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sama Wkbl. ,,Pembangoen”
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dan

pe”
' 250)

Haroes bajar dimoeka, boleh boela--

0

nan, tetapi berhenti tjoema di achir

-

kwarteal.
Farief

Advertentie

pada

Administratie.

Hoofdredacteur: Mr. Soemanang.

tidak ingin memegang roi, te
tapi memikoel kewadjiban.
(Mendiang Berenschot).

Saja

|

xx

|

Ingatlah

|
!

djoega

nasih

pendoe-

||

doek
kampoeng
jang mendjadi
koerban
ketjelakaan terbang: di

|
|

Keraajoran.

|
|

DOEA LEM BAR, LOSSENUMMER “TX SEN.

Pla, Hoofdredacteur Anwar Tjokroaminoto.

Ringkasan.
M

JANG

-'DOER.

(el
—

KETERA-

BERKOEASA

—

PEPERANGAN JANG HEBAT BERDJALAN TEROES..

NAHAN
RAPA

DI BRIANSK MASIH BELOEM TERANG.
OREL
TENTARA ROES TERNJATA KOEAT

SERANGAN2
BARISAN

| SAN RZHEV.
: Ay

JANG

NAZI

TERLALOE.HEBAT,

MENDAPAT

TETAPI

KEMADJOEAN

BEBE-

DJENDEKAL TIMOSEHENKO PEGANG ROL.
Moendoer melindoengi Moskoa.

Soenggoehpoen maarschalk Tinoshenko terpaksa menarik moendoer barisannja ke front Moskou, tetapi ia berhasil menggagalkan nia.tan Nazi centoek memetjah barisannja..
:
Di sektor2 Viazma dan Briansk terdjadi pertempoeran jang leak
Keadaan di Viazma roewet, tidak terang.
alang kepalang
hebatnja.

Disitoe tidak kentara adanja front atau linie lagi, karena daerah
itoe penceh dengan barisan kedoea pihak jang sedang bertempoer. Kedoea pihak mendatangkan barisan2 bantosan, tetapi jang njata, ialah
“bahwa offersief Djerman jang socdah 12 hari tamanja ini moelai ber-

koerang. Kedoea pihak kekalahar banjak banjak kereta-pantser, tetapi pihak Reesian
lebih beroentoerg dari moesoehnja,
“sebab
membikin betoel kereta-kereta pantsernja itoe ada lebih dekat.

SERANGAN

DARI OREL DAN
BRIANSK.
14 Oct. (U.P.). —
Moskou,

(ini akan meroepakan

terapat
1

,,satoe

' disekeliling

ba

Viazma

terlaloe

gen- makin

berkoerang

tjepatnja.

Ini

ting, Omroep berkata demikian:
| karena linie2 Roes!an sekarang ma
Tentara Djeritan berhasil pakin pendek, sehingga maarschalk
' da tempat2 jang terpentjil masoek /Timoshenko dapat 'menjesoeaikan
' ke dalam linie kita dan dengan be- "besarnja tentaranja dengan tenta
gitoe
poetjoek barisannja menje-| “ra si penjerang,
rang stelling2 kita. Bantoean-ban ' Lebih Jandjoet orang mengemoe
toean didatangkan lagi dan orang
kakan, bahwa orang2 Djerman soe

orang -Djerman

mentjoba

madjo2

dah pasti haroes membikin baik ke
teroes. Peperangan itoe siang mareta2nja berlapis dan haroes poe
lam dilakoekan teroes, boenji dentoeman-dentoeman
meriam . jang

seolah-olah memetjahkan
| Iinga senantiasa

mossoeh

|

HASIL SERANGAN KAPAL
SELAM BELANDA.
Londen,
14 Oct. (Reuter).
Admiraliteit
Belanda
meng-

terdengar.

anak te
Pihak

menderita banjak kekala

! selam

la menempatkan kereta2 itoe pada
golongan2nja masing2, karena ke
kalahan serta kerocsakan kereta2
terseboet dalam perdjalanan jang
amat djaoeh itoe soedahlah pasti
akan kelihatan.
Beloem ada ketcentoean tentang

han orang dan alat. Pasoekan2 ki.ta moendoer dan mendoedoeki stel
ling2. baroe, . sambil .memoekoel. betoelnja kabar? dari
Stockholm
moendoer--serangan2 -hebat :dari “jang menjeboet, bahwa barisan Na
—moesoeh.
5 'zi soedah mendekati Moskou sam

| PENDAPAT "KALANGAN MILI- “pai 100 km. djaoehnja. Soenggoeh
'poen menoeroet akal soedah ha“TER LONDON.
Masih sadja terlaloe pertjaja rang tentoe, bahwa sesoedah Viazma djatoeh, tentselih Borodino. jg.
kepada “tentara merah.
akan ditjapainja,
jaitoe sebosah
14
Oct.
(United
Londen,
kota
jang
kira?
Israknja
peda dja
militer
kalangan
Press) — Dalam
lan kereta api, kira2 1001 km. dari
pepera
bahwa
berpendapat,
orang
13
£ 00m
ngan. mereboet Moskou sekarang Moskou,

bahwa

seboeah

PENDOEDOEK

DI

INGGERIS.

Dari serangan jedara.

|
Lomden,
14 Oct. (Reuter).
'— Dalam boelan jang laloe kor:&an
pendoedoek
-dari
serangan

| oedara di Inggeris ditaksir sebesar
486 orang. Jang mendapat kematian, hilang-atau boleh djadi djoe-

kapai

tengah melakoe- |42 mati ielah 87 -orang lelaki, 73

Belanda,

militer

di Londen
Merah - masih

tentara

operasi

dengan

angkatar

orang

perempocan,

-Roes—Inggeris

"Philipina memanggili

tentara lagi.

7 regiment

Amerika

Serikat—Argentinia.

Washington,
(Reuter). —

14

pers,

bahwa

tahoekan ,

antara

Ame-

rika Serikat dan Argentinia
kan perdjandjian dagang.
Lebih

landjoet

keterangan

Oct.

Cordel Hull, minister

Loear Negeri, memberi
kepada

roe dan pemimpin-pemimpin
tentara Australia.
Selandjoetnja
ia
mengoendjoengi Nieuw Zeeland.
Pada tgl. 16 October dewan penasehat
“dalam
-0eroesan perang
Australia boeat pertama
kalinja

DAGANG.

diada

akan bersidang oentoek-

ia tidak

memberi

- keterangan

tentang

hal itoe.
KAPAL

memberi

kesempatan kepada segala partij
oentoek
herdjoempa
dengan
Sir
Robert.
Anggota-anggota
dari kabinet
perang, jang boekan anggota dari
dewan terseboet, boleh djadi akan
menghadliri persidangan itoe.

PERSEDIAAN NAZI
DIRAMPAS.
Boston,
14 Oct. (Reuter).
— Pada tgi. 13 October
.seboecah
DJEPANG—PORTUGEESCH
kapal persediaan nazi dibawah ben
demi- Ii
“TIMOR.
dera Noorwegen dirampas,
kianlah
menoeroet
departement
Lissabon,
14 Oct. (U.P.).
— Minister Locar Negeri Portoemarine Amerika Serikat.
Dibawah
pengawasan seboeah
gal, Salazar dan gezant Djepang
menanda tangani soeatoe perdjankapal marine Amerika kapal nazi
djian- oentoek “mengadakan pener'itoe-soedah tiba disini.
bangan antara Djepang dap Portugeesch-Timor.
SOKONGAN AMERIKA
SERIKAT.

Washington,

(Reuter).
memberi

14

Oct:

DJEPANG— AMERIKA

SERIKAT

-— President Roosevelt
tahoekan kepada pers,

“Pembitjaraan masili tenoes.
To k io, 14 Oct. (Domei-O.
JB.).-— Koh Ishii wakil djoeroe
bahwa dalam “keadaan perang di
bitjara
“Djepang . menerangkan:
front Roeslan
tidak ada soeatoe
»Pemerintah sampai waktoe jang
-apapoen djoea jang dapat membikin keragoe-ragoeannja atas ber: terachir akan mentjoba mengadakan. penjelesaian setjara damai”,
hasilnja programma Amerika. Iadengan. djalan mengadakan pemlah programma oentoek memberi
bitjaraan. antara
Djepang
dan
sokongan kepada segenap negeri
. Amerika
Serikat.
Pembifjaraan
jang melawan ,,as”,
“itoe menoercet keterangan dia ma| Sih sadja diteroeskan.
SIR ROBERT BROOKF:

POPHAM.
Di Australia
Zeeland.

|
dan Nieuw

Sydney,
14 Oci. (Reuter).
— Pada tgl. 15 October Sir Robert
Brooke Popham tiba di Melbourne
pembitjaraoentoek: mengadakan
an' dengan pemerintah federal ba-

Atas pertanjaan beberapa orang
| djsernalis Amerika, kapankah wak
toe jang
“terachir itoe tiba, Koh
Ishii- mendjawab begini: ,,Saja ti:
dak-akan mengatakan, kapan wak

toe jang

terachir itoe- akan

"kita Jharoes sabar”,

tiba,

|

moendoer

MARIOPOL DITINGGALKAN,
MOSKOU,
M4 OCT. (REUTER). — MAKLOEMAT
ROESLAN TENGAH MALAM: ,,PADA
TGL. 14 OCT.
PASOEKAN-PASOEKAN
KITA ' MELAWAN
MOESOEH
DISELOEROEH
FRONT.
PERKELAHIAN JANG
TERLALOE
HEBAT DI DJOEROESAN VIAZMA DAN KELININ.
DI FRONT SELATAN SESOEDAH BERPERANG
BEBERAPA
HARI
LAMANJA,PASOEKAN
KITA MENINGGALKAN
MARI-

OPOL

(soedah pernah dikabarkan

bahwa

kota ini soedah djatoeh

tangan

Djerman.

