem- 
pang soedah tentoe memilih jang 

moerah sewaannja dan tetap dja- 

lannja. Oleh karena itoe oemoem- 

nja jang mempoenjai taxi-taxi 
dan/atau opelet-opelet di M'ping 
sangat 
silan peroesahaannja mereka dji- 
ka dibandingkan dengan waktoe 
jang soedah liwat, althans se- 
beloem ada autobus tsb, Teroeta- 
ma mereka ingat atas bebannja 
jang telah dipikoelkan (Inkom- 

sten Belasting). 

VELDPOLITIE BIVAK. 
Setelah di Rangkasbetoeng men 

dapat perobahan, jaitoe jang ta- 
dinja ditempatkan Mil. Marchaus- 
see, baroe-baroe ini diganti de- 
ngan Veldpolitie. Demikian poela 
tidak “ketinggalan di Malimping 
poen diberi pendjaga keamanan 
itoe dan ada bivak-nja. 

KETJELAKAAN POSTAUTO. 
Terdjadi hari Rebo jbl, dibetoe- 

lan Bodjongdjoeroeh 20 Km. dari 

Mlp postauto jang menoedjoe ke 

Saketi lantaran selip telah terba- 

lik, 8 orang penoempangnja men- 
dapat loeka-loeka jang mendapat 
loeka-loeka berat ada 3 orang. 

Jang tjelaka teroes dikirim ke 

hospitaal Pandeglang. Sampai ka- 

baran ini ditoelis “auto terseboet 

masih beloem diangkat dari-parit 
dimana terdjadinja ketjelakaan 

itoe. Oentoeng tidak mengorban- 

kan djiwa itoe waktoe, 
  

TANGGERANG. 

GEMPA BOEMI. 
Tentang gempa boemi di Tange 

rang dapatlah Observatorium .di- 
sini mentjatat bahwa keadaan 

itoe- terdjadi antara djam 7.50 
hingga 1.55, 
— “Ini boleh dikata keras, karena 

perkakas oentoek mentjatat gon- 
tjang. 

  

Oepatjara 

LARI Sabtoe 15: November ini 
“(25 -Sjawal Be 1872) adalah 

bersetoedjoe 1000 hari wafatnja 
Z. V. H. Seri Soesoehoenan Pakoe- 
Boewono X di' Soerakarta Hadi- 

ningrat, jang wafat ketika hari 
Senin 1 Soera-Moeharam Dje 1870 
(20 Februari 1939) dalam keraton 

Soerakarta. 
Menoeroet adat kebiasaan dan 

kepertjajaan rra'jat, peringatan 
1000 hari wafatnja itoe dilakoekan 
dengan oepatjara kebesaran, lebih 
dari peringatan 1, 3, 7, 40 dan 100 
hari dari wafatnja. Djoega dalam 
keraton telah dilakoekan oepatja- 
ra kebesaran. 

Malam Sabtoe 14/15 November 
telah diadakan oepatjara ,,sasadji” 
atau ,,selamatan” jang didalam ke- 
raton diadakan  pasowanan, ter- 
oetama bagi kaoem pembesar dan 

dan 
tjoetjoe), diantaranja ada hadlir 
Z. H. Priris Pakoe-Alam dari Ma- 
taram. Sag 

Djam 8 sore Z. H. Seri Soesoe- 
hoenan mijos, doedoek' di Sasana- 
Parasdya (antara pendopo-agoeng 
Sasanasewaka dengan roemah-da- 
lem Probosoejoso), semoea pange 

ran dimoekanja, semoca boepati di 
Jain-lainnja di 

palataran (halaman: moeka pen- 

dopo). 

Djam 8.30: sore Z: H. Seri Soe- 

soehoenan doedoek di Sasono-Hon 
bersama-sama 

permaisoeri G. K. Ratoe' Pakoe- 

Boewono, G. K. Ratoe Hemas 

(djanda almarhoem Z. V, H. Seri 

Yoesoehoenan X),: G: K. Ratoe 

Ageng (iboe Z. H. Seri Soesoehoe- 
nan XI), semoea pangeran, Se- 

moea poeteri bangsawan poetera   Radja dan semoea boepati. 
Setelah dibatjakan do'a oleh K. 

R, T, P, Tafsiranom hoodfpenghoe 

  

dengan 

1000 hari wafatnja Seri 
Soenan X. 

Peringatan dan penghargaan ra'jjat 
secemoemnja. 

loe-keraton. dan oetjapan 'amien 
oldh semoea jang berhadlir, ter- 
oetama kaoem Oelama dan chatib, 
laloe makan ,,selamatan” itoe ber- 
sama-sama. 

Sehabis itoe Z. H. Seri Soesoe- 
hoenan dengan semoea itoe kem- 

bali doedoek di Ssono-Parasdyo 

lagi. Tidak lama lagi, djam 10.30 
malam boebaran. 

Pada malam itoe di Masdjid-be- 
sar diadakan pembatjaan Al. 
@oer'an dan ,,tahlil” oleh kaoem 
oelama dengan penghoeloe dan 

chatib, sedang di Masdjid Peedyo- 
sono (didalam keraton) dilakoe- 
kan demikian oleh golongan Djoe- 
roe Soeronoto dan sebagainja. 

Hari Sabtoe-pagi ini dalam ke- 
raton telah dilakoekan oepatjara 
kebesaran. Sebeloem djam 10 pagi 
semoeca kaoem pembesar dan bang 

sawan dan prijaji habdi-dalem pe- 
gawai negeri telah sowan masoek 

dalam keraton, berpakaian hitam, 
begitoe djoega pradjoerit-keraton 
dan fain-lainnja. 

Djam 10 pagi Z. H. Seri Soesoe- 
hoenan XI mijos doedoek siniwoko 
diatas dampar-kentjono ditengah- 
tengah pendopo-agoeng Sasonose- 
woko, dengan dihormat soeara ga- 
melan gending Serikaton dan moe- 

sik lagoe Wilhelmus. 
Tidak lama dari itoe Seri Bagin- 

da memberi titah kepada Njai Toe 
menggoeng (boepati perempoean) 
oentoek memerintahkan kepada 
rijksbestuurder (jang doedoek se- 
bo di Pagelaran Sasonosoemewo 
bersama-sama dengan boepati dan 
prijaja habdi-dalem golongan loe- 
ar), dengan perantaraannja boe- 
pati anom Gandek. Setelah Njai 
Toemenggoeng itoe kembali, maka 
Seri Baginda laloe djengkar.   Rijksbestuurder meneroeskan ti- 

tah Radja kepada hoofdpenghoe- : 

  

  
  

loe-keraton, oentoek melakoekan 
pembatjaan do'a jang disertai 

oetjapan amien oleh semoea jang 

berhadlir, jalah ,,selamatan” bagi 
1000 hari wafatnja Z. V. H. Seri 

Soesoehoenan X itoe. Sehabis itoe 
laloe boebaran. 

Pada hari Sabtoe-pagi itoe djoe- 
ga Seri Baginda telah oetoesan se. 

mentara pangeran dengan boepati 

dan prijaji lain-lainnja ke Astana 
koeboeran Radja di Imogiri, oen- 
toek melakoekan oepatjara ,,sela- 
matan” dan , tahlil”. 

Perloe diterangkan, jang semoea 

pegawai negeri, berpangkat man- 

teri ke atas sama menerima ,,godo- 
ngan” jalah ,,brekatan” dari sela- 
matan ,,hadjad-dalem”. Sebeloem 
itoe kepada Z. H. Seri Soeltan IX 
di Mataram, kepada Z, H. Mang- 
koenagoro VII, kepada Z. H. Prins 
Pakoe-Alam VIII, kepada toean 
goebernoer Soerakarta, kepada 

rijksbestuurder Soerakarta, kepa- 
da semoeca pangeran diseloeroeh 
Vorstenlanden telah sama dikirim 
kan ,,godongan” itoe. 

Boekan hanja di keraton sadja 
jang mengadakan peringatan 1000 
hari itoe, , djoega ra'jat oemoem 
sama mengadakan oepatjara per- 
ingatan itoe masing-masing,” mit- 
sainja perhimpoenan poetera poe- 
teri .sentono keloearga . keraton 
(Narpowandowo dgn. Poeteri-Nar 

powandowo dan Moedowandowo) 
telah mengadakan ketika malam- 
Ahad 8/9 November ini di pendo- 
p9 roemahnja K. R. M. T. H. Woer 
Janingrat, perhimpoenan-radio S. 
R. V. mengadakan pada malam- 
Sabtoe 14/15 November, roekoen- 
kampoeng mengadakan djoega di 
pendopo roemahnja t. H. Soetadi, 

radio S. R. I. mengadakan pada 
malam-Ahad 15/16 November, be- 
gitoe djoega golongan lain-lainnja 
masih banjak lagi. Begitoelah ke- 
loehoerannja almarhoem Seri Ba- 
ginda itoe tetap tertjantoem dalam 
sanoebari ra'jat oemoem. (,,M”), 

   

merasa koerang pengha. 
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2 Perikatan Perhimpoenan 

  

Islam. 
ADA harj Minggoe 16 Move 

- ber 1941 telah dilangsoeng- 
ikan rapat Oemoem Perikatan Per 

—. himpoenan Islam (PERPI) bertem 
“pat gedoeng Rialto Bioscoop Se- 

| nen dengan amat gembira. 
Koendjoengan dari fihak publiek 

' sangat memoeaskan. Wakil Advi 
seur voor Inlandsche Zaken nam 

pak berhadlir, : 
Pada djam 9 oleh ketoea rapat 

jaitoe todan Oemar Hadi sebagai 
ketoea dari PERPI memoelai.mem 
boeka rapat dengan terima kasih 
kepada . Eigenaar Rialtobioseoop 
jang telah memberikan 
PERPI oentoek memakai tempat 
nja bervergadering dengan gratis. 

kepada 

Kemoedian. oleh ketoea rapat me 
njerahkan pembatjaan Al @oer'an 
kepada toean Sa'ad Mangoen wa 

kil dari Al Irsjad kemoedian- di 
terdjemahkan kedalam basa Indo- 

nesia dengan djelasnja. 
Pembitjara kedoea oleh  Toean 

Al Bahrj wakil dari Moehammadi 
jah jalah menerangkan tentang 
Azas dan Statutennja PERPI, Oleh 
Pembitjara diterangkan “ dengan 

djelas. 
PERPI mendjaga rasa persauda 

raan dalam Islam dan dengan GA 
BOENGAN didalam PERPI fihak 
ramai akan mengetahoei bahwa se 
soenggoehnja orang?  Moeslimin 
ini adalah satoe, jang walaupoen 
kita lihat banjak perhimpoenan2 
Islam jang berdiri di Indonesia ini. 
Pembitjara ke 3 oleh toean. Wi 

rasendjaja wakil dari POI mene- 
rangkan Social didalam Islam. 
Oleh karena pembitjaraan beliau 
inj hampir melampaui pembitjara 
an jang dapat dibitjarakan dida 
lam rapat terseboet (merembet 
so'al jang moengkin mengenai po 
litiek) maka oleh ketoea rapat pem 

| bitjara telah diperingatkan, tetapi 
roepanja tak oeroeng djoega pem 
bitjara mendapat ketokan dari pi 
hak wakil pemerintah, sehingga ke 
pada ketoea rapat diperingatkan 
djika rapat mendapat ketokan se 
kali lagi akan teroes diboebarkan. 
Oleh ketoea rapatpoen hal ini di 
peringatkan kepada pembitjara 
agar ia mondjaga segala pembitja 

raannja. 