—

Red.

(memang

1

|

1
1

|

dari

Tentang

dari

Ankara,

Oct.

disektor

korps
ta

pengiriman

“ia

3

kapai

ditanja,

bahwa.

orang-orang

boet

toe”.

ke

“mengapa

kalau

demikian

hanja

Djepang

jang

Kapal-kapal

oentoek-

di

terse-

menambah

ke-

koerangan
-roeangan,
sebab
banjaknja . penoempang-penoempang
sadja, dan djoega meloeloe hoeat
hmengangkoet.penoempang dan soe| rat.post.
Tentang
njeboet,

berita-berita

bahwa

dengan

jang

me-

adanja

pe-

ngiriman 3-kapal itoe adalah penoendjoek, bahwa peladiaran Pacific akan diadakan lagi, didjawab
oleh..Koh Ishii, bahwa kabar itoe
adalah
semata mata
,,wishful
thinking”, keadaan jang sebenarnja tidak sebagoes itoe
Konperensi pers itoe adalah “ig.
paling ramai pada waktoe jang belakangan

barisan.

dari

pada

tgi.

.Moskou
Merah

.jang

menjeboet

missie

14

terdapat
baroe.

berita-beri-

militer

Jocar

negeri

jang ada di Moskou, jang diterima
oleh kalangan diplomasi di Ankara, Berita
itoe menambah. keterangan, bahwa didoega.masih ada
2

korps tentara Merah
ri ini

(Rebo)

lagi jai

didatangkan

dan
perang.
Moskou.

sebelah

di

me

barat

daja

masih dilakoekan

halnja
-tentoelah ada. 1000 kapal
jang dikirim oentoek menjingkirU.S.A.

maka

Agronsky

ke

orang-orang
“dari
pihak
opisil
Djepang membantah
kabaran-kzbaran dari ,,Associated" Press” dan
United Press” jang menjeboet,
bahwa kapal-kapal itoe ialah kapal
boeat - menjingkirkan orangorang
“Djepang,
Koh Ishii mendjawab,”.

Sovjet

BANTOEKAN-BANTOFKAN
TEN:
TARA MERAH.
Londen,
14 Oct. (Reuter)
— Menoeroet komentator N. B.€
Martin Agronsky, jang berbitjara

ne-kazerne
toe soedah

boeat sementara wakselesai,
lebih banjak

regiment-regiment
dipanggil.

reserve

TEHERAN.
Tentara Roesian

geris ditarik

Ketika

“tetapi

terlaloe pertjaja, bahwa moestahi!
Hitler akan
“dapat melihat Mos
koa”.

Pem.)

Amerika, Koh Ishii berkata demikian: bahwa pengiriman itoe sama
sekali tidak bersangkoetan dengan
pembitjaraan
“Amerika Serikat—-

kan

genting,

ini.

PHILIPINA MEMANGGIL 7
KREGIMENT

INFANTERIE,

Manila,
14 Oct. (UP). —
Staf Hoofdkwartier
Amerika di
Philipina memakloemkan,
bahwa
pada tgl. 2 November j.a.d. 7 regiment infanterie lagi akan dipang

sil.
Dengan demikian tentara Amerika di Philipina akan mendjadi kl.
60.000 orang banjaknja.
“Didoega bahwa djikalau kazer-

Teheran,

4

akan

dan

Ing-

moendoer.
Oct.

(U.P.).

-

Karena soedah tidak ada keonaran-keonaran lagi pasoekan-pasotkan Roeslan-dan Inggeris ditarik
| moendoer
“dari sekitar ihoe kota
| Iran.
Boleh

djadi

“mereka

akan

men-

doedoeki
stelling-stelling
sepandjang soeatoe 'garis, jang ditetapkan dalam
-perdjandjian-perdjandjian
“moelaimoela
dan diterima
oleh pemerintah Iran.
Pada
tgl.
15
COrct.
-bataljon
Ghurkas aken berangkat dahoeloe,
dan kelak diikoeti oleh pasoekan
lancier dan genie India.
SOEARA PERS ANTI-U.S.A,
Tokio, 13 Oct. (Reuter O.JB.)
— “Hari 'ini moentjoel 'artikel-ar.
tikel anti Amerika Serikat pada
ssk, di Tokio.
»Kokumin Shimbun' 'pada pagina moeka memoeat artikel jang
“memberi ingat,
“soepaja Djepang
djanganlah

,,di

taroeh

41

4
3

1

“belakang”

sedang djanganlah
poela
sadja,
Djepang sampai terbelakang seha-

ri dalam
soesoenan

oesahanja mengadakan
“baroe di Timoer Dja-

oeh,”
Chungaei Shogyo” memberi tahoe bahwa U.S.A. djoega
menedia-njediakan serangannja kepada
Djepang,
“bersama-sama
dengan
Inggeris, Chungking dan Indonesia, soenggoechpoen kini sedang di
adakan pembitjaraan antara Djepang-U.S.A.
Sk.
itoe
memberi
ingat ,djanganlah Djepang sampai
kasip, nanti lingkoengan jang anti

Djepang

“itoe soedah

selesai di.

boeat,
(Lihat

samboengan

di.pag

!

3j

tentaranja.

ditarik

Djepang.
PERDJANDJIAN

selaloe pertjaja,
keadaan beroen-

Teheran.

Pembitjaraan Djepang-U.S.A.
——
—

masih
dalam

G1

memanggili

45 anak

'Djepang mengadakan dines penerbongon ke Portugeesch-Timor.

Nam

NN MMMMBMINI

Philippina

Pasoekan

jelaki | SsHITLER PIBAK AKAN MELIHAT MOSKOU”, KATA
laoet Inggeris di samodra Tengah,' “dan I2 anak perempoean, diantaLOZOVSKY.
ranja 16 tidak terang. Orang jang
men-torpedo dan menenggelamkan
Moskou,
14 Oct. (UP). —
loeka-loeka dan diraseboeah
“kapal persediaan
moe mendapat
Lozovsky
dalam
perskonferentic
Na jang penoeh moeatan seberat
wat dalam
hospital sedjoemlah
berkata: ,/Keadaan front di barat4
269 orang.
. 3.500 ton.
kan

per-

loembaan mendatargkan bala ban
toean” “dari kedoea pihaknja. ' Se
Kampanje- disekeliling Moskou ki-, , bab dalam-peperangan besar jang
“ni mentjapai “poentjaknja, demi | tidak ada bandingnja dalam sedja
“Viazma soedah ditinggalkan oleh -rah, 13.-hari lamarja itoe kedoea
tentara Merah. Kota Viazma ber- | tentara-soedah terlaloe pajah dan
— pendoedoek- 40.000 orang dan le-. haroes :diganti. dengan pasoekan2
taknja pada 'djalan kereta api jg. jang masih -segar.
. terpenting”menoedjoe Moskou.
Orang'sependapat, bahwa dalam
“Dalam pada itoe pihak Djerman
hal ini.pemimpin2 tentara Roeslan
“ mentjoba . menjerang iboe - kota
lebih beroentoeng. soenggoehpoen
Roeslan dari “sebelah oetara Orel. djenderal2 Nazi soedah berhasil-me
dan dari Briansk.
ngirim pasoekan2
Roemenia dan
Italia .ke front centoek. mentjoba
KEADAAN
TERLALOE
GENmempertjepat madioenja mesin pe
“TING.
rangnja.
Londen,14
Oct. (Reuter
Para ahli berpendapat, bahwa se
: 0. JB) — Menoeroet siaran radio “kalipoen begitoe, tampak djoega,
' 'Moskou pagi ini, maka keadaan' bahwa madjoenja tentara Nazi itoe

KORBAN

12!

kandas.

cemoemkan,

Moskou,
14 Oct. (Reuter):

—

| pal.itoe

ME-

DIDJOEROE:

beberapa |

: torpedo. Sesoedah itoe achirnja ka- '

BARAT MOSKOU, TETAPI LALOE TERPOEKOEL MOEN

KEADAAN
DISEKTOR

dari ko-

Admiraliteit
memakloemkan,
bahwa di samodra Tengah ada 3
boeah kapal persediaan
moesoeh
lagi diserang oleh kapal-kapal se- : mengoendjoengi Inggeris, teroetalam Inggeris dengan berhatsil.
ma diatas daerah-daerah dari Inggeris sebelah Timoer.
Berita
selandjoetnja:
Seboeah
Beberapa bom dilemparkar dan
kapal jang
sedang besarnja dan
menerbitkan keroesakan jang tiseboeah
kapal motor jang 3000
dak seberapa dan beberapa orang
ton berainja ditenggelamkan. Scteroesnja
seboeah kapal dari k.l. | mati karenanja.

“PEPERANGAN MEREBOET MOSKOU BERDJALAN MENDE“KATI KRISISNJA. PIHAK DJERMAN MENDJALANKAN SEGALA'GALANJA OENTOEK LEKAS MENDAPAT KEMENANGAN.
DENGAN MELALOEI GARISROSLAVL— MOSKOU, TENTARA
“NAZI MENJERBOE MADJOE DAN MENTJAPAI MOJAISK, 115 KM. : 4000 ton-beratnja kena
“SEBELAH

MOE-

SOEH DISERANG.
Londen,
14 Oct. (Reuter).

tentara

MN
ME

DEMIKIANLAH

PERSEDIAAN

ketjil . membombardeer

mando bomber hilang.
SERANGAN.
MOESOEH
TIDAK
SEBERAPA.
Londen,
14 Oct. (Reuter). :
—.Makloemat
minister penerba- '
agan:
Semalam pesawat-pesawat
jang tidak seberapa djoemlahnja

itoe. Konon

Tentang peperangan di Moskou itoe Churchill beloem soeka menerangkan disidang Lagerhuis
Kapal-kapal selam Inggeris—Belanda mengadakan
serangan-serangan kepada perlajaran moesoeh dilaset
Tengah.
Amerika Serikat dan Argentinia mengadakan perdjandjian dagang.
Antara Djepang dan Portugal diadakan persetoedjoean membikin dines penerbangan antara Djepangketerangan
kenoenjaan Portugal. Menoeroet
Timor
Koh Ishii, Djepang masih selaloe mengadakan pembitjaraan dengan U.S.A. Ambassadeur Djepang di Thai
pergi ke Djepang oentoek memberikan rapport leng:
kamnja tentang keadaan di Thai.

bomber-

rasi ini 5 boeah pesawat

Roeslan

aka Me

SEDIKIT,

OLEH KALANGAN

KAPAL

ke-

dara

He

HANJA

DITERIMA

hengkel-bengkel
pelaboehan BouTazne. Pesawat-pesawat
pendjaga
pantai menjerang pelajaran kapalkapal moesoeh dimoeka pantai Ne- :
derland dan Peranijis. Dalam ope-

komber

“rombongan

:

bakwa
toeng.

ialah !

Londen,
14 Oct. (Reuter).
Dari kalangan jang berkogasa

soeatoe

tboe kota

Kaoem

Keulen. Seteroes- :

nja

3

hebat,

dikoen- '

oleh-R.A.F. semalam

dan

Nasi

ai)

KEGIATAN

sasaran sasaran jang

Dusseldorp

barisan

tadinja “soedah “mentjapai Mojaisk, djaoehnja hanja
115 km dari Moskou, tetapi soedah dipoekoel moendoer
kembali. “Kedoea “pihak menderita kekalahan jang

bah

CHURCHILL AKAN DIAM.
Tentang perang di Roeslan.

memberi keterangan tentang
adaan perang di Roeslan.

MOSKOU MENOENGGOE NASIBNJA.
Londen, 14 Oct, (Reuter):
PADA FRONT SOVJET
ROEPA-ROEPANJA SEGALA KEGIATAN DITJOERAHKAN PADA FRONT POESAT, SEDANG DILAIN2
NGAN JANG
DISINI.

wa

djoengi

didengar, bahwa dalam sidang Lagerhuis j.a.d. Churchill tidak akan

ten.

FRONT

Pjerman sampai sekarang.
Lebih landjoet diterangkan,

dari pada jang soe-

oleh

IN

—

lindoengi

(Reuter).

jang dilakoekan oleh R.A.F. diatas '

latan dan barat daja adalah lebih

“Kapal? selam Inggeris-Be. landa membegal kapal?
moesoeh dilaoet

14 Oct.

“- Semalam pesawat-pesawat 'daKi komando
“bomber menjerang
Djerman sebelah Barat.
& Serangan-itoe ialah berikoetnja
serangan-serangan
“jang terbesar
“pada hari Minggoe tengah malam,

Djoeroe pengawas awas berpendapat, bahwa keadaan di front Se
menjenangkan
dah2.,

den,

terani jam

NAN

Churchill
beloem soeka
. memberi keterangan soal
"
peperangan koes.

ke-

SERANGAN R.AF.
Lon

“makin

TI!)

—

30
Cg

Hai

pihak
memoesatkan
koeatannja.

OSKOU

barat dan dari barat “daja. Maarschalk Timoshanka
terpaksa “menarik moendoer tentaranja ocentoek me-

GAN

ketjelakaan.

|Koerban

Sya Ra:
- Seperti

»

bahwa

Komite Parlemen |

koersoes

Lesawat

ketjelakaan

Ijo e tentan,

menjedihkan

terbang jg. sangat

jang

doedoek

bang

jang

dan saja sendiri.”

Itah

'itoe

Bagi

seorang

Belanda

sebe-

jang

| sar-besarnja. Ia telah menoendjoek:
| kan dapat menempati kedoedoekan
nja sebagai seorang militer jang

'koeat

masa

keadaan

dalam

verband met het groot aantal | '
.
- yeeds uitgeschreven politieke ver ' doeloe sore djam1 3 lebih sedikit
et
k etjelakaan
iling
sekel
| gaderingen gedurende de tijdja
lainn
bar
r-ka

“ Generaal

itoe dimoeat dilain

Berenschot

tidak

|

Soean Hasan
peringatkan.

di-

sedangkan boeat sekarang ini
atau beloem ada atoetidak

| Antara” mendapat kabar, bahogan Hasan jang diam di Be-
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pendengaran
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ngoeboeran djenazah
leger-commandant.
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“atas Kepala Keloearga Pakoeala-
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patnja hari Selasa kemarin, de- | djoega ke Bandoeng.
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.Prov. Raad Djawa
ROEMAH
ai
ANT.
RESTAUR
dengan
menjatakan
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monteur:
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Rampen,
kapal oedara militer,
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dan oentoek brigadier de Haan 4
brigadiers.

legercom-

mandant Berenschot dengan seko
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ngan ketielakaan hebat jang

deme-
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goebernoer.
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atas tentara bersendjata dikepalai
oleh komandan le divisie dengan
stafnja jang diserahi djoega sebagai
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soepaja diangkat dalam vaste
dienst: dan seteroesnja meng
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didalam tempoh
Tjara bagaimanapoen orang mati, 5 jang singkat dapatlah soedah me
itoe terdjika dikehendaki Allah, tidaklah
koerban-koerban
reka,
itoe mendjadi soal penting.
tolong dari kesengsaraan,

DJENAZAH

DI BANDOENG.
Korespondent Aneta
jang
sial mewartakan,
pagi-pagi

sangat

—

batas kepada kata belaka, tidak di
,
djadikan amal perboeatan,

an-

bahwa

berkaboeng.

meloepakan dia. Moga2 Toehan ig.
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kemamendapat
bagi
kkan
Hindia-Belanda
ntoe
dioe
slag itoe
Sydney memberitahoekan, bahwa
korban ketjelakaan kapal terbang
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ervaring na overleg mogelijk,
(voorloopig
Voor zitter

ongezegeld)

te

richten

tot

Bandjarraad,
Bandjermasin,
onder overlegging gewaarmerkte afschriften

van

treffende

getuigschriften

vroegere

en

besluiten

be-

werkzazmheid,

BENERAN
SS BN UIN KENA UT AKAN UK UR
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|

1

| LEMBAR PERTAMA PAG, III
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PPn
YEN

#9
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Minjak

3

|
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1
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| trnet
f 2.25

2,

2 Sabantun Tenan

Lada

PASAR BETAWI.
(Samboengan

“|

dari

pag.

I-.

NA

THAILAND.

Tokio, 13 Oct. (Domei-O.!
(| JB). — Teiichi Tsubokami, jaitoe|

Tepoeng

| PERLOMBAAN
OENTOEK ME:NJARING
PARA
PEMAIN
DARI NIAU BAGIAN

Ex
BETAWI,
ambassadeur pertama di Thai soe- | | Pengoeroes besar dari

Kodok

menoenda Java - Kampioenschap2
dah mengambil kepoetoesan den:
4
Sampai
pada taggal 8 dan 9 Nov.
toek poelang kembali ke Djepang,'

|| boeat memberikan verslagnja jang
lengkap

tentang

keadaan

jad., berhoeboeng dengan Poeasa
'dan pekansi. Oleh karena itoe pro

di Thai,

gramma

begitoelah keterangan dari kores-

ponden
,,Xomiuri
“Bangkok.

Shimbun”

ta

di
2

|agak

Kabarnja Tsubokami - jang datang di Bangkok pada tgl. 4 Sept.
jl. pada habisnja boelan ini akan
kembali.
:
ME
PEKERDJAAN BERSAMA AN.-

TARA
ba

'Bertoeroet-tosroet lantas

ang-

— | kat bitjara tocan Wilmers, sebagai
| wakil darj toean Gouverneur Dja-

| wa-Timoer dan wakil darj seloe-

Ta

a

| roeh anggauta Prov, Raad DjawaTimoer, boeat oetjapkan selamat

Indonesia

edjian succes, ada banjak sekali,

taranja darj Mr. Jonkman, voor

volksraad, Directeur E.Z.,
ten Ma-a
leer Soejono, .resi

donesia, tentoelah
angkatan perang Inggeris dan Indonesia akan
bekerdja bersama-sama dan diki-

,besarnja, begitoe

djoega

jaitoe Mr.

Soerio-

||

dalam

tjita-tjitanja memadjoekan

kaoem tani.

.