Pembitjara jang ke-4 oleh toean 
Asad Sjahab wakil dari Arrabita 
toel'alawijah. Ia menjeroe kepada 
segenap kacem Isiam agar bersa 

ma gama memperkoecatkan persa 
toean Oemmat Islam dan djika ada 

  

| Gedoeng pertemoean 

  

perhimpoenan2 Islam jang beloem 
menggaboengkan dirinja didalam 
Badan PERPI agar lekas2 meng- 
gaboengkan diri, dan kepada sege- 
nap kaoem Moeslimin diharapkan 
oentoek membantoe dengan sekoe 

at koeatnja. . 

Pemb. ke-5 oleh t, Amir Hanuah 
Hajat wakil dari PERSIC, ialah 
Islam dan Masjarakat, Pembitja 
ra terseboet memang penting dan 

baik sekali, hanja amat tjepat 
dan koerang keras soearanja se- 
hingga dari fihaknja publiek ada 
jang berteriak agar soeara dikoeat | 
kan dan djangan terlaloe tjepat. 

Sesoedah pembitjara jang ke 5 

ini ketoea rapat menjerahkan pim- 

pinan rapat kepada toean Al-Bah 

rj wakil dari Moehammadijah oen 

toek menggantikannja, karena ia 

akan melakoekan pembitjaraannja 

tentang agenda HIKMAH PERKA- 
WINAN DIDALAM ISLAM, 

Oleh tocan Oemar-Hadi sebagai 

wakil dari PSII, memoelailah pem 

bitjaraannja. 

Didalam pembitjaraan terseboet 

dibagi atas beberapa fatsal, jaitoe, 

apa sebab manoesia berkawin. 
- Sesoedah pembitjara mendjelas- 
kan soal perkawinan Islam ini de 

ngan djelas maka pembitjara me 
nanja kepada fihak hadlirin, soe 
dahkah tjara perkawinan kita oem 

| mat Islam dj Indonesia ini telah me 
noeroet hoekoem dan kemaoean Is 
lam sebagai jang telah diterang- 
kan pembitjara ini. Fihak hadlirin 
mendjawah dengan rioehnja be- 

loem. 
Sesoedah pembitjara jang ke- 

moedian ini selesai, maka diada- 
kan pauze, dan diedarkan bus-2 
oentoek menjokong bahaja keba- 
'karan di Kemajoran. dan menda- 
pat f 3.06, 

Seso:dah pauze diberikan kela- 
pangan boecat jang akan menjo 
kong pembitjaraan. 

Sebeloem rapat ditoetoep oleh ke 
toga rapat diperma'loemkan bahwa 
PERPI akan mengadakan Con- 
Sultatiebureau Islam dan akan 
mengichtiarkan berdirinja seboeah 

Moeslimin, 

dan ia menanja kepada hadlirin 
moefakatkah segenap jang hadh'r 

atas niatnja PERPI ini. Dengan 
sogcara boelat hadhirin mendjawab 

mo. fakat. 
Djam 12.45 rapat ditoetoep de- 

ngan batjaan soerah Wal-'acri. 

  

Djawa Te Tengah. 

SEMARANG. 
BARISAN P. II. MOELAI ME- 

RINTIS DJALAN. 
Malam Minggoe jang laloe Ba- 

risan P, II. Semarang telah me- 
rapat Pengoeroes 

bertempat di roemahnja t. Kasim 
Toha- Wotpraoe 23 dengan di ba- 
.wah pimpinannja t Soemantri se- 
bagai ketoea. 
Dalam rapat itoe telah di poe- 

toeskan tentang adanja: 
t. Uniform badjoe (kemedja) 

poetih, tjelana poetih, dasi 

item dan kopijah item, semen 

tara sepatoe merah (bruin) 

akan tetapi rapat memoetoes- 
kan sepatoe item. 

2. Bendera poetih oedjoengnja 

idjo “arti bendera - tjabang 
(persatoean) dengan di beri 

toelisan item jang bermak- 

| soed BARISAN P.LI. : 

3, Salam djari lima jang mem- 

| poenjai arti roekoen Islam. 

4- Tanda - pengoeroes mempoe- 

njai 1 strip di baan satoe Xiri 

pemimpin 2 strcep di atas sa- 

toe kirinja. 

5. Truindag pada tiap-tiap hari 

Djoem'ah sore di Instituut Si- 

git Peterongan di  moelai 

djam 5 tim 6 n.m. 
6. Pengoeroes Barisan masih te- 

tap sebagaimana jang soedah 

@'siarkan dalam pers-pers jg. 

scedah laloe jalah Toean-toe- 
'an Soemantri Oemar Ahdollah 
Moch Dasoeki Joeso:f, Moch. 
“Ali Moesawa masing2 sebagai 
Ketoca, W. Ketoea, Penoelis. 
dan Bendahara, dan bebera. 
pa pembantoe- .pembantoe. : 

7. Dewan Pemimpin terdiri dari. 

t.t. Soejadi, Ali Alijdroes, O. 

Abdoellah dan Zarkasi. 

& Badan “Propaganda terdiri 

dari t.t. O, Abdoelah, S. Ali 

Alijdroes, E. Abocbakar ma- 

sing-masing Ketoea Penoelis 

dan Bendahara, dan pemban- 

toe —pembantoe Moch Sidig, 

(A, Salman, A. Ridwan dan 

Joesoef Aris. 

9. Badan Magazijn terdiri dari 
t. Projoatmodjo ketoea t. 
Mochtar Penoelis Moch Sidiag, 
Mochamad masing-masing ben 

dahara 1 dan 2 Hadji Moeham 
“ mad Hoesni magazijnumeester 
pembantoe-pembantoe, Soel- 
chin Erfan dan Mochammad. 
Badan Cursus boeat sementa- 
ra waktoe masih di pegang 
oleh pengoeroes Barisan. 

Ketjoeali poetoesan-poetofsan 
terseboet di atas poen anggauta 

Barisan P,LI, di haroeskan mem- 
bajar  ijoeran  sedikit-dikitnja 
f 0.05 dan masoek dalam P.LI. 

terlebih dahoeloe. 

Sekira djam 11 malam rapat di 
toetoep dengan bersama memba- 
tja alfatechah. : 

Segala soerat menjoerat soepa- 
ja di alamatkan kepada Penoelis 
Barisan P.LI. p/a Moh. Dasoeki 
Joesoef Tjabean 20. 

1C. 

5 £ 

PERSI DAN CONGRES. 
Berhochoeng dengan akan ada- 

nia Congres “,/Persatoean Sopir   Indonesia” besoek boelan Deeem- 

- rang telah mengadakan rapat 
anggauta bertempat di Instituut 

. Sigit, Peterongam,” dan dipimpin 
oleh toean Drs. Sigit sebagai Ke- 
toeanja Antara lain rapat me- 
ngambil poetoesan : 

5 

1, Persi Semarang tiada menga- 
djcoekan oesoel hanja toeroet 

: meroendingkan oesoelnja lain 
tjabang jang dianggap perloe. 

2.. Tjabang ' Semarang bersedia 
menerima Congres j.a.d, 

3. Oetoesan ke Congres hanja 1 

orang jalah tosan A, Rachman. 
4. Oentoek memoedahkan perhoe- 

boengan, akan dioesahakan 
mengadakan kantoor sendiri, 

“ poela mengingat keperloean 
. tjabang jang berkenaan de- 

ngan akan diadakannja Ar- 
beids bemidde!'ing dan Rechts- 
kundige Adviesburcau boeat 
anggautanja sendiri, 

5. Menambah soesoenan Pengoe-   roes sebagai pembantoe jalah 
toean-tocan Ong Ping Hwan, 

ber j.a.d. Persi” tjabang Sema-. 

Soetamdo, dan 
Moh, Kasan. 

Rapat dimoelai djam 8,30 ditoe- 
toep djam 11 dengan tenang. 

Hardjotioso, 

HULP POLITIE DIDEPAN 
HAKIM, 

Karenatiada me- 
netapidjandjinja. 

Toean 'L.S,K. employe dari 
H.A.V. Bank sebeloem mendapat 
pekordjaan telah mentjatatkan di 
rinja boeat djadi hulppolitie 'Te- 
tapi setelah dapat pekerdjaan ia 
loepa pada djandji-djandji jang 

soedah diberikan dan beberapa 
kali ia tidak mendjalankan kewa- 
djibannja. ' 

Demikianlah perkara terseboet 
telah diperiksa oleh Landraad toe 
an L.S.K, dihadapkan sebagai ter- 
dakwa. Menoeroet peperiksaan j.l. 
terdakwa menerangkan dengan 
alasan banjak pekerdjaan 

Kemarin pagi Landraad men- 
djatoehkan poetoesan pada terdak 
wa karena dianggap terang salah- 
nja dihoekoem 14 hari pendjara. 

Terdakwa minta gratie. 

PERKARANJA H. C. R. 
-Sebagai telah dikabarkan bah- 

wa toean Prof. H.C,R, karena di- 

-persalahkan meroesak kehorma- 
tannja beberapa anak gadis dan 
antaranja ada jang mendjadi kor- 

ban sehingga dirawat di C.B.Z: 

oleh Landraad dihoekoem 3 ta- 
hoen pendjara. Poetoesan ini ter- 
dakwa naik appel., 

kan bahwa perkara terseboet akan 
dibela oleh Mr. Soejoedi. 

Bagaimana poetoesan nanti 
baiklah kita toenggoe. 

HOOFDREDACTEUR ,,PESAT"” 
SEMARANG. 

Diperiksaoleh Po- 

litieke Inlichtin- 
gen Dienst. 

Tentang perkabaran ini ,,Anta- 

ra” bisa lehih landjoet mengabar- 
kan: 

Antara” mengabarkan, bahwa 
pada hari Rebo tanggal 12 Novem- 

ber, toean Sajoeti, Hoofdredacteur 
madjalah minggoean Pesat” 
jang terbit dikota Semarang te- 
lah dipanggil oleh Politieke Inlich- 
tingen Dienst oentoek ditanjakan 
kepadanja tentang beberapa toe- 
lisan dalam minggoean Pesat jang 
dipimpin olehnja. 

Adapoen toelisan jang mendja- 

di pemeriksaan itoe ialah: 1. Ben 

dera Sovjet di Pasar 
Malam"'dan 2. ,Kontjo 
tak dikenal”, kedoeanja toe- 
lisan dalam Radio Pesat No 39, 
jang terbit pada tanggal 29 Sep- 

tember 1941. 
— Diantara jang ditanjakan itoe 
ialah kalimat jang berboenji: 
Bendera paloe arit memang ma- 
sih mempoenjai pengaroeh besar 
“terhadap ra'jat Indonesia, teroe- 
tama orang Semarang” dan kali- 
mat ,,Oedjar Melik, Iha mbok ja 
sekarang lantas mengakoei, tak 
oesah maloe-maloe. Lagi, kalau 
Roeslan diakoei sebagai negeri 
jang absah oleh Nederland, nanti 
kan kepertjajaan ra'jat Indonesia 
terhadap Nederland bertambah 
tebal?” 

Toelisan diatas ditandai oleh 
Pak Melik, dan diakoei oleh toear 
M. 1. Sajoeti, bahwa Pak Melik 

adalah nama podjok dari dirinja 
tocan itoe sendiri. 

Seperti diketahoei, toean M. I, 
Sajoeti baroe sadja keloear dari 
pendjara habis mendjalani hoekoe 
man persdelict 1, tahoen lama- 

nja dipendjara Soekamiskin Ban- 
doeng. Pada hari tsb. diatas ke- 
pada toean Sajoeti dilakoekan 
voorloopig onderzoek dan sampai 
ini kabar diterima beloem dike- 
tahoei bagaimana kesoedahannja. 

TJILATJAP. 

Pemb. kita menoelis: 
KALAU WASIT KOERANG 

MENGERTI. 
P2da hari Rebo jang baroe la. 

loe dj Tjilatjap telah dilangsoeng 
kan pertandingan sepakbola anta 
ra Vacantiegangers dan Bom Mi 

liter. 

Pertandingan itoe ben di 
tanah lapang Regentschap di Ban 

dengan. . 
Wasit di pegang oleh toean  W. 

Wardojo. Pertandingan terseboet 
sangat mengetjewakan disebabkan 
vimpinan pertandingan boleh kita 
katakan sama sekali tidak menger 
ti akan hal peratoeran dalam ia 

bola. 
Waktoe bermain kerap kali pe- 

nonton bertereak jang mana mak 
soednja mengedjek kepada Toean 
Wasit jang terhormat tadi, Pada 
vertandingan berachir stand 4—3 
sentoek kemenangan Bond Militer. 

Pendapatan dari padanja 100”, 
goena fonds Van Galen, jg. mana   pendapatannja sebanjak f 18.55. 

Kabar lebih djaoeh kita dapat- 

    PEMANDANGAN 

. BABI HOETAN MENGAMOEK 

Disampaikan berita kepada pem 
bantoe kita di Tjilatjap bahwa 
haroe2 ini ada seekor babi hoe- 
tan masoek dalam desa Lomanis 

dan mengamoek. 

Seorang tani mendjadi korban 
pengamoek binatang bocas tsb. 

Dengan segera sikorban diang- 
koet ke Regentschap-polikliniek ka 
rena loeka-loekanja, 

KALAU BEKERDJA KOERANG 
BERHATI-HATI. 
nekren ja tia. ter- 

bakar, 
' Pemb. kita mendengar berita 

jang didjamin kebenarannja, bah- 
.wa didesa Goenoengsimping telah 
terdjadi ketjelekaan jang agak 
mengerikan. Adapoen doedoeknja 
perkara demikian: 

Seorang setengah toea sedang ia 

mendjalankan pekerdjaannja ja- 
itoe mendinginkan nasi (angi jav.) 
jang sedang panas itoe. Pada keti- 
ka itoe ia loepa akan api jang de 
kat .darj padanja, sehingga itoe api 
dapat mendjilat ja poenja kain 
achirnja membakar ia poenja ba- 
dan. Karena hangoesnja, maka ia 
diangkoet keroemah sakit Regent. 

schap. 

AKIBAT BERMADOE. 
Pendocdoek desa Sidakaja telah 

dibikin gempar oleh pengamoekan 

seorang isteri dengan membawa 

golok, Adapoen letaknja perkara 
demikian: 

Tocan M, adalah seorang Mili- 

tair ia telah mempoenjai isteri 
dan ia laloe memelihara 'steri la- 

gi. 
Karena pembagaian ocang koe 

rang "beres, maka isteri jang toea 

marah. 
Waktoe itoe diketemoekan isteri 

jang kedoea sedang tidoer, maka 
tidaklah ambil poesing lagi maka 
madoenja diserang dengan golok 

nja hingga loeka2 jang sedikit be- 
rat. Si penjerang kini dalam ta- 
ngan politie sedang sikorban 4&e- 
nga segera diangkoet keroemah 
Sakit Regen:schap. 

Lebih djaweh dapat kita kabar- 
kan bahwa waktoe menjerangnja 

itoe pada-pagi hari, hingga mem- 

bikin riboetnja sekalian  pendoe- 

doek kampoeng tersehoet." 

KETJELAKAAN NGERI 
Pada hari Djoem'at tanggal 14 

ini boelan sekira djam 4.30 pagi 
telah terdjadi ketjelakaan ngerj di 
sebabkan mengindjak kawat elec- 
trisch. Doedoeknja kedjadian de- 
mikian: 

Sanbakrj adalah seorang pen- 
djoeal ikan oedang kering, pendoe 
doek desa Donan. Pada pagi2 boe 

ta ia hendak mendjoeal dagangan 
nja kepasar. Sesampainja ditepi 
djalan besar ia tiada tahoe bahwa 

ada seoetas kawat electrisch jang 
terletak ditanah karena poetoes 
tertimpa tjabang kajoe kenari. 
Maka tidak asing lagi ja tiada da- 
pat dilepaskan karena pada wak 
toe itoe masih sangat pagi boeta. 
Baroe pada djam 5 pagj ia diketa 
hoei salah seorang jang hendak 
melaloej djalan terseboet. 

Setelah ketahoean ada bahaja, 

maka dengan segera ia bertereak 
minta tolong dan seteroesnja ia 

memboenjikan titir. Lebih djaoeh 
dapat kita kabarkan bahwa kor- 
ban tahadi telah. mempoenjai 

anak 2 orang. Maka hal ini patoct 
lah mendjadi perhatiannja, fihak 
EMB jang mana kelak kemoedian 
tidak akan kedjadian seperti ter 
seboet ter-oelang kembali. 

MOESIM ORANG GILA, 
Bagi 'pembatja tentoe sedikit 

nja tersenjoem akan kabaran jang 

kita toelis ini. 
tempat adalah moesim mangga 

ramboetan enz. Di Tijilatjap poen 
begitoe poela. Akan tetapi jang 
kita beritakan ini boekan moesim 
boeah2an seperti kita kabarkan 
di -atas, akan tetapi moesim 
orang gila, Moesim orang 
gila kata kita, karena semendjak 

boelan poeasa hingga kini dJikam- 
poeng Tambakredja telah didapat 
kan orang gila sebanjak 15 orang. 
Ini hanja dalam 1 kampoeng. En 
tah kampoeng lainnja, Tetap' kita 
pertjaja bahwa adanja moesim ini 

tentoe mendjadi perhatiannja fi- 

hak atasan 

BELING KATJA LAKOR. 
Pembatja tentoe masih ingat, 

bahwa dalam beberapa hoelan 
jang lampau segenap rongsokan 
besi tosa, mendapat perhatian. Ki- 
ni sampai gilirannja, bahwa se- 
genap petjahan beling mendapat 
perhatian djoega. Sedang harga 
dari padanja tiap tiap 1 kg. harga 
1 sen. Lebih djaoeh dapat kita ka   barkan bahwa kini sangat banjak 

Oemoem dimana2 

    

    

   

    

    

  

        

"LEMBARAN KEDOBA PAG. 

saboen PALMOLIVE jang baroe 
dan diperbaekin, dipoedjikan oleh 

dokter? di 72 negeri boeat ketjan- 
tikan moeka, boeat mandi dan tiap' 

kali tjoetji ramboet? Oleh kerna 
saboen wangi PALMOLIVE dibikin 

dari minjak olijf dan laen? minjak 
. tetaneman jang bersih dan membikin 

PA Ta ak Peleragn ban Pena 
aboen selaen- 

TN nja itoe himat sekali di- 
4 pakenja dan sedep 

haroemnja. 

   
   

   

     

     

   

  

    

   

    

     

Tida 
mengandoeng $ 

gemoek 
binatang.     

  

Konperensi Boeroeh Pertjetakan 
Seloeroeh indonesia. 

ADA malam Minggoe 15 No- 
vember 1941 jang laloe moe- 

lam pemboekaan" konperensi dari 

boeroeh pertjetakan boeat seloe- 

roeh Indonesia. 
Diantara jang hadir tampak oe- 

toesan2 dari perkoempoelan boe- 
roeh tjetak RBP. Bogor, RBP, Soe 
rabaya, KPU Betawi, RBP Betawi, 
Perkatib Bandoeng, perkoempoe- 
lan boeroeh tjetak dari s'Lands- 

drukkerij dan lain2. 
Wakil perkoempoelan jang toe 

roet hadir jalah dari Verbondsbe- 
stuur Gasp: (C.B.), C.B, Bestuur 
PVPN, dan Locaal Gaspi Djakar 

SEL 

Oetjapan selamat berkonperensi 
jang diterima adalah dari Sarekat 

Boeroeh Tjetak Semarang, Persa 
toean Boeroeh Tjetak Solo, dam 
perkoempoelan dari boeroeh tje- 

tak di Malang, 
Pada djam 8 rapat diboeka oleh 

tocan M. Joesoef, ketoea Komite 

Konperensi dengan oetjapan teri 
ma kasih pada hadlirin, dan mere 
ka jang telah memberikan bantoe 
annja oentoek keperloean konpe 
rensi. Setelah itoe pimpinan laloe 
diserahkan kepada. toean Wika 
na Ketoea Roekoen Boeroeh Per 
tjetakan Betawi, 

Persatoean jang sedjati. 
Menoeroet toean Wikana jang 

perloe boekan theorie persatoean, 
tetapi praktijk persatoean, persa 
toean jang daadwerkelijk, Kalau 
boeroeh drukkerj di Soerabaya 
cempamanja menghadapi kegeti- 
ran, hendaklah toeroet dirasakan 
egetiran itoe-oleh segenap boeroeh 

drukkerij dilain lain tempat dan 
menolak kegetiran itoe bersama 
sama. Indonesia boekan baroe me 
ngenal pergerakan boeroeh tjetak, 
tetapi sajang oesaha itoe 
sampai sekarang beloem memberi 
kan hasil jang memoeaskan. Teta 

pi kita tidak poetoes asa. Boeroeh 
drukkerij masih terpetjah belah 
dan riwajat perpetjahan itoe pada 
malam ini hendaknja tammatlah. 
Betapa besar paedahnja kalau ki 

ta dapat mengadakan persatoean 
jang daadwerkelijk tadi. 