. Sampai sekian lantas di adakan

goenting oleh seorang

ke Comite, siapa hatoer-

Ia

matjam

semoea

1

T

3

»

— tentoonstellingen,

atas

sokongannja, besegala

fihak

Malam

lam

ma- |

1 regentschappen Kedirj dan
1

|

pada fihak provincie

catas bantocannja

besar,

tidak perdoeli lagi

la tidak maoce menerangkan,
apakah angkatan oedara Pilipina
bekerdja

bersama-sama

de-

ngan angkatan
oedara Indonesia:
dan Inggeris, tetapi ia mengata-

kan ,bahwa letak Philipina adalah
dekat dengan Indonesia, dan bah-

oleh dan oentoek kaoem

Pasar-Matam.

itoe (malam

Minggoe)

iga di boeat oentoek bekerdja bersama-sama

dengan

angkatan oe-

dara Philipina.
5
Ketika ia ditanja apa jang akan
Siberia,
Ma

mengambi

ter-

Sir
1

kepoetoesan. Menoeroet

Saja, kita haroes
bekerdjla bersama-sama jang erat dengan USA.
Kita disini tidak menghendaki pe-

njata dapatkan perhatian jang sebesar-besarnja,
hal mana dapat

perangan dengan
Djepang. Moesoeh jang teroetama “ialah Djer-

di lihat dari djoemlahnja auto's,
boekan sadja dari Paree dan tem-

perangan,

pat-tempat sekitarnja, tapi djoega
dari kota-kota
di Djawa-Tengah

terpisah-pisahnja tentara dan akan
menjimpangkan kita dari maksoed

.dan Koelon (bekas regent Koeni-

ngan, R.A.A. Mohammad Achmad
poen
kelihatan hadlir),
begitoe
. | djoega
pic-nic-autobussen . jang

djoemlahnja tidak koerang dari 40

"ai orang ma moorang
n Ingha2 | ngan P.M., lebih doeloe

“.| boeah

seboeah tanah laorang dapat mem-

persaksikan matjam-matjam

per-

tjobaan tanaman dari fihak Land-

bouwvoorlichtingsdienst,

baik

Pjang setjara modern maoepoen se| tjara koeno, pakaj rabo dan tidak,

man

orang

ngambil

dapat

mempersaksikan

matjam

bahwa

karetnja

dan

prodoeksi

karet

keboetoehan

Sekoe-

di Pacific

DATA

DUNIA

ZOUTACCIJNS

loods dari Pro-

Landbouwtentoonstelling.
dari itoe, baroe orang

“Dalam lapangan

Pasar-Malam,

matjam-matjam

pertoen-

djoekan sebagai oemoemnja P.M.,

orang bisa saksikan tentoonstellingen pemberantasan boeta-hoeroef
1 dari Prov, Djawa Timoer, koloni.
I satie (begitoe adjoega saban ma-

— Iiam di pertoendjoekkan

film ko-

rentjana
mengan-

doeng soepaja zoutaccijns dikahoe-

dan

djoega

'kan

garam

di Grobogan

oentoek memperkoeat-

kedoedoekan

pendoedoek

ekonomi

kaboepaten

dari

terseboet.

tama

lonisatie di tempat jang speciaal),

1 |kan sedikit poela jang

bergoena

bagi fihak jang boekan tani. Lagi
poela setiap orang jang koendjoengi itoe P.M., tentoe antas men@jadi insjaf akan pentingnja ket | doedoekannja kaocem tani dalam

'Imasjarakat di Indonesia ini, mesipoen mereka

itoe sering kali di-

orang

anggauta

Ansor,

1

ang-

gauta N.O. di Tjiamis, telah ditangkap oleh polisi. Demikian
djoega 8 orang N.O., tetapi jang

diseboetkan kemoedian ini achir
nja dimerdekakan kembali.
Apa sebab-sebabnja . ditang-

orang tjopet Indonesier telah me
moekoel seorang pemboenoeh bang
sa Tionghoa, jang dihoekoem
10
tahoen pendjara, dengan seboeah

Tani

'Parindra

itoe bisa dapat

(hasil jang sebesar-besarnja, hing

ga besarlah goenanja bagi masja-

rakat hidoep di tanah air Indonean

BERDOEKA

JENAZAH

WING-

COMMAN-

— DER TJ WATKINS.

Menoeroet niatan? hoecat semen

tara djenazah wing-commander T,

J.L. Watkins pada hari Sabtoe j.a.d
akan dikirim dengan kapal ke Si-

| ngapore,

Mean an.

martil.

ea

ea

diboeat

f 0.08

!

:
:Bidji boelat f 5.—

iris

Minjak

Tanah: Grown

f 2.05, Panah f 2.05 dan

DI

|

BETAWI.

Lelang Commissie di Kramat
oleh R.D. de Feniks.

Lelang.
Commissie di Nieuwelaan 3, oleh @. A A, Krijnen.

Kabar Tontona n
ALHAMERA
Behind

— SAWAH BESAR
The Curtain”.

hilang”.
KIALIO

SEN EN

—

Frontier

Marshal'.

THALIA

MANGGA

BESAR

,Ven Shu Shen ke 5”
GLODOKR

,The Lone Woif Meets A Lady”,
GUKKN
PANTJOBRAN
West of Cheyenue” dan
»Praine

Moon'',

PARK

—-

»Hwan

|

PRINSENLAAN

Ngo Ho San”,

BESAR

Baeat

LEBARAN
hanja boeat 5 hari sadja. moelai tanggal 16
sampai 21 (hari Minggoe toetoep|) dari semoea barang? (pakean) Toean2, Njonja?, ka-

nak2 dan barang2 keperloean roemah tangga
dengan HARGA dibawah harga pembelian.

Toro TNINODA
PASAR

BAROE

oleh

KABAR

43 Tel. 3708

WI,

PENTING!

Berhoeboeng dengan banjaknja soerat2 jang kita dapat terima dari langganan Obat tjap Mati
di segala tempat, jang
menanja tentang poeder sakit kepa
tjap Matjan keloecaran
sekarang kapan diminoem rasanja ada koerang asem dan tida
begitoe keras seperti poeder tjap Matjan keloear idloeloe-doeloe,
agar Soepaja publiek teroetama langganan dari obat tjap Matjan djangan djadi ragoe-ragoe tentang kemandjoerannja poeder tjap Matjan jang sekarang ada terdjoeal di segala tempat
kita bisa

kasi

Dengan

Holland

donnantie”

sedikit

keterangan

kekoeatan

dari

(Staatsblad

sebagi

berikoet:

,,Sterkwerkende

1937

No.

641)

geneesmiddelen-or-

maka

Dienst

der Volks-

gezondheid telah adakan satoe badan Commissie oentoek preksa segala obat patent jang dikasi masoek dari loear negeri,
hingga poeder tjap Matjan djoega telah dipreksa.
Geneesmiddelen-commissie dari D.V.G. berpendapatan, bahoewa goena kebaekan bagi orang2 jang minoem poeder tjap
Matjan, telah membri advies pada Fabriek Obat Tjap Matjan
di Singapore, soepaja beratnja timbangan dari tjampoeran poe“der sakit kepala tjap Matjan diatoer lebih enteng menoeroet
katetepan beratnja timbangan dari Geneesmiddelencommissie
terseboet,

bikin lebih enteng timbangannja dfiri tjampoeran poeder sakit
kepala tjap Matjan dengan menoeroet advies dari Geneesmid-

TJATOER.

delencommissie

seroe sekali,

$

pengaloearan

pocder

sakit

rasanja

Diharep

dengan

ini katerangan

publiek

teroetama

langganan

dari obet tjap Matjan di segala tempat bisa mendapet taoe
tentang sebabnja kenapa poeder sakit kepala tjap Matjan ke-

loearan sekarang
doeloe-doeloe?

ada

sedikit

laen

rasanja

dari

kaloearan

jang

Pada sekalian langganen obat tjap Matjan di segala tempat
jang telah. ambil perhatian tentang 'isinja poeder sakit kepala
tjap

Matjan

dan

telah

menoelis

antara Ecoza 1 dengan ,,Satoer Ba.
tak” sama, maka pertandingan an

kita hatoerkan banjak terima

tara ketiga club ini oentoek mereboetkan wisselbeker kiranja akan , ii

Batavia,

-

KAN

hingga

ada koerang asem dan tida begitoe keras seperti poeder tjap
Matjan kaloearan doeloe-doeloe tapi kemandjoearannja tinggal
tetep seperti biasa dan tida korang satoe apa !
tetep seperti biasa dan tida koerang satoe apa !
ada bikin penilikan keras tentang pemalsoean obat tjap Matjan,
kapan ada terdapat orang djoeal obat tjap Matjan jang palsoe
kita lantas bikin toentoetan ka moeka Politie dan Justitie!

Van der Stok — Von Pasjz 1—0
Lohman — Waleveld
1—9
Fels — Onnen
.—-1
Kahono — Sanders
0—1
Ph. Marpaoeng — Cool
0—1

segera ia diangkoet ke roemah sa-

D.V.G,

kepala tjap Matjan jang belakangan kapan dimincem

adalah
oentoek
kemenangannia
Ecoza, dan hasilnja adalah sebagai
berikoet:
»Eicoza II”
»Schaakmat” I

:

dari

soerat

pada

kita,

dengan

kasih adenja.
Dengan hormat,
Toko Obat Tjap Matjan

14 Oct. 1941
ENG

Batavia,

104

Djoem'at, 17 October 1941.