Sebagai tjonto boeroeh tjetak 

beloem mendapat duurtebijslag. 
Kalau maoe dikatakan ada djoega 
hanjalah pada drukkerijen jang be 
Sar2 sadja. 

Perlindoengan Pemerintah. 
Boeat sementara boeroeh tjetak 

sangait mengharapkan perlindoe- 
ngan dari pemerintah, Atoeran pe 
kerdjaan pada drukkerijen masih 
mengetjewakan. Oentoek memerik 
sa berbagai tempat perboeroehan 
badan2 pemerintah masih kekoera 
ngan tenaga. Sangat diharapkan 

njan anak2 ketjil radjin mentja 
'harinja oentoek didjoeal ke toe 
kang membeli. Diantaranja djoe 
ga ada jang soeka mentjoeri akan 
rongsokan katja terseboet, 

PENDJOEDIAN. 
Kerap kali kita bentangkan da 

lam harian inj bahwa tentang per 

djoedian di Tjilatjap itoe sangat 
akan menariknja kepada segenap 
hati rakjat. Segenap peloksok 

kampoeng tentoe ada orang sela 
loe main kartoe itoe, 

Selain dari pada itoe ada lain tja 
ra lagi oentoek mentjarj keoentoe 
ngan dengan djalan seperti kita 
toelis itoe. Diantaranja ada jang 
teroes terang adapoela jang de-   ngan main gelap gelapan, Lebih 

| batan 

lai djam 8 bertempat digedoeng | 
P.M.R., Kepoe Dalam Gg. 4 Bata | 
via Centrum, telah dilangsoeng ma | 

  

  

perloeasan formatie pegawai pedja 
itoe. ' ,,Overleg” pegawai 

dienst terseboet, dengan madjikan 
serta wakil kaoem boeroeh en 
toek berbagai peroesahaan baik 
sekali bocat mempertjepat dan me 
negoehkan oesaha pemerintah goe 
na rawatan sociaal dari pergase- 
lan hidoep kita, 

Kini sedang dirantjang atoeran2 
pertanggoengan boeroeh partikelir 
dimasa toeanja seperti pensioen 

dll. Moga moga tidak diloepakan 
boeroeh drukkerijen, sebab boe- 
roeh Indonesia oemoemnja dan bse 
roeh drukkerij choesoesnja sedi 
kit sekali mentjapai gadjj jang di 
djadikan batas perantjang atoeran 
atoeran itoe sekarang, jaitoe f 75.- 
Kaoem pemberi kerdja jang he- 
loem soeka memberikan perhatian 
pada pentingnja sesoecatoe sarekat 
sekerdja, tidak sesoeai dengan ang 
gapan pemerintah terhadap nerge 
rakan boeroeh sebagai jang diose- 
tjapkan wakilnja-dalam Volksraad 
baroe baroe ini, tetapi djoega ber 
arti akan menimboelkan keadaan 
jang tidak sehat dalam perhoeboe- 
ngan antara boeroeh dan madji- 
kan. 

Haroes disciplinair. 
Dilain pihak djoega boeroeh ha 

roes insjaf, bahwa sarekat seker 
dja jang sehat, jang berharga hoe 
at masjarakat, jalah sarekat seker 
dja jang rapih organisasinja dan 
angaguta2nja disciplinair, artinja 
mendjoendjoeng tinggi atoeran? 
dan kepoetoesan perkoempoelan:. 
nja. 

Sehabis pembitjaraan pimpinan 
rapat laloe dipersilahkan berbitja 
ra toean J. Jahja Hoofdredacteur 
»Kebangoennan” jang mengoersi- 
kan berbagai pemandangan dan na 
sehat2 bagi pergerakan boeroeh. 
Dalam pedatonja pembitjara ini 
mengandjoerkan soepaja oleh per 
koempoelan boeroeh pertietakan. 
di Betawi hendaknja didirikan 
fonds kesehatan jang goenanja 
oentoek memberikan pertolongan 
pada anggauta anggautanja jang ' 
sakit, Djika akan mendirikan roe 
mah ditempat jang dingin dan ber 
oedara jang sehat pembitjara ber 
sedia akan memindjamkan tanah- 
nja jang terletak di Bogor. De- 
ngan begitoe boeroeh jang dalam 
sakit dapat dirawat dengan baik. 

Kemoedian ganti-berpanti ang- 
“kat bitjara wakil CB, PVPN dan 
CB. Gaspi jang maksoednja mem 
berikan selamat berkonperensi dan 
soepaja dapat hasil jang diharap. 
kan. 

Manakala “diadakan pauze dihi 
dangkan makanan dan minoeman 
sekedarnja. 

Rapat ditoetoep pada djam 10 : 
boeat tamoe jang mendapat oen 
dangan. (Antara). 

  

djaoeh ciapat kita kabarkar disi- 
ni bahwa dalam beberapa boelar 
jang silam ada 
negerj toean M.B. ia sengadja men 
datangkan dioeara djoedi oentoek 
diadoe diroemahnja, selama tiga 
hari dan tiga malam centoek Ia- 
Te pertandingan berdjoedi kar- 

e, 

POERWODADLI, 
DISAMBAR PETIR. 

Aneta mengabarkan dari Poer: 
wodadi, bahwa di Grobogan 4 
orang disambar oleh petir de- 

ngan berakibat, bahwa seorang 
dari mereka tiwas djiwanja, se- 
dang seorang lainnja menderita 
loeka-loeka berat, 

ba “bak 

  

seorang pegawai 

Ea 

a
a
 U

r 
JA 

ma 
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“ALAH satoe pembatja menge 

“Joeh, karena katanja, goerse 
1, atau bekas goeroenja seka 

rang inj soedah kaga" maoe ne- 
2 atjan kalau ketemoe didja 

Goeroe itoe bilang kepada - 
g lain bahwa pembatja terse 

“ boet djadi moerid jang kaga” taoe 
| diri, kaga' taoe terima kasih. 

Lantas pembatja itoe tanja sa 

ma bang Bedjat, bagaimana itoe 
0eroesannja. 

Jah, bang Bedjat bisa apa? 
“Bang Bedjat sendirj djoega per 

| nah poenja goeroe, jang barangka 
P3 sampai sekarang kalau ketemoe 

| Gidjalanan liat bang Bedjat sambil 
| merem. 

| Biar bang Bedjat kaga' merasa 
“dosa apa apa, toch kaga” diliat2 
atjan oleh goeroe bang Bedjat 
'itoe. 

. Tapi, bang Bedjat sih, tetap ang 
| gap dia goeroe. Dan seoemoer 
idoep kaga' loepa, Kalau ketemoe 

“ didjalanan bang Bedjat djoega per 
toein liat dia, sampaj dia melkngos. 
“Nah, karena dia mel€ngos, jah, 
»... bang Bediat ngelojor sadja, 

“zonder sakit ati zonder apa. 
— Ketemoenja dioega boekan seka 

Ip doea, malah sering, 'en...... tiap2 

- ketemoe, tentoe boeang moeka, pcr 
sis seperti bang Bedjat wak:ne 

. moeda, kalau boedjoek2 orang, te 
'roes membceang moeka. 

.. Tapi bang Bedjat tetap kaga” bi 
sa marah, sebab...... dia jang se 
dang marah sama bang Bedjat. 

|. Boleh djadi ada hal hal jang bi 
“'kin dia sakit hati, jang bang Be 
Gjat sendirj kaga' tahoe hal apa 
“itoe. 

Biar tahoe halnja bang Bedjat 
kaga? merasa, dus...... tjoema ga 

“lah paham sadja. 
Pembatja itoe, bang Bedjat ka 

sih nasehat, soepaja tetap hormat 

Sama bekas goeroenja, biarpoen 
Cibceangin moeka sepoeloeh kali. 
| Kaga' baik, kalau sigoeroe me 
Tengos lantas kita melengos djoe 

  

: . Samperi djoega dja 
- ngan, ma'loem nanti kita tegor lan 
tas kaga" disaoetin, wah, maloe 
Mons. EF 

— Dari itoe, tetap hormat, kalau d! 
djalanan tetap toedjoekan panda 

“ngan, kalau dia soeka liat kita bi 
“Iangtah" ,assalamoe -alaikoem” 
. (damai hendaknja). 
“Kalau sampaj disitoe, artinja, 
sampai dikasih salam kaga” maoe 
jaoetin djoega, wah, boleh perek 
enam sama goeroe jang begitoe 

ka tata, kalau diadfak damai, 
ga' maoe, kan tinggal kasih oc- 

japan : Jakoem dinoekoem walia. 

   

    

  

    

     

   

    

   

    

          

    

  

—BANG BEDJAT. 
  

lis: 
HARGA BOTOL BIER. 

“Botol bier jang sebeloem poeasa 
: 1 masih berharga 2 satoe sen, seka- 

. rang soedah sampai berharga 11 
| sen, kadang? sampai 13 sen, Roe 
| panja karena moesim radio dan 
soerat kabar, hari ini kabar di Dja 
Wa harga botol naik, besoknja 

| anak2 soedah bereboetan mentjari 
: botol dibawah bawah roemah, pa 
| rit2 dsbnja, Sampai djoega dioe 
dikan orang membeli botol! 

AKIBAT PESTA LEBARAN, 
Zaman  berkoempoel soedah 

amat madjoe pada masa ini. Pe 
rantanan darj Tapanoeli jang ber 
agama Islam jang terikat dalam 
satoe perkoempoelan mengadakan 

“ pertemoean lebaran boeat silatoer 
rahmi dengan mengadakan djamoe 
an serta muzieknja. Beratoes 
orang jang datang, laki2 perem, 

  

   
   

poean dan anak2. Tetapi setelah” 
poelang keroemah pada malamnja 
berpoeloeh orang jang diserang 

oleh penjakit moelas jang hebat, se 
hingga 3 orang diantaranja me- 

| ninggal doenia, karena tak sempat 
e mendapat pertolongan" dokter, Jg. . 

lainnja masih ada jang tinggal di 
| roemah sakit dan soedah banjak 
. poela jang semboeh. 

| Hingga sekarang masih dalam 
penjelidikan politie. 
meninggal itoe ada seorang anak 
moeda jang beragama Kristen jg. 
ikoet karena bermain muziek, 

  

    
   

- BLOEDTRANSFUSIEDIENST. 
|. Registratie dari Burgerdienst- 
“ plieht dikota ini soedah berdjalan 

| dan bersamaan itoe berdiri poela 
' Comite Bloedtransfusiedienst jang 
. Giketoeai oleh toean Burgemeester, 
t3 , 
1 

t 

Diantara jg.   

Urgentie 
DIKEMOEKAKAN KEPADA MADJELIS 

PEMANDANGAN 

   
Program. 

RAKJAT INDONESIA. 
(Oesoel dan pemandangan oleh Soekardjo Wirjopranoto) 

  

|. Sebagaimana telah dioemoem 
kan oleh GAPI (siaran 10 Novem- 
ber 1941) maka saja, sebagai sa- 
lah seorang dari wakil-wakil Gapi 
jang doedoek dalam Dewan Pemim 
pin Madjelis Rakjat Indonesia — 
boeat sementara waktoe — menda. 
pat koeasa loeas dalam hal menen 
toekan sikap dan sepak terdjang 
saja dalam Madjelis tadi. Kekoea- 
saan terseboet haroes pertama? 
ditoedjoekan kepada kepentingan 
Rakjat Indonesia seoemoemnja ter 
istimewa dalam hal politik. 

Dengan lain perkataan GAPI 
memberi kepertjajaan penoeh ke- 
pada kita oentoek bekerdja. Dan 
ini pekerdjaan teroetama moesti di 
toedjoekan kepada keloehoeran 
Noesa dan Bangsa. Sebaliknja, ke- 
pertjajaan tadi akan tinggal ko- 
song belaka, djikalau kesempatan 
(kewadjiban) terseboet tidak di 
dijalankan. 

Dalam pekerdjaan kita merintis 
dijalan, soedah tentoe kita akan 
menghadapi beberapa rintangan 
atau tjelaan jang haibat. Hal ini 
soedah soeatoe kebiasaan: dan sa-: 
ja djoega bersedia menerimanja, 
malah tjelaan tadi akan saja goe- 
nakan oentoek memperbaiki peker 
djaan kita. 

: 1 

2. Di dalam saat jang genting 
roentjing ini, jang negara dan 
bangsa bisa lenjap dari peta doe- 
nia, jang “hak-hak dan azas-azas 
manoesia tidak bisa terlihat gilang 
semilang, akan tetap: hanja seba 
gai bajangan-bajangan jang tidak 
terang, maka timboellah pertanja- 
an: Bagaimanakah 
persiapan kita? 
Djawaban atas pertanjaan ini 

akan lebih djitoe dan tepat, kalau 
kita mengoekoer dan memeriksa 
terlebih doeloe kekoeatan dan te- 
nara bangsa kita sendiri. 

Saja menjangkel dengan keras 
diikalau ada seorang jang menga- 
takan, bahwa rakjat Indonesia pa- 
jah lemah, dus tidak bisa berge- 
rak, hanja bisa ditoentoen sadja. 
Artinja: kita ini mendjadi jang- 
goengan bangsa lain, mati hidoep 
kita di pertanggoengkan Kepada 
doenia loear, 
Saja menjangkal, oleh Bekam 

Bangsa Indonesia selama beloem 
pernah terima hadiah atau soko- 
'ngan dari loear. Jang kita terima 
dari loear, dibajar dengan Contant 
(lihat handelsbalans). 

Dioega terhadap Nederland ki- 
ta tidak ,,armlastig”. Memang be- 
toel kita pernah menerima hadiah 
25.000.000 roepiah, tetapi djangan 
loepa berapa besar sokongan kita 
kepada Nederland. 

Saia tidak akan goegat ,,eere 
schuld” sebesar & f 800.000.000, 
tetapi, jang njata, ialah bahwa 
orang dan barang jang asal dari 
Nederland, disini mendapat harga 

aa dan pembajaran baik. 
' Den n sangkalan ini maka dja- 

5 bahwa makai 5 tn- 

   
dja, Balkan dalam hal Sasa 
sai teknik kita, masih ter- 
kebelakang sekali. Pada hal dalam 
doenia sekarang ini ternjatalah, 
bahwa ,,tehnik” jang berkoeasa 
dan semangat tehnik jang mera- 
djalela. 
Semangat kemanoesiaan agak ter 

desak. 

Melihat djalannja doenia ini, 
maka Rakjat Indonesia akan ting 
gal terbelakang, akan lebih terde- 
sak lagi, djika kita tidak toeroet 
mengoeasai tehnik. 
Tidak oentoek toedjoean 

akan tetapi sebagai alat oentoek 
ditoedjoekan kepada keselamatan 
dan kema'moeran Noesa dan Bang 
sa. : 
  

Kabarnja hasilnja beloem memoe 
askan, sebab belpoem banjak men 
dapat perhatian. : 

PEMIMPIN GERINDO. 
Menoeroet salah satoe poetoe- 

san Congres Gerindo baroe2 ini, 
ialah Gerindo tak boleh ikoet tjam 

poer dalam persatoean boeroeh. 
Kalau poetoesan ini memang 

ada, maka persatoean boeroeh mi 
njak di Pladjoe (PPPM) jang ba 
roe berdiri dan soedah moelai be 
sar akan ketjewa, sebab oprichter 
dan sebagian besar Bestuurnja ter 
diri. dari Bestuur Gerindo di Pla- 
djoe dan Palembang. 

| MERK2 SOEDAH DITJABOET. 
Menoeroet kabar dioedikan merk 

roemah, sekolah, simpangan, nama 
doesoen dll, soedah ditjaboet. Apa 
sebab dan apa goenanja, sampai se 
karang masih djadi pertanjaan Pa 
doedoek, 

Dengan menoendjoekkan tjonto 
terseboet, maka kita sendiri bisa 

meraba-raba, kekoerangan-kekoe- 
rangan jang terdapat 
Rakjat Indonesia. 

Maka jang terlebih penting da- 
lam hal memeriksa dan mengoe- 
koer tenaga dan kekoeatan kita, 
ialah tidak sadja kelebihan atau 
kekoerangan, melainkan k € - 
ma0dean oentoek berdiri sen- 
diri. Kemadjoean oentoek melepas 
kan tabiat ,menggantoengkan di- 
ri” (menjerahkan diri atau bergan 
doelan). Sebagai tjita-tjita loechoer, 
Kemaoean . oentoek toeroet menga 
toer doenia baroe. 

Disini pada tempatnja djikalau 
kita mempersoalkan persatoean, 
mentjiptakan home front, soeatoe 
front jang berdasar kerakjatan, 

Dengan berdirinja Madjelis Rak 
jat Indonesia, maka kita menjoe- 

soen barisan kita, memoesatkan 
segala “semangat dan tenaga me- 
noedjoe ke Indonesia Berparle- 
ment. 

3. Merintis djalan ke toedjoean 
Indonesia Berparlement bisa disa- 
makan dengan soeatoe strategie 
akan mereboet ,,kota”! Artinja ki- 
ta haroes menggoenakan segala 
tenaga dan kekoeatan iahir-ba- 
thin, melakoekan ,,goegoer goe- 
noeng” alias mengadakan , mobili- 
sasi”, meredlakan harta benda, 
mengichlaskan tenaga, malah ka- 
lau perloe 0 djoega djiwa 
kita. 

Semoea paca dan poeteri In- 
donesia haroes mentjari tempat 
sendiri-sendiri dimana mereka bi- 
sa berdjoang dan berdjasa (batja: 
berkorban). Dimana mereka bisa 
mengabdi kepada tanah air. 

Semoea djalan haroes kita la- 
loei. Asal sadja tidak melanggar 
hoekoem negara, tidak memper- 
goenakan perkosaan dan paksaan. 

Oleh karena itoe pertanjaan Co 
dan Non boekan pertanjaan lagi. 

sendiri dimana dia akan ber- 
djoang. Pergerakan kebangsaan 
minta barisan, baik jang Co maoe 
poen jang Non. Doea aliran tadi 
ialah doea lengan dari badan sa- 
toe, lengan kanan dan lengan kiri. 
Kedoea lengan akan memeloek In- 
donesia Berparlement. 

4. Sebeloem kita sampai di roea 
ngan Indonesia Berparlemen,t ma- 
ka kita haroes melaloei beberapa 
station-station dimana telah ber- 
koempoel beberapa golongan-golo- 
ngan dalam masjarakat kita, mi- 
sainja golongan Belanda, Tiong- 
hoa, Arab dsb. 
Kita mengetahoei bahwa @idnta- 

ra mereka, banjak jang ingin be- 
kerdja bersama-sama dengan kita, 
baik boeat selama-lamanja maoe- 
poen boeat sementara. Bagaimana 
poen djoega masing-masing dari 
mereka mempoenjai djasa, kepan- 
daian dan ketjakapan jang sangat 
bergoena oentoek Noesa dan Bang 
sa. 

Apa salahnja, dekan kita min- 
ta mereka oentoek bekerdja ber- 
sama-sama? 

Apakah kita takoet, djikalau 
nanti kita dipengaroehi atau ter- 

bernasib boedak. 

toean darj loear negeri. Hendaklah 
kita ingat bahwa segala bantoean 

dengan rente. 
Sifat, tabeat gotong rojong ti- 

dak terdapat diloear Indonesia. 
Meminta dan menerima bantoe- 

an darj loear negeri berarti memin 

diantara 

Tiap-tiap pahlawan menentoekan | 

lindas oleh mereka? Sedang djikanju 
kita tinggal diam, kita akar tetap” 

Djanganlah kita mengharap ban Fc 

haroes kita membajarnja, dan...... : 

ta dan menerima nas b mengham- 
ba. 
Terhadap pada semoea pendoe- 

,doek di Indonesia Gapi telah mem 
boeka pintoenja dengan mengan- 
djoerkan didalam memorandumnja 
akan mentjiptakan: Staatsburger- 
schap, 

Satoe tjiptaan jang bersandar 
atas ke-adilan dan ke-manoesiaan, 
Satoe matjam pendoedoek jang ti- 
dak lagi dibeda-bedakan oleh 
warna koelit. 
—Soedah tentoe hal ini tidak da. 
pat tertjapai dalam satoe doea 
hari. 

Kita tidak mentjiptakan sema- 
tjam paberik roti jang dalam tem- 
po satoe djam dapat mengeloear- 
kan ratoesan bidji. Materiaal kita 
boekan tepoeng, akan tetapi ma- 
noesia. Tepoeng dapat kita adoek 
Sesoeka-soeka kita. Manoesia ha. 

4 nja dapat kita membelokkan (om- 
buigen) pendapatannja. 

5. Dalam pada itoe Dewan Pe- 
mimpin Madjelis Rakjat Indonesia 
haroes berani memimpin dan mem 
pengaroehi semangat Rakjat. Dji- 
kalau perloe, haroes berani mem. 
belokkan, aliran Rakjat. Tetapi ini 
tidak berarti bahwa orang dapat 
mentjoba memadamkan tjita- 
tjita Rakjat tjita- tjita ke- 
bangsaan. Barang siapa akan men 
tjoba memadamkan semangat ke- 
»Indonesiaan” tentoe akan djatoeh 
sendiri. Lagi poela dia akan 
“berdosa! 