PR.

OBRAL

:

Kemis, 16 October 1941:

|

toea

Devoes

f 2.30 per blik. (H.P.).

sehingga boleh

Schophuys — Hamel
Yo Yi,
R. Pandjaitan — R. Moechni 1—-0
.Metekohy — van Beek
1—09
R, Bobin — Zon
1—0
Hario — Siermans
1—0
Berhoeboeng achirnja permainan

:

|

B.

dak djadi.

C. GBRION

|

kg.

dan

f 25.50 per 100 kg.
Kopi: Harga tetap, pasarnja ti

di

Orang Tionghoa tadi itoe ada
jah mandoer dari bagian pemetjah
batoe.
Hasil pekerdjaannja
tijo
pet itoe diftjatat dan lantas dirap
portkan, maka sekarang terdjadilah pertjektjokan antara
kedoea
orang tadi itoe dan achirnja man
doer itoe mendapat kegontjangan
otak berhoeboeng dengan poekoe
lan dengan martil itoe, dan dengan

kit,

Y,

iris moeda f 12.50 dan
f 4.350 per 100 kg.

Achirnja
pertandingan tjatoer
antara Schaakmat I dan Ecoza I

BOEI,

congres dan Pasar-Malam Roekoen

kita toeroet do'akan, moga-moga

Hear

DIDALAM

»Deli Crt” mengabarkan, bahwa
pada hari Sabtoe di boci Medan se

jang

per
f 0.01

Pinang

klas

akan

A

atau melempar,

PERTANDINGAN

agan dengan seboetan ,,orang ke-

DRAMA

dari athleet2

nom.

Jan./Maart

Oleh sebab itoe Fabriek Obat Tjap Matjan telah robah serta

kap itoe masih beloem terang.

) Kobienja kita poenja verslag ini

.

adalah sesoedah permainan berdjalan 10 menoet. Tiada lama antara
nja stand mendjadi 2 — 0,
Sesoedah pauze pihak Belgia lebih oenggoel permainannja, sehing
ga sampai habisnja pertandingan
stand ada 5 — 4 boeat kemenangan
Belgia, soenggoehpoen pihak Hol
land dengan mati-matian mentjoba
memboeat gelijkspel.

keradjinan tangan, kesehatan, dil. | TANGKAPAN DI KALANGAN
Pendek kata, dengan koendjoeSana AO
.ngj P.M. itoe, orang dapat mem»Antara” mengabarkan bahpersaksikan berbagi-bagi tentoonwa 6 orang anggauta pengoestellingen jang amat bergoena, ter roes Nahdhatoei Oelama, 3

pe- | octama bagi kaoem tani, dan boe-

baroe

land menang toss,

paten Grobogan dikembalikan pa(jalah dari
lama
da oekoeran
f 1.50 mendjadi f 0.80
tiap-tiap
100 kg.), berhoeboeng dengan ke-

nzikan harga

pendjoeal,

bela-

memilih tempat.
Elftal Belanda
mendapat tempat jang tidak menghadapi sinar mata hari, sedang
elftal Belgia jang mendapat holanja.
Dalam seperampat
djam jang
pertama bola mondar mandir dari
pihak jang satoc ke pihak jang lainnja, karena permainan jang ge.
sit,
Selama itoe kedoea pihak dapat
mentjetak masing2 punt, goal per

GROBOGAN.

Dimadjoekan
soeatoe
oendang-oendang
jang

Licentie

HOLLAND - BELGIA
4 — 5.
Menoeroet kabar kawat dari Reu
ter, ketika ada pertandingan sepak raga antara Belgia dan Neder
land, pada permoelaannja Neder

te-

tap terboeka.

ma-

terocs

Karet:
Standard Shesis sedia
0.32,16
dan
Standard
Crene

f 0.32,85

nama2 lainnja, sebagai jang baroe
dll, tidak terhitoeng disini. Seka
lian nomer jang tidak termoeat di
tjatatan ini boeat sementara dihi
toeng tetap tidak dioebah.

oentoek

negeri-negeri

toe ,asal perlajafan

tetap

f

athleet2 C, beloem menetapi permintaan2 golongan B. Pemberian

Malaka

dan Indonesia tjoekoeplah

,matjam-

"Se- | sampaj di gapoera P.M.
selain

dari

me-

3 djam.)

athleet2 A moesti menetapi permin
taan2 golongan A: athleet B seha
gai diatas djoega moesti menetapi
permintaan2 golongan
BB: djadi

bibit, tjaranja menjimpan

bibit, dll. dalam

vincjale
. | Setelah
-

80”

Amerika

anggauta?

tiepat, melompat,

8596 timahnja dari kedoea negeri
terseboet. Dari soember-soember
opisil
ia mendapat
keterangan,

dll, Kemoedian

tjam alat-alat pertanian

itoe berarti

di Malaka dan Indonesia ialah soal
timah,

da'im

tetapkan. Athleet2 itoe akan diba
gi dalam 3 golongan, ialah: athleei2 A—, B—, dan C,
Dalam bagian2 dari nomer2 lari

'Koresponden itoe dengan tandas

dan

xg.

diar, sebab segala
keoenggoeian
jang diperlihatkan akan
ditiarat
oleh pengoeroes besar (NG .perloe boeat pembagian kls baroe.

bagian

menerangkan, bahwa kepentingan
jang paling besar boeat Amerika
karet

per

Moelai tanggal 1 Juli 1941 pem

disini terdjadi pe-

tentoelah

—

Pembagian
baroe.

maksoed jang teroetama,””

begitoe djoega tjara pelihara ikan-

“ikan di sawah,

dan kalau

k.m.

paja

dilakoekan oleh Inggeris ,apabila

Djepang
menjerang
Robert berkata:

beberapa

ditoenda. Pro-

? ? ? 9: Pertandingan vcetbal
antara Baadoeng — Batavia atau
perloemhaan oendangai.
Pengoeroes mengaadjosrkan, soe

Hal itoe Londenlah jang akan

pertama dari Pasar-Ma-

| roes meliwati
pang, di mana

(20

wa rentjana defensie Malaka djoe

rondgang, dan kemoedian pita jang
di pasang di pintoe gerbang di

— Keadaannja

aa -Ja

paling

akan

asar-malam. Menarik adalah ke-

ela jang angkat bitjara || oesahakan
tani.
pada

rim ketempat-tempat bahaja jang

| sanggoepannja Regent Djombang,
jang regentschap Djombang sela“loe sedia boeat kasih sokongan
nada
pergerakan
Roekoen-Tani

tani, sebagai simbool, jang congres dan Pasar-Malam itos ada di

kasih

Popham, berkata,

dengan batas-batas territoriaal.

oga — perkoempoelan-perkoem-

terima

Brooke

Sir Ro-

“-diningrat ,sama
oetjapkan selamat bercongres dan selamat ber-

dan Kediri, toean Soekardjo
pranoto, dan banjak regenten
berbagi-bagi tempat, begitoe

hadlir,

bert

Djaoeh,

lam itoe dapatkan hasil-hasil se-

(Djokjakarta),

Poenammendatangnja
soerat dan teoetjapan selamat. dan

INGGERIS

bahwa apabila ada serangan Djepang di daerah Inggeris atau In-

Regenten Kediri dan Djombang,
engan njonjahnja, djoemlah | dan
seorang wakil dari P.K.N.
a k.l. 400 orang.

Soerat
dan telegram.

di Timoer

dan

moesti

dan

Noteering dari New York tidak
ada.
Lada
Poetih: Levering
October fob.
Pangkal
Pinang

Copra: Keloearan Bantam me
no€roet kwalitei: f 6.—
per
100 j

tahoen

pendjoeal,

f 9.50 pembeli f 9.75 pendjoeal,

f 2.40,

kita, jang ki

setengah

Kemarin dja

pendjoeal, Oct./Dec. f 9.30 pembeli
f 9.50

Katjang
Tanah: Cherigramma jang terobah dan bera-bon
f 2.75 dan f 12.50 per 100 kg.
chir pada penghabisan boelan De
Kentang:
Keloearan Ban
| cember
1941 itoe sebagai diba- |
doer.e ' £ 50 sampai f 105"
wah ini:
per
kg.
100
27 — 28 Sept,
Wandelmarsch2 ,
Emping
Menindjo:Ke
jang 2 hari lamanja (2 X 35 km.).
LEMB
ARAN
PERT
AMA PAG. II
26 Oct.
Perloembaan oentoek
loearan Laboean No. 1 f 38.—
menjaring para pemain
boeat JaNo,
2 f$36.—
Tjilegon
No. 1
ya - Kampioenschappen,
:
f36.—
dan
No,
2
f
33.—
per
100
8 dan 9 November:
Java-KamKg.
Fi
pioenschappen.
Bawang
merah
:
Cheri
15 November:
Terreinmarschen
bon
'Twaliap
f 7.50,
Tiongtoa
(20 k.m.)
f T—, Tiongliap f 6.50 dan Aus16 November: Veldloop sedjaoeh
tralia f 8.— per 100 kg.
2000 m, boeat tiap2 orang jang ti
Tapioca
Meel: Kwaliteiet
dak tergaboeng daiam perkoemA
ie.
Octobe
r
f 6.40 p.mbeli
poelan, djoega boeat pioeg2
def 6.60 pendj :eal dan A. f 5— pem
ngan merdeka memasoekkan nama
beli, f 6:20 pendjoeal per 100 kg.
nama (djadi disega boeat boekan
Katjang
kedele:Kwa:
anggauta NIAU),
liteit Djember fob. Pasoeroean/Pro
23
November: Java-Club-Kambolinggo levering Oct/Nov. f5
pioenschappen jang pertama kali.
per picol,
nom
29 November:
Roode
KruisDamar: Sumatra export kwamarsch (10 k.m.)
liteit A/E lev.
Oct. f 36.50
dan |
7 December: Hari Estafette.
Pontianak A/E f 36.— pemb. per
13 December: Prestatie-marsch
100 kg. berikoet peti.