Maka terhadap pada semoea pen 
doedoek, kita haroes memberi pe- 
doman, aliran dan pendidikan jang 
memakai dasar dan sendi: sa - 
ma- Sama, 

Tidak sadja dalam lahir tetapi 
djoega terhadap kepada kawan hi- 
doep. Precies seperti oetjapan pa- 
da hari Raya 1 Sjawal. 

Memang, Indonesia Raja haroes 
bergelora diatas azas: sama - 
Sama, 

Dengan sikap: sama-sama, ma- 
ka kita akan mendjaoehkan per- 
tiektjokan antara kita sama kita. 
Djanganlah kia makan kita, 
jang achirnja nanti kita akan di. 
makan sendiri oleh fihak loear. 

Maka dari itoe hendaklah me- 
ngoeatkan persiapan, loear-dalam, 
kanan-kiri, moeka-belakang, Hen- 
daklah kita memboektikan keich- 
lasan dan keridlaan. Kita soepaja 
kerdjakan apa jang kita maksoed- 
kan, kearah toedjoean kita bersa- 
ma. 

ngan Pemerintah. Maka 
kita toendjoekkan soeatoe ur - 
gentie-program, soea- 
toe daftar jang tepat, berhoeboeng 
dengan kegentingan doenia. 

kan: ,praktisch politiek”. 
Laftar praktische politiek telah 

disoesoen oleh Gapi, baik dalam 
memorandumnja sub € ,,Daja oepa 
ja mentjiptakan Indonesia Berpar 
lement”, 

nG jang baroe laloe di Djakarta, 
pada tanggal 9 November 1941 
tentang ke-ekonomian dan ke-so- 
sialan. 

Dengan pendek Pergerakan 
Bangsa Indonesia telah tjoekoep 
berichtiar. 

Sekarang hanja perloe ditanja- 
kan kepada Pemerintah: Apakah 
Perang tah tetap berdirj "Ta 

  

    
   

Ea kemoedian: Sekarang 
jang perloe (urgent ialah pimpi- 
nan dan - - toentoenan serta pedo- 
man. 

Dewan Pemimpin Madjelis Rak- 
jat Indonesia haroes mengambil 
tindakan. Besar ketjilnja manfaat 
dan hasil dari tindakan ini tergan-   35 

   

  

|Mansoer 

| dari 

. Maka oleh karena itoe kita ha- 
roes berani poecla menempatkan 
orang jang dipandang , represen- 
tatief” bagi Noesa dan Bangsa. 
Orang jang sadar tentang kepenti 

| ngan Noesa dan Bangsa. 
|. Dengan hati soetji dan penoeh 
kepertjajaan maka bersama ini sa- 
ja mengoesoelkan saudara H, M.. 

sebagai pemoeka 
Pemimpin Madjelis 

   

  

Dewan 

| Rakjat Indonesia. 

  
6.. Dalam pekerdjaan kita itoe | 

soedah tentoe akan berdjoempa de. ' 

Dan : 
ini berarti bahwa kita mendjalan. : 

Noot: 

Memorandum Gapi tentang soe- 
soenan tata-negara Indonesia. 
Sub C: Daja oepaja mentiipta- 

kan Indonesia Berparlemene. 
1. Haroes diadakan. perobahan.- 

perobahan  tata-negara dalam 
erti-kata kemadjoean dalam 
Soesoenan tata-negara. 

2. Langkah-langkah pertama jang 
dilakoekan oleh Pemerintah 
Loehoer (Opperbestuur) cg. 
Pemerintah Hindia Belanda 
(Indische Regeering) : 
a. mengangkat seorang Luite- 

uant Gouverneur Generaal 
bangsa Indonesia. 

b. mengangkat seorang onder- 
Directeur bangsa Indonesia 
boeat tiap-tiap Departe- 
ment c.g. menambah tenaga 
Indonesia dalam pimpinan 
Departement-departement. 

c. mengangkat lebih banjak 
bangsa Indonesia didalam 
Raad van Indi, 

d. mengadakan Madjelis Rak- 
jat (Volkskamer) disam- 
ping Volksraad jang seka- 
rang. 

e. melakoekan pemilihan boe- 
at anggauta-anggauta Ma- 
djelis Rakjat, menoeroet 
atoeran pemilihan oemoem 

dan langsoeng atas dasar 
perimbangan (eyenredig- 

heid) dan pembagian dalam 
daerah-daerah (regionaal), 

f. memberikan hak boeat me- 
milih dan boeat dipilih boe- 
at pemilihan anggauta-ang- 
gauta Madjelis Rakjat pada 
Pendoedoek Negara, Rakjat 
Keradjaan  (Nederlandseh 

onderdaan) laki-laki dan 

perempoean. 
g. menentoekan wakil - wakil 

pemilih baik laki-laki maoe- 

poen perempoean (Kiesman 
nen en kiesvrouwen) boeat 

jang tidak pandai membatja 
dan menoelis salah satoe toe 
lisan jang ada di Indonesia. 

3. Volksraad dan Madjelis Rakjat 
bersama-sama mendjadi Perwa 

kilan Rakjat. ' 
4. Pemerintah dan Perwakilan 

Rakjat bersama-sama mendja- 
di ,,/Pemerintah Berdiri sendi- 

ri” 4Self-Government). 
5. Pemerintah berdiri sendiri mme- 

ngatoer kepentingan 
(begrooting d.L.I.). 

| 6. Pemerintah Loehoer (Opperbe- 

maoepoen dalam kepoe- 
toesan-kepoetoesan rapat Gapi ple ' 

stuur) dan Pemerintah Berdiri 
Sendiri (Self-Government) ber 

sama-sama menentoekan: 
a. Hoekoem Dasar Negara 

(Constitutie), jang haroes 

dlisoesoen sedemikian roepa 
sehingga tidak sadja soe- 
soenan tata-negara, tetapi 

soesoenan soal — ekonomi 
dari masjarakat djoega di- 
atoer menoeroet azas ke- 

Rakjatan (demokrasi). 
b. perhoeboengan dengan Ne- 

gara-negara lain. 

Cc. peratoeran-peratoeran  ke- 

pentingan pertahanan (pem 
belaan) negara. : 

7. Soesoenan tata-negara jang 

mentjiptakan ,,Indonesia —-Ber- 

dalam waktoe lima tahoen, dji-   toeng dari orang- ena 

ka perloe dengan mempergoe- 
nakan Staatsnoodrecht, 

  

Ketjantikan Aseli. Didapet na koelit moeka jang sehat, dan perawatan sampoerna, Njonja2 
»#..« en Nona? djikaloe ingin koelit moeka bersih, poetih, dan sehat, pakelah : 

DAFFODIL CRE AM Kloearan, CHUN LIM & Co. 

negara 

ngan seboetan 

parlement" hendaklah tertjapai   

LEMBARAN II PAG. LIL. 

  

( Zetsel jang 

  

tertahan kemarin) 

TELEGKAFIST2 RADIO INDO. 

NESIA, 
Los Angeles 15 Nov. 

(Aneta): 

40 orang telegrafist radio Indo- 
nesia jang akan pergi ke Inggeris 

oentoek bekerdja dalam angkatan 

oedara marine Belanda, kini melan 

tjong dikota Los Angeles dan se 
kitarnja. Mereka mengoendjoengi 
Hollywood, Beverly.Hills, observa 

torium Griffith dan pelbagai pabe 
rik pesawat terbang, 

Sidney  Haedemakers, seorang 

kelahiran 'Nederiand, dan direk- 

toer dari  restaurant2 ,,Pigand- 
Whistle”, mengadakan perdjamos 

an makan oentoek mereka dengan 

dipimpin oleh konsol Belanda Dr: 
A. Hartog. Hal2 lain?nja diatoer 
Oleh komite Nederland ter zee” 

PEDATO DUFF COOPER 

Melbourne 16 Nov. 

feri: 

Dalam pedato dimoeka hadlirin 

jang berdjoemlah besar Minister 

Duff Cooper mengatakan: Kita 
tidak akan ragoe2, sebeloen Hit 
ler, segala barang  toedjocannja 

dan segenap orang jang memban 
toe dia, bersama sama dibinasa 
kan. Pendirian pertama dari lin 
doeran pendjahat nazj ialah, bah 

wa orang2 Djerman mendjadi toe 
an jang berkocasa sedang dalam 
pengelihatan mereka segala orang 
orang lain2nja haroes 

boedak2 mereka Pemimpin mere 

ka jang gila tidak mengenalkan se 
dikitpoen tentang perkataan am- 

poen, perasaan loenak, kesopanan 
dan tjinta.  Kamp2 concentratie. 

nja dan perlakoeannja terhadap 
bangsa Polen akan membikin per 
kataan Nazi-isme berbaoe boesoek 
boeat selama2nja, 

Maka kewadjiban kita jang be 
sar jalah melenjapkan moesoeh ini 
dari moeka doenia. 

(Reu- 

SICILIA DISERANG OLEH RAF. 

Dj Afrika timoer dan oefara. 

Londen,15-Nov (Reuter): 

Makloemat Italia mengabarkan, 

bahwa Catania dipoelau Sicilia 
dan Brindisi diserang oleh pesawai 
pesawat RAF, dan oleh karenanja 

29 orang mendapat kematian. Di 
Afrika timoer perkelahian2 hebat 
terdjadi disekitar Gondar dan disi 

toe fihak Iralia melakoekan sera- 

ngan membalas. Benieng2 di To 

broek dan Mersamatruh diserang 
dari.cedara, 

Dari Afrika oetara tidak diteri 

ma berita2 jang penting. 

— LASJKAR BAROE. 

Cairo, 16 Nov, (Reuter): 

Pembentoekan iasjkar baroe de 

,lasjkar ke 8” da 

ri sahara barat, jang dioetnoem 

kan kini, disamboet orang di Cair 

dengan berbesar hagi. Hal itoe di 
anggap sebagaj boekti, bahwa ke 

kocatan tentara Inggeris di Ti- 

moer Tengah bertambah besar 
Pembentoekan baroe toe adalah 
begitoe besar, sehingga ia meroe 

pakan soeatoe lasikar jang tersen 
diri, Hal itoe menoendjoekkan 
djoega, bahwa lasjkar itoe seha 
roesnja  dipersendjataj lengkap 
dengan sendjata2 jang modernyjei 

telah -diketahoei.olerPpoeblik, bah 
wa dalam beberapa boelan jang 
terachir alat2 perang itoe dengan 

d jos jang besar datang” 
ngalir Masoek di Timoer Tengah. 

ar 

  

  

Kefaedahannja : 

  

PENTING”. 
»DAFFODIL CREAM” boleh boektiken sendiri, djangan lantas pertjaja, 

Njonja en Nona2 On ji sendiri Pan Karaa Te MenEan kesoedahan jang pasti menjenangken. 
tapi kita minta 

  

4 

en Moo oli 

Batavia -Centtum — 

Sole. Agent : 

Antero ara ada djoeal, 
(Tida kirim rembours, katjoeali kaloe kirim voorschot doeloe) 

HARGANJA 

Ne TE OOO- Na 3 

Batavia-Stad. — Semarang 

Bedak Virgin. ) 

N. V. Handel Mij. Kian Gwan Di se'oeroeh Indonesia. 
  

  
Virgin 8 lembar B V. No.1. 
kantoor Chun Lim & Tg Bntavia-C. Lantas bisa Yana, satoe flesch mopster 

Ea AN 

»DAFFONIL CREAM" 

ft 0,30 

CHUN LIM & Co. 

  

— Soerabaia — Singapore 

  

Boeat Langganan2 Betak Virgin bsleh potong 'ini advertentie berikoet. et ket Kapala doos Bedak 
5 lembar etiket doos No. 2 atawa kirim post “IA mere ie 

paling ketjil f. 0.10. . 

GOSOK MOEKA 
DENGEN DJERIDJI KENJATA- 

. HAN Da KOTORAN 2   

  

    
f 0,15 pada Hoofd- 

RAMA MN, 

mendjadi 

me 

      mag     t 
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Sea | STA 
: $ 

  

engan ea Lamo di 
'bagian tengah, agaknja ini meroe 
pakan bahaja bagi BATA. 

. Ini dapat @iboektikan dari tiap 

tiap serangan jang beroelang oe- 

| lang membandjiri pintoe gerbang 

:- Satoe'kali timboel poela 

  

p tekanan, dari Hercules, Lamoh mem 

bikin doorbraak, Soei Tjiang—Le 

gimin tak dapat membela, bola 

njerempet dari samping, Machmoel 

poen tidak berdaja. 3—1.   

  

: 'berapa seconde setelah 
— voorhoede. Hercu. 

Inna? moela ta 
ngan tembakannia. 

: Pa 

    

E PRRTANDINGAN . TENNIS. 

Setelah ini timboel Deisiwa ig. 

Bola melajang ketengah, Soei 
ang dan Lamoh berbareng tiba 

x memboeroe, tetapi tjilaka, 
“Jentah sepatoe entah dengkoelnja 

Tjiang telah mengenai moeka 
moh, sehingga ketika itoe djoe 
ia tak dapat bangoen kembali, 
toek ketjelakaan ini Soei Tji- 

ang terpaksa meninggalkan gelang 

-zang, jang menoeroet anggapan ki 
hoc an ini terlaloe berat. 

s Pertama sebeloem terdjadi ketjila 
1 kaan ini ia tidak menoendjoekkan 

  

lakoe jang berbahaja, kedoea me- 

: | noeroet penglihatan kita terdjadi- 
, soenggoeh ,,zuiver 

k” atau ma dengan ti 

dak disengadja. 

inja bi    

sdjak ini, bola moendar-man 
in | kemari, hampir? Mae ke 

aa 'sebegitoe aah d 
  

1 dak ada 'soeatoe apa, soeasana jg. 

aa bagi keoenggoelannja Hercu- 

les, In 

  

pra ek Bat bet 

tanggal 25, 26, 27, 28 sa 29 

December. 1941. 
|. Pemain2: tennis jang ssi da 

| ri seloeroeh Indonesia akan menga- 

“ doe Na jan hari ter 

seboet. 

  

Mana oentoek 
Oorlogsfondas. 

  

    
       
      

oleh Bean, pekerdjaan bersama- | 

'Pemain2 djempolan dari ke      

    
    
      

  

   

  

    
   
   

Akan “temui wa angkin lama 
mangkin nampak kel 
ini dapat diboektikan 
kerna jap 
pu seratosr, se ingga 2) 

  

   

      

   
   
   
   
     

    

    

   
   

-toeroet mengadoe kepandai 
3, oentoek salah 2 Oorlogs 

ondsen. 
Teten memiboedahkan. #Roankai 

  

  

ini, maka akan diadakan djoega 

pendj lan doorloopende kaarten, 

tapi ini hanja berlakoe oentoek   

    

  

ane 
rti Tkunbasoo jang Ia- 

L ingan tennis sema- 

2 

  

   
: tjam ini selaloe mendjadi keramai 

an jang sangat diperhatikan 
| orang, sekali inipoen rasanja akan 
'berhasil dijoega, mendapat koen   

  

       

| djoengan ramai, 
- 

— ingin melihat pertandingan 

| goe Tionghoa Tjeng Im — 9.30 La |' 
| goe Djawa — 10.30 Lagoe Hawaii wa 

1 lan — 11.00 Lagoe krontjong dan 
.stamboel — 12.00 Berhenti, 

Ig 

| tadinja. moelai ,,panas” kini soe 
»dingin” kembali. : 
ngga 'boebaran stand tetap 

5 Bea dan kempa — 3 10 

| Sekarang soedah dapat dikatar | 

kan dengan pasti, 
PELTI (Persatoean Lawn Tennis | 

| Indonesia), akan dilangsoengkan 

— I-di'baan Planten: en Direntuin, pa- 
'| da hari Kemis, Djoem'at, Sabtoe 
| dan Minggoe serta Senen, pagi'so 
KIE 

pertandingan2 | “55 

: “Djika pada tanggal 25, 26 27 
Idan 28 December nanti pertandi- | 

| itoe ada pertandingan PEL- | 
ata-mata, adalah pada tang 
Jecember, dus hari jang | 

| sengadja disediakan ' 

dingan jang langsoeng | 

(ama antara PELTI, BKTB dan 

sportbonden jang besar ini | 

-wedstrijden dari tanggal 25, 

  

: — REBO, 19 NOV. : 
8.00 Lagoe: Soenda - -— 9.00 La- 

17, 00 Lagoe Gambang Kromorg 
— 47580 Lagoe Leloetjon — 18.30 
| Lagoe Marhoem Kwa Toemboe -— 
120.00 Ketjapi Orkest- ,,Panglesoe: 

Di | Kalboe” — 24.00 Berhenti. 

PENJIARAN P. PR K 
Djawa Barat 

| Bandoeng II 192, Batavia IT 187, | 
—. Priok ui 41.5. 

SELASA, 18 NOV. 
17.00 Tanda. waktoe. Pemb, —- 

i | 17.01 Isi programma — 17.04 Ke. 
doedoekan perempoean tionghoa 

Andalas — 18.20 Adzan dan kasi- 
dah:— 18.26 Lagoe Minahasa — 
18.30 Pat Im.— 19.00 Lagoe Tiong 

hoa modern — 19.30 Berita Pers— 
:20.00 Taptoe — 20.05: Penerangan 
oemoem — 20.20 Klenengan mana 
soeka — 24.00 Toetoep. 

REBO, 19 NOV. 
6.00: Tanda wakt6e. Pemb. 

"6.03 Lagoe Pat Im — 6.15 Game 

— 6,45 Gamelan: Degoeng — 7.15 

Berita Pers — 7.30 Toetoep. 
12:00 Tanda waktoe. Pemb. — 

12.01 Lagoe Cinema Tionghoa Es 
12.30 Lagoe Soenda — 13.00 La 
goe Hindoestan — 13. 15 Berita 
Pers — 13.30 Soeara S. Albar — 

Pers — 14.30 Toetoep. , 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 Ta 
man poetera — 18.00 Lagoe Dja. 
wa — 18.07 Doenia Sport — 18.22 
Adzan dan kasidah — 18.28 La 

Nabi Khong Hoe.Tjoe — 19.20 La 
goe Tionghoa modern -— 19. 30 Be 

rita Pers — 20.00 Taptoe -— 

| 20.05 Dari piring hitam — 20.20 

Hal kesehatan — 20.40 Boenga 

rampai — 22.30 :Boenga rampai -— 

- » Toetoep. 

PENSIABRAN PP. RK 

23 Solo II 120. 
Djaws Tengah dan Timoer. 

SELASA, 18NOV. 
17.00 Tanda waktoe-— 17.01 Isi 

programma — 117.04 Taman kepan 
doean — 17.50 Lagoe Peiping — 

.03 Yang K'im — 7.00 Lagoe Dja 
wa Tengah — .715 Berita Pers -— 
7.30 Toetoep. , 

12.00 Tanda waktoe, Pemb. -— 
| 12.03 Kepentingan Kaoem. Iboe — 
12.30 Langendrijan- — 13.15 Beri 
ta Pers — 13.30 Lagoe Singapoera 
— 14.00 Lagoe Batak — 14.15 Be 
Prita Pers — 14. 30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe, 
17.01 Isi programma — 17.04 “je 
lempoengan — 18.04 Adzan dan 
kasidah — 18.10 Lagoe Harmoni 
um — 19.30 Lagoe Hawaii — 19.00 
Hal 'Theosofie — 19.30 Berita 

Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.20 Hal ke 

| — 22.30 Boenga rampai — 24.00 

Toetoep, 

PENJIARAN P. Pp. R ag. 
Noesantara. ”—— 

Fender P. L. J. 20.5 Mm. 

SELASA, 18 NOV. 

- 17.00 Tanda waktoe. sea —— 
Ta 01 Isi Disini “We 
  

  

BOKSEN. Ca 

— Di Madison Sguare Garden Gus 
Lesnevich jang beratnja 17384 

Mauriello jang beratnja 17384 
pond dalam 15 ronde ,,op punten” 
(dalam bilangan punten), sehing-   ga “ia tetap mempertahankan 
kampicenschap doenianja licht- 

zwaargewicht, g 

    

    
    
      

    

— 17.24 Soeara Koesbini dan Re. 
hana — 17.40 Lagoe Dari The Ha 

| wajian Big Boys — 18.00 Lagoe | 

lan Degoeng — 6.30 Berita Pers 

14.00 Lagoe Atjeh — 14.15 Berita 

goe Melajoc — 19.00 Peladjaran- 

Maa HA, evan SN : 

“20.00 Maika. — 20. 05 
1 cemoem —- 2020 Kon- 

(1 s — 2240 Lagoe Djawa — 

23.00 agOe krontjong modern — 
  

goe- Hawaii 'Timoer —aan 

1.00 Toetoep 
REBO, 19 NOV. 

7.00 Tanda '“waktoe: Pemb. — 
/.01 Isi programma — 17.04 Ta 

1 Poetera — 18.00 Lagoe Dja 
wa — 18.07 Doenia Sport — 18.22 
Ta Melajoe Singapoera — 18.40 
| Lagoe 'Canton — 19.00 Peladjaran 
| Nabi-Khong Hoe Tjoe — 19.20 La 
goe Tionghoa modern — 19.30 Be 
1 Pers — 20.00 Taptoe-—-20.05 
Dari piring hitam — 20.20 Hal ke 

    
   

'Toetoep, 

| temmatara @etara (Medan). 
Zender YDX. 41.58 M. 