New York Times”, Tilman Durdin, maka penglima perang Ing-

geris

tiap2

terdesak

| loembaan2

DAN INDONESIA.
New York, 14 Oct, (Aneta)
— Dalam
satoe pembitjaraan di
Singapoer
dengan
koresponden

bercongres, dan do'akan, moedahmoedahan congres dan Pasar-Mabesar

aoepoen Belanda, hampir semoea

KEKOEATAN

pekerdjaan

adakan

Ka-

leng, Koeda merah dan Harrison
f 2.85 per bantal.
Goela: Sup.
Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima di goe
lang pendjoeal,
Minjak
kelapa: Harga
roepa2 merk per blik dari 17.91 kg

N.LA.U.

hitam,

levering

di e.k. Telok lev, Jan./Maart f 9.75
per 100 kg,
Lev. terseboet boeat
boelan Oct. f 9.50 pembeli f 9.75

terigoe: Tjap

f 2.95, tjap Boeroeng

Sereh:,A" con:

October
1941
ditawarkan f 2.30.

AUN

TONG

Soerabaya

KOW

dan

KIE

Medan.

ini

— TAHORN9 No. 232, RRBO 15

ba

Sa PA

n

LT

Aa DaPANEN

aaaa

Ma

mnmyama,

angan Um

2

—

nan namm

akan di adakan tempat oentoek menjampaikan
dan menjatakan selamat Idulfitri kepada keinalan! dan perhoeboengan, dengan onkost

nja

dari

losar

d sertai

p df.

CORP. LTD.

ASSURANCE

— Phone

Bt. 1304

Semoea penggantian dioeroes di Batavia.
| Bankers: The Oversea Ohinese Banking
George C. Woo.

Manager:

-

besar,

hoetan

SENEN

3454

127 — TELF.

di.

:

f

WL-—

BATAVIA

roepa2

bisa

cekoeran

s.k.

pada

No.

-

film jang

paling

Marshal
£COTT

Binnie

-

Nancy

Barnes

—

KELLY

John Carradine

Film jang haro:s dilihat oleh sesoeatoe
Sebab

apa? Djawabnja toean bisa saksikan
dalam ini Fiim.

TAON

KEATAS

san

Pesat bawah Berar — Satavis-Centrem

Dircctie

mempe rtuen djcekks n

Kehind
Ini
-

tida

fil.
Ka

Boeat

cesah

Curtain

dipoedji

ea pi

lagi, boleh
Anak-anak

hari kemis,

,A

1127.

the
16 sampe

little

Bit of

Hecven"
boleh

2
Ini malam
diperto ndjoekan

diambil

tw

dan malam brikoetnja
film Tiongkok bitjara Tjerg

»sHWAN

NGO

5

HO

SAN"

Anak-anak

boleh

akan lebih lama mem-

N

beri tjahja, dapat di
pertjaja selaloe dan
bemat #Eveready hi-

#72

Pemboenoehan

deep lebih lama.

di Pagoda

THBATER
ka
lai malam

3

MATINEE

hari

diam

af

SHOWS

toewa

MALAYAN

Tan

Ioi

SHOW

REVUEs

4 sare:

(Calling

AN

malem

Satoe!film jang 'menggambarkan soal jang perloe koepasan

tjoklat,

Moelai

October j.a.d.

22

| BIOSCOPE

ORION

as

TEE

NS

ai

OUEEN

SANGJANG TIKORO di Preanger dan Sitoe TASIKARDI
di Banten kasi hat pemandangan alam jang permai!

-- RAMI.I
DJOEMALA
perklaian

& ISMAIL

Ka

ITOELAH:

Jang

diadakan

Jang

Pergoerocan

oleh

Taman

dengan

Siswa

Itari SAPTOE

malam

MINGGOE

19 October

!gl. 18 malam

rtjis:

na

: ms Iv-vii
Parket

Parterre

front Balkon

. Zij

balkon

ROEKIA - DJOEMALAKARTOLO - ISMAILRAMLI -TITING -

.
.
ak

hari

dari film|

Shen Ka

Tjeng

Im pake Tekst
Nan

Kewis

Melzjoe,

Anak-anak boleh

16 Jcf.'

honton.'

4 dsn malem brikoet-

aken dipertoendjoeken satoe film Tiongkek
Romance jang mesiedihken achirnja girang:

Djaga

ber

» 1.80

Hwa

Kwes

dan

tjatet tanggal maennja:

dires poenja

Super

Action

Dari

nonton!

satoe

War-

jang paling

besar

boecat ini taoen:

» 1.60

» 0.90
» 0.60

PERSAKSIKANLAH.

boleh nonton!

BATAVIA

Miss

sAHE

SEA

GaR

OEDA

Pengen

Comite Kesenian, Kramat
Kartjis bisa didapat moelai sekarang pada:
n, Senen: dan kantoor
96, tel.- WI. 330, kantoor Dagblad Pemandanga

SpTIAP

«

Bitjara Tjeng In pake Tekst Melajoe!
Amak-anak dibawah cemoer 17 tahon tida boteh

» 220

SORANG INDONESIA AKAN MELIHAT DJIWA HALOE
NJA SENDIRI PADA PERTOENDJOEKAN INI.

MOON
AUTRY

BIOSCOOP.

aa
Moelain

f 240

(ini perloe, melihat
Dagblad Tjaja Timoer, Senen. Plaatsbespreking
pertoendjoekan
“atas
emnjz,
sebelo
moela
besarnja perhatian darj
, pada hari
wburg
schou
Stads
dan
330,
WI.
Tel.
96,
t
ini): Krama
11 nagi:
sampai
8
el
poeko
Djcem'at dan Saptoe 17—18 Oct., moelai

GENE

Shu

:

di

I-III

Loge

« PRAIRIE

pertoendjoekan pengabisan
Tiongkok

fitjara

1941

penoeh

CHEYENNE"

BESAR

Yen
inja

PANTJOBRAN
BATAVIA

Saptoe - Minzgoe djam 4 sore
THE STAR MAKER“
Anak anak boleh nonton

Yai malem

5

— JEAN MUIR
menarik me loekisWOLF, jalah itoe
jang tersolor,
atawa lebih toea

£ Anak-anak

MANGGA

STADSSCHOUWBURG.

P:

2

THALIA

Moelai pockoel 8 malam.
Bertempat

OF

dengen

bantoean

rta:
perkoempoelan kesenian lain dikota Djaka
ian. Indonesia,
mempertoendjoekkan berbagzi tjorak kesen
Pada

1 ,WEST

Matinee

Kesenian

Pertoondjoekan

Meets A Lady

dengen CHARLES STARRETT.

kasi liat

- Keseniannjo,
Penjinta Bangsa- Kebongsac nnjo,

|.

.

seroe!

SEN!

2205

GLODOK

THEATER

Ka

“Itoe semoea aken tertampak dalem

aonton.

Ini malem 15-16 Oct. 41,
programma
Super Western
jang
dengen actie.

keloetjoeannja!

oendjoek

4l,

dengen WARREN WILLIAM
Satoe tjerita jang Spanvend dan
ken tentang riwajatnja LONE
Gentieman-bandiet di Furopa
Boeat arak 13 taon

Dubbel

Penjinta

cct.

The Lone Wolf

Tenaga

BA-GI:

15-16

Stars)

boleh

CINEMA ORION
Ini

KARTOLO

notuu.

Anak-anak bole nonton.

2 kali dari biasa.

kekoeatannja

Im

THEATER ka z:
Ini malam
dan
malam
berikoetnja
dipertocerdjoekan film Tiongkek

Eversady-semoea, lampose Toean terdjamin

JAVA

warna

nonton! :

PRINS THEATER:

model baron

strip

aontas!

Ssaptos 18 Uctcber?4!.

Prinsen-Park,

Tao
pake

saksiken

boleh

Anak-anak

sedia

MU

penghabi-

THE

Ada

23

Ini malam

onder

Pemandangan

3

baroe.

Moelai tg. 22 Oct. '4I
Ga MEA KA SERPENDA

£.

SANDAL MATJAN
Sa

malan

Anak-anak

FA

AGENT

poenja

Randolph

Romero

7

1.—

poerna (natuurlijk)
semoesa badan.
Potret orang
boeat
dengan,
ditambah
Djoega
a preksalah
oemnj
sebel
Kawin, dan di Kereta api,
eet.
compl
serba
jang
kita poenja studie

WEST

dengen
Satoe

djoega sem-

dan bikinannja

tjepat

ringkas-

besok

Frontier
orang

i djaoeh2, bikin fotonja dalam StudioTida oesa
al,
nja THE SUN, Mnyaat jang tjoekoep terken
foto
Muiti
lagi.
an
lamek
direc
dan
ji
dipoed
sah
ta'voe

jang

Fex

BATAVIA-C.

'

SUN”

,T HE

'rorocraar

Century

boet, karena tidak ada kedjadian
penjakit andjing-gila lagi.

DENGAN LEKAS!
TOEKANG MENDJAIT!
Orang Boemipoetra jang soedah
dan soedah
pengalaman
banjak
biasa
-kerdja “barang -haloes.
3
orang, dan 1 orang jang bikin topi
militair -en
“politie.
.Keterangan

fotonja pada :

bisa bikin

ini orang

26th

, dengan besluitnja tanggal 9 Octo-

DITJARI

Corp

keboen

dalam

boenga. diroemah pondok, dilaoetan
Semoeanja

Ini malam dan

Cesar

tang sendiri pada sekolah tsb.

.

EME

dalam

oedara,

Diatas

KN

aa

na

ANDJING-GILA,

ya

DITJARI: Goeroe keloearan dari
oentoek
SchakelKweekschool
Mr.-C.
school
Oetomo”
»Boedi
Lamaran dengan 'soerat atau da-

Negeri.

am

SENEN

"

PATJAR

00. L?D.

aud

Toetoep Assurantie: Api, Laoet, Katjilakaan boeat
seswatoe orang daa Katjitaka'an menoeroet Wet

aa

PASAR

3

BIOSCOOP 1

'

-

kota

BATAVIA STAD

—

1941 no.

5

Ki

'

per 1941 no. 6303/13/B telah ditja-

1 Sjawal—1360

Harga

INSURANCE

OVERSEAS

Besar

Pintoc

besluit-

postwissei

THE YAL PING
THE

4 Februari

PENJAKIT

Pembajaran dimoeka (contant).
baroes

tanggal

bahwa

ditambah dengan besluit tanggal
4 Juni 1941 no. 3403/13/B, jang
menjatakan, bahwa dalam district
TJILEGON kaboepaten
Serang
verwabah:

dan familie

:

LEMBARAN PERTAMA PAG. IV

asa

Asisiat . Resident serang (P RIALTO

memberitahoekan,

E. .DOERASID

sedikit, ialah memasang:

Permintaan

one

PEMBERIAN TANOE.

TJONTO.:

dan Pembangoen

ADVERTENTIE IDULFITRI!
Menerima tiap-tiap hari !

SAK

63W/13B, paling achir waktoenja

Oentoek abonne? dan adverteerder? kita pada
hari RAJA IDULFITRI ini dalam Lebaran
-Nummer

MEN SEL AA KELAMAAN
LA LE LL

“IDULFITRI

ADVERTENTIE
dari Pemandangan

PEMANDANGAN

Ka

Matinee

Errol FLYNN
ini Minggoe

Hari Septoe 18 Oct

|

|

Film ROEKIA jang paling baroe dan menggeterken hsti!

|

Moelai

Rebo

22

ANAK-ANAK

October

RIALTO

THE
Lebih

-

Senen

—

Brenda MAKSHALL

Anak-anak
1819 Uct. '41

boleh nonton!

“djam 1,30 siang dan Minggoe.

i9 Oct. djam W#-pagi dan 1,30 siang. Columbia poenja Ser:e-film jang maha besar

boleh nonton!

di

HAWwWKk"

LAOET)

2|

SHADOW"

Bagian Kadoca Tamat.
rame dan heibat dari bagian kesstoe!
Anak-anak boleh nonton!

|
2.

VOLKSRAAD.

9. Hari Paschen jang kedoea, Se
nen 6 April.
10. Hari lahir s.p.j.m.m, Prinses Juliana, Kemis, 30 April.
11. Hemelvaartsdag,
Kemis 14
Mei,

Dewan daePeecaua
rah Minangkabau.
NTARA

rentjana

jang

akan

. diselesaikan Volksraad dalam
g tahoen inj adalah seboeah
3 tang perobahan soesoenan d€-

“wan da€rah Minangkabau dan
Bandjar, jang baroe-haroe ini dipoetoeskan pada sidang Madjelis

tidak sesoeai dengan

ke-

hendak dan sjarat demokrasi.
Makin lekas atoeran mengangkat
lid

akan

memboelatkan

memperbaiki)

'hasil pilihan

(atau

lid,

makin lekas atoeran itoe dihilangbaik oentoek kema“Perobahan itoe tidak mengenai: kan makin
banjak lid, melainkan tjara ang- - djoean demokrasi dalam masjarakat. Akan tetapi karena spr. mejaitoe membagi-

ngakoe dan insjaf bahwa atoeran
hpolitik dan perj
keadaan partai

jang akan dipilih oleh dabrah
(groepsgemeenschap), dan bagian | politik ditanah Indonesia

ini, ter-

jang akan diangkat oleh Pemerin. | oetama didalrah
seberang masih
beloem boleh dipandang
dewasa
tah. Djadi akan disamakan dengan
jang berlakoe bagi daerah Palemdan teratoer sama sekali, karena
itoelah boleh atoeran itoe didjalanbang.
|.
Segala sesoeatoe itoe Memang
kan djoega, akan tetapi hanja se- baroe dapat dilakoekan apa bila berapa dan selama masih perloe.
“atoeran. memilih lid- dewan itoe Berhoeboeng dengan .itoe spr.

—. soedah

ada. Atoeran

itoe beloem

. ada,
tjoema rentjananja
sadja
. jang baroe masoek
ke-secretaris
Volksraad dan rasanja akan dibi-

2g

nantj dalam sidang ke-

-doca tahoen ini jalah dalam boeJan Januari atau Februarj 1942.
“Anghnja itoe, jalah jang patoet

NN Pu olika Sonia teskatma Mahoo
-Ioe,

dan

jang

patoet terdahoeloe

..aterseboet kebelakang, terdjadi ka:

bebe
lit tentang

hal jang soelit-soeatoeran
memilih lid

@twan darah itos, jang patoet di
“selesaikan dahoeloe, sehingga ren-

memberi

tahoekan

bahwa

beliau

akan menjokong
segala voorstel
jang sekiranja akan dimadjoekan
oleh t, Blaauw.
Toean
C,C,
van
Helsdingen

tidak setoedjoe

dengan

pemanda-

ngan t.t. jang terseboet tadi, dan
meminta soepaja tempat didewan
itoe ditjadangkan oentoek lid jang
diangkat. Dasarnja jalah karena:
perhoeboengan dalam masjarakat
kita ini, kekoerangan peri keada-

an partai politik dan kekoerangan
mjnat orang Belanda akan

litik:

segala

sesoeatoe

hal po-

itoe tidak

tjana atoeran itoe agak terlambat

mendjamin

'm

itoe nanti memang tjakap dalam
dewan.
Wakil!
Pemerintah,
toean De

soedahnja, Pada hakikatnja
tidak
itatena

akan

me-

berpengaroeh

itoe walaupoen

berhoe-

boeng
“jang satoe dengan
jang
lain,
tetapi - boleh
diselesaikan

n daerah jang terseboet jalah

»
.

toekan bahwa:
oentoek daerah Minangkabau:

Waal,

bahwa

lid jang

mempertahankan

dipilih

pendirian

Pemerintah, karena
kalau orang
menimbang hal jang dibitjarakan
ini haroes pehak
jang beralasan
praktijk diberatkan.
Adapoen p€hak jang beralasan asas
perloe
djoega.

Dan

berhoeboeng

dengan

itoe boleh Pemerintah membenardaripada lid ra'jat:boekan Bekan permintaan lid tadi, akan te—. “Janda jang 38 orang, 27 dipilih. tapj hal praktijk haroes dimadjoe“hb, oentoek dagrah Bandjar angkan dan karena itoe tetap Peme“2 ka itoe
6 dan 3, dan
25 dan 15.
rintah merasa perloe mentjadang—
Seperti
jang soedah terseboet- kan tempat oentcek lid jang akan
5 dan perobahan itoe hanja mengediangkat. Teroetama oentoek bur— mai lid ra'jat-Belanda, karena dagemeester dalam dafrah itoe, ka. Jam atoeran ordonansi jang soedah
rena dapatlah mereka itoe mem“ lakoe soedah
ada ketentoeannja
pertahankan
keperloean
gemeen
“bahwa dari pada lid bangsa Boetenja dalam hoehoengan
kepentimipoetera sebagian
“akan dipilih
ngan dabrah ito.

dan

selebihnja diangkat.

Dalam

'afdeelingsverslag

soe-

Pidato
wakil
Pemerintah roepanja beloem dapat mengobah keangka padanan
jitoe- :jakinan lid jang tiga orang tadi,
diminta soepaja pada-' dan karena 'itoe totan Blaauw me-

| dah terseboet keberatan beberapa

“ya tentang
—, dan soedah

nan

5:4 (Minangkabau)

dan 3:3.