Kk SELASA, 18 NOV. . 
17.00 Tanda waktoe,  Pemb: 

17.02 Komik. Melajoe — 11.35 Ke 
toprak »Krido. Tjarito” — 17.48 
Adzan — 17.51 Lagoe gamboes — 
118.15 Dari piring. hitam.— 1j.25 
Pendidikan. Gadis2. “kita. — 18.45 
'Krontjong. dan stamboel — 20.00 

| Toetoep. 
REBO, 19 NOV. 

| 700 Tanda waktoe.. Pemb. 

7.02: Lagoe Ambon — 7.15 Lagoe 
| Melajoe — 7.45 Lagoe Hindoestan 
|— 8.00 Toetoep. 
|. 17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
17.02 Taman poetera — 17.45 Ad 
zan — 17.51 Lagoe Soenda — 18.15 
'Poesparagam — 18.45 Konsert Ti 

'onghoa Canton — 20.00 Toetoep. 

SELASA, 18 NOV. 

ma — 17.03 Boenga rampai — 
:17.15 Siaran dari London — 17.30 

Serbaneka — 18.00 Kursus bahasa 
Melajoe — 18.30 Konsert Paul Whi 
teman — 19.00 Berita- Pers 
19.10 Commantaar atas berita pers 
—19.15 George Boulanger — 19.40 
Agama Kristen — 20.00 Omroep 

Orkest — 20.45 Lagoe daerah Be 
landa — 21.00 Tango — 21.15 Ka 
mermuziek — 22.00 Tanda waktoe 
Berita Pers — 2210 Serba serbi — 
22.45 Oentoek.orang pelajaran — 
23.00. Toetoep. 

REBO, 19 NOV. 
6.00 Tanda waktoe, Pemb. -— 

6.01 Serbaneka.— 6.15. Gymnas- 
itiek — 6.30 Berita Pers — 6.45 
Serbaneka — 7.00 Tanda waktoe 

Serbantka — 7.30 Berita Pers.-— 
:7.40- Intermezzo — 8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
11.01 Orkest Dino Olivieri — 11.25 

Lagoe wals —-11.40-Oentoek-orang 
sakit — 12.00 Moesik Inggeris:— 
112.30 Poesaragam — 13.20 Berita 

“Pers — 1330  Poesparagam — 
11420 Berita Pers —. 14. 30 Toe-   

   

    

   
    

    

    

sehatan — 20.40 Boenga rampai 

Nae 

pond telah- mendjatoehkan Tami 

.toep. 

| 17.00 Tanda waktoe, Pemb. 

(17.01 Isi programma — 17:03 La 
goe riang riang — 17.15 Siaran da 

— (ri London — 17.30 Omroep Orkest 
— 18.00 Moes'ik — 18.30 Osntoek 

snak2'tante Herla — 18.45 Muset 
muziek — 19.00 Berita Pera — 

9.10 Commentaar atas berita.pers 
| — 1915 Moesik dansa — 19.45 Pi 

dato segala peristiwa penting — 
20.00 Le Lac des Gygnes — 20.30 

| Njanjian bariton Nelson Eddy — 
20.45 Apa dan siapa? — 21.15 Ma 
rio Lorenzi — 21,30 Light Opera 

| Company — 22.00 Tanda waktoe 
Berita Pers — 22.10 Orkest Brian 
Lawrance — 2.30 Lalo's ,,Sympho 
nie espangole op. 21 — 23.0 Toe 

toep. 

SIARAN B.R.V. 
Zender kota 157,89 M, dan 

Noesantara 61.66 M, 
SELASA, 18 NOV. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb., — 
17.04 Allerhande bij de thee: 

18.00 Concert oleh BRV Omroep 

-- 19,00 (St.( 'Bertia - Pers 
19.30 Kwartet — 20.10 Piano re 

Pcital — 20.50 Accordeon — 21.15 

Tino Rossi menjanji —.21.30 Cine 
ma orgel soli — 22.00 Berita Pers 

— 22.10 Lagoe pertjintaan Peran 
tjis — 22.30 hagar dansa — 23,00 

Toetoep. : 

(REBO 44 NOV, 
6.00 Tanda waktoe, Pemb. 

6.04 Soeara pagi — 6.30 Berita 
Pers — 6.40 Lagoe gembira — 
7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe pa 
gi — 9.00 Lagoe Orkestmuziek po 
poeler — 9.30 Lagoe  pertjintaan 
jang gembira —#10.00 Wals-med-   ley's main — 10.20 Magyari Imre 

Orkest — 10,45 Massa-zang in het 

onium — 20.20 Lagoe | 

'sehatan — 2040 Boenga rampai.| 
“I— 2230 Boenga rampai — 24.00 

17.00 Tanda waktoe. Isi program | 

  
Orkest — 19.00 (Ar.) Berita Pers. 

Dan bagimana bagoes.:ini persenan 

tjangkir dan piring! 

Dokter-dokter di. saloeroeh doenia ada kasi soesoe manis 
tjap Beroeang pada anak-anak. Kenapa? Sebab soesoe tjap 
Beroeang ada soesoe jang slamat. Di sini, di Hindia Blan: 
da, ini soesoe jang enak soeda dipake lebih dari 46 taon 
lamanja oleh banjak iboe dan marika tjoema dapetken 
pengalaman-pengalaman baek dengen itoe. Anak-anak, 

jang dibikin djadi besar dengen soesoe manis tjap Beroeang, 
mendjadi anak-anak jang sehat dan koeat. 
Sediakenlah sadja bebrapa kaleng dalem roemah dengen 

hati legah: soesoe manis tjap Beroeang tida aken roesak 

sabegitoe lama kalengnja tetap tertoetoep. 

PN 
Pu 

Satoe tjangkir dan 
  

Soesoeadasatoeminoe- 

man, jang loecar-biasa 

2| sehatnja: Kaloe njonja 

K rasaken” diri lemas, 

  

minoemlah soesoe en- 

Beroeang. Sama sla- tjer tjap 

matnja seperti soesoe manis jang 

. terkenak dan satoe daja jang 

bagoes sekali boeat orang sakit 

$ dan kn jang sedeng semboeh 

boeat bertambah. koeat dan djadi 

baik kombali betoel-betoel. Djoega 

pada ini soesoe njonja dapetken 

persenan Boeat jang manis. 

satoe etiket sadja dari soesoe 

entjer: tjap 'Berocang importeuts- 

'nja. aken' kirimken njonja satoe 

bortret baby jang teramat moengil 

dengen pertjoema!   

5 piring indah seba- 
gi persenan! 

Boeat 18 etiket dari 
soesoe. manis. tjap 

Beroeang njonja da: 
pet satoe tjangkir dan 

piring. indah. sebagi 
persenan:  Kirimlah 
etiket-etiket. itoe pa- 

da importeursnja : 

Hvg: 

:Harmsen Verwey 

& Dunlop N.V. 
Postbus.49, 

Batavia:Stad. 

   

    

   

        

     

En eyan RA "nan tawaran ata   
  

  

  

(LU 

mma 

sendiri pada.   

GEMOEK - MOEDA-KOEAT 

DIGESTIVE TABLET. 
Tai Be melon boeat tambah napsoe makan dan perkoeat- 

“ken tempat pertjerna'an makanan. Kaloe ilang napsoe makan 
— lekas djoega badan mendjadi koeroes dan lemes, Dari itoe.lekes | 

makan ini obat soepaja bisa makan banjak dan hisa. gemoel 
dan kocat. Makan 2 kali soeda bisa taoe. 
Harga 1 botol f 1:25. Ta Neng doeloe franco. 
OBAT BATOEK TUBERCULOSIS PLANT terkenal man- 

' bosat batoek lama, batok 'kloear darah, tering, sakit pe 
paroe, banjak riak d.lI. Obatnja ada dari akar-akar dan daon. 

: daonjang:tjoema.bisa.toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok 
dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat semboehken 
penjakit. batoek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de- 
ngen aer seblomnja bisa digoenaken. Hargannja 1 pak f 1.25. 

Kaloe kirim. postwissel doeloe obat dkirim franco dircemah. 
Awas. barang palsoe perhatikenlah handelsmerk Tjap PRAUW. 

Bisa dapet pada. semoza toke obat Tionghoa atawa pesen 

IMPOBRTEUR:. MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO. 
TOKO TIGA. No. 64, BATAVIA. 

Mendjadi lebi 

sebab makan 

LOCKSONS 

TIN TJIN) Tjap Prauw. 

  
  

City. Theater: — 11.00 Benny God 
man Orkest —”11.20 The. Four 

King Sisters — 11.40 Accordeon 
soli — 12.00 Twee sonate's. — 
12.35 Een vocaal halfuurtje — 
13.05 Lagoe makan — 13.20 Beri 
'ta Pers — 13.30 Lagoe makan —   14.20 Berita. Pers — 14.30 Toe- 

toep. 

17.00 Tanda waktoe, Pemb, — 
17.04. Lagoe: Orkest. popoeler 
18.00. Lagoe pertjintaan, Belanda 
— 18.15 Lagoe dari Paradijs — 
18.35 Joe: Loss dan Orkestnja — 
19.00 (Ar.) Berita Pers — 19.00 

(St,) Lagoe roepa2 — 19.30 So 

praan — 19.45 Kwartet — 19.55 
h Paskuier Trio main — 20.0 Ballet 
muziek — 21.00 The Kentucky Min 
strels — 21,15 Dihoeb.. dengan 
De Harmonie"— 22.00 Berita Pers 
'— 2210 Lagoe Hawaiian — 22.55     Aij Bowlly njanji — 23,00 Toetoep. 

 Moetasi 
  

KABAR OPISIL. 
'Tentang keangkatan mendjadi 

voorzitter loear biasa dari Lande 
raden di. Banjoewangi, Singaradja, 
Negara, Den Passer dan Mataram 
atas dirinja. toean Raden Soegiho- 
no, oentoek sementara voorzitter 
loear biasa dari Landradeh di Ma- 
gelang dan Temanggoeng tertang- 
gal 27 September 1941 no. 3 telah 4 
ditjaboet. : 

Diangkat mendjadi . voorzitter 
loear biasa sementara waktoe dari 
Landraden di Bodjonegoro. dan 
Toeban toean Achmad Sjaris, 
rechtkundige, kini anggauta dari 
Landraden di Batavia dan Tange 
rang. 

  

Regentschap Ngawi, provincie. D: a. 
wa Timoer, Raden Prawiroadiwir- 
jo, kini Patih dari 
Kediri, 

1 Regentschap 
Porvincie Djawa Timoer, 

Diangkat mendjadi patih - dari en 

          

    
     

  

   

  

    

  

     
      
     
    
    

   
      

      

     

   
   

   
    
    

  

   
    
    
   

  

   

  

   

  

   

        

    
   
   
     

     
   
   
    
   
   
    

    

  

   

  

   

   
   
   
       

   

    

   
   
    

   

  

   

  

   
   
   
   

    

   
     
      
   
    
   
    
    
   
   

    

    
   

      

   

   

  

   

     
     

  

       

   
   
   

  

    

    

     

  

    
   
    