(Bandjar) itos, disamakan dengan

madjoekan amendement jang ber-

| tanda tangan tiga orang lid jang
2 'atoeran oentoek
Palembang dan
lain,
jaitoe:
t. t. Soangkoepon,
ep apeakah 21
Kertens dan Soetardjo.
Waktoe
“Keberatan - itoe tidak
diakoei 'amendement itoe dibitjarakan oleh
:. Tanah
Pemerintah
dalam
Soerat' , madjelis, berdiri djoegalah t. Ver. Djawabnja
karena mendjalankan iboom
'
(V.C.)
akan
menjatakan
E pemilihan dida€rah jang doeamma
bahwa dapat beliau setoedjoe de|, banjaklah
kesoesahannja
be
ngan
maksoed
amendement. boeng dengan
Iloear dabrahae
Blaauw itoe
Spr. setoedjoe
de. Sing-masing sehingga tempat diam .ngan Pemerintah kalau Pemerin-

& “orang

Belanda jang akan toeroet

memilih

itoe

terlaloe

terpentjil

| “dan berdjaoeh djaoehan, dan lagi
kareha berhoeboeng dengan kepen
tingan Belanda jang haroes djoe— ga didjaga dan dipelihara djoega

| dalam dtwan

jitoe, serta rasanja

— 'perloe ada orang ahli tentang mem
: | pertimbangkan
kepentingan itoe,

“ maka oleh karena itoe Pemerintah
merasa perloe mentjadangkan

tem

pat

itoe,

uns

oentoek orang -orang
nanti

akan

dan ' diangkat

ditoendjockkan

oleh

Pemerintah

'sendiri. Orang ahli itoe jalah bur-

“gemeester gemeente
dalam dat.
“rah itoe, djadi hendaknja ada ke.
—-sempatan

bagi.

“mengangkat

Pemerintah

burgemeester

akan

itoe

2 mendjadi-lid dewan da€rah itoe.

|

Pasar

itoe dibitjarakan

dalam

sidang
Madjelis: Gedelegeerden
| pada 29 h.b. September dan 7 Oc-

tober ini, dan dalam sidang itoe
terdengarlah soeara t.t. Soangkoe
pon, Blaauw dan Kerstens jang de
ngan koecat memadjoekan keberatannja - masing-masing
tentang

atoeran itoe, dan mereka meminta
| soepaja, selama masih ada angka.
tan akan

“padanan
. dan

memboelatkan

antara

pilihan,

lid jang dipilih

lid jang Haa

ditetapkan

tah berkata
bahwa
haroes ada
tempat jang tjoekoep oentoek lid
jang akan diangkatnja. Tetapi ka-

lau tempat itoe hanja akan didoe-

doeki
oleh burgemeester
dalam
datrah itoe, maka tidak setoedjoe
spr, Sebab kalau
begitoe tentoe
pengaroeh gemeente itoe didalam
dewan daerah terlaloe berat. Karena itoelah
spr, akan
memberi

soearanja

Kepada

amendement

“itoe.
Laloe

amendement

itoe

dioendi

dan diterima oleh Madjelis Gede.
legeerden tidak dengan lid mengeloearkan
soearanja
masing, dan
dengan mentjatat bahwa t. C.C.
van Helsdingen hendak dipandang

menolak

amendement

itoe.

Lantas rentjana
kedoeanja sesoedah diobah menoceroet amende-

ment

itoe

dioendi dan

diterima

djoega seperti jang terseboetdi tentang amendement itoe,

ta-

Ertinja, nanti, kalau sekiranja
Pemerintah soeka djoega menerima amendement itoe, maka oen-

toek dabrah Minangkabau

akan

ada 6 orang lid rakjat
Belanda
jang dipilih dan 3 jang diangkat,

dan oentoek Bandjar 4 jang dipilih dan 2 jang diangkat.
wat

1. Tahoen Baroe, Kemis 1 Janu-

“ari
2 Asjoera, Rebo 28 Januari.
'3. Hari lahir s.p.j.m, Prinses Bea

2.

HARI2

BESAR

trix, Sabtoe, 31 Januari.
4 Tahoen Baroe Tionghoa, Ming
goe, 15 Februari.

1941.

“Dengan -besluit tanggal 24 Sepember

1940

No.

A

39/12/9

Direc-

teur Justitie soedah menetapkan
Ne
hari besar dalam tahoen
1942, seperti jang dimaksoedkan

dalam -Kitab Oendang oendang Per
niagaan bagi Hindia Belanda.

5, Mauloed

(Garebeg Mauloea),

Senen, 30 Maart.
6. Goede Vrijdag,

Djoem at,

April,
:
7. Wafat Sang Boediman

Khong

Hoe Tjoe, Djoem'at, 3 April,
. 8. Tsing Bing, Ahad, 5 April,

MADJALLAH BAROE DI SOLO.
Bersamaan dengan Idul-fitrj ini,
di Solo akan terbit madjallah boelanan baroe jang berdasar Islam,
dengan nama ADDA'WAH,
serta
dioesahakan oleh Pengandjoer-pengandjoer Islam dan Alim 'oelama
di Solo dan sekitarnja.
Oentoek sementara waktoe ma

12. Hari Pinksteren jang kedoea,

2:1, Tocan Kerstens menjinggoeng
azas atoeran itoe, jang, katanja,
memang

' LEMBARAN

3

Senen, 25 Mei.
13. Hari lahir
s.p.j.m.m. Prins
Bernhard, Senen, 29 Juni:
14, Hari lahir s:p.j.m.m, Prinses
Irene, Rebo, 5 Augustus.
15. Miradj
Nabi Moehammad,
Senen, 10 Augustus.
16. Hei lahir s-b.m. Ratoe Wilhelmina, Senen 31 Augustus.
17. Hari lahir
Sang Boediman

djallah

Ae

Mc,

bak lai

PKU
1

Leni

SOKONGAN

OENTOEK
, VAN
GALEN”.
Kepala Plaatselijk Bestuur Moe
ara Tebo memasoekkan f 15.900.banjaknja dalam Fonds Persatoean
centoek

,,Van

berasal dari
mempoenjai

ning.

Galen”:

oeang

itoe

orang
orang jang
rubberoogstvergun-

Hari Sabtoe komite Djambi me
njokong f 20.000.— banjaknja.
PERMOEFAKATAN

AN SEPAK

RAGA

PERSATOE-

,R.V.C.".

Hari Minggoe tanggal 12 jl. Per
satoean
,,Republiek Voetbalclub”
telah melangsoengkan hari pertemoean

antara

para

anggauta,

di

roemah promotornja Toean Ahdulrachman..
Pertemoean itoe dipim
vin oleh Toean A.B. Affendi jang
mendjadi djoeroe nasehat perkoem
voelan terseboet jang merangkap
mendjadi
pemimpin
Persatocan
.Oesaha Kita" Lain? diantaranja
lipoetoeskan oentoek mengadakan
Pertemocan —Hari Raja Lebaran
jang akan dilangsoengkan di roe
mah promotor 'Toean Ahduirac!iman.
Poela dibitjarakan lain? djalan
oentoek menoedjoe
kemadjoean
dan kemoeliaannja
R.V.C. selandjoetnja.

akan

terbit seboe

“Pada Koninklijke Militaire Aca
demie di Breda soedah mendjadi
sGeatoe kebiasaan moerid moerid
kelas tiga jang terpandai mengepa

lai moerid2 kelas satoe dan kelas
doea. Barangkali diantara. pemba
tja ada djoega jang tahoe hal itoe,

“Jang

.dikepalainja itoe soeatoe

sectie atau soeatoe escouade
(kemoedian dinamai gr9€p). Jang mengepalai sectie.
memakai
tanda

mahkota perak .ketjil dilengan ki
rinja dan jang mengepalai
groep

mahkota

perak

ketjil.

Kebiasaan

itoe soedah lama mendjadi
adat
di Breda dan siapa siapa jang dja
di cadet dikota itoe dahoeloe,: ten
toelah akan berbesar hati mende.
ngar,

kebiasaan

itoe akan

diteroes

kan pada Koninklijke Militaire Aca
demie. di Bandoeng.
Dengan beslit. Goebernemen
7
October 1941 No. 10-soedah ditentoekan, sebagaimana -adat kebiasa
an- pada

K.MLA.

dinegeri

Ngoebaedij

Kaoceman,

culier

Belanda,

pada K.M.A. di Bandoeng: diidzin
kan poela sectiecommandantdan
groepscommandant
memakai mah
kota ketjil “disebelah atas lengan
kiri uniformnja,
Sebagaimana
di
Breda, sectiecommandant mahkota
ketjil dilengannja itoe dari “mas

dibaharcej

di Indo-

bahwa

nesia dalam segala orang hidoep
semangat jang oentoek kepentingan kita
jang baik dan adi
tidak takoet memberikan korban,

meskipoen

bagaimana

djoe

ga besarnja. Kami harap Toean
Soedi menjampaikan ini dengan
perasaan
terima
kasih serta
penghargaan kepada comite Ver
cenigde Fondsen—
Wilhelmina”
PERTANJAAN

VOLKSRAAD.

Pertanjaan

Toean

Mochtar(terkirim
ig. 13 Novempada
ber

Menoeroet
terima

jang

oleh

1941).

keterangan?
penanja,

H.LS.

Selatpandjang

2 orang goeroe berdiploma
H.L.K. dan K.S. gadji f 75.-—
dan

f 55.—

seboelan.

Permintaan

sambil

lampirkan
salinan
Schrift dialamatkan

me-

getuigpada:

Solo.

DARI
SRI. BAGINDA
MAHA RATOE.
Oleh Voorzitter Vereenigde Prins
Bernhard- dan Spitfirefondsen, Mr.
J.A. Jonkman, diterima tekst telegram dari Wali Negeri jang dikirimkan oleh Sri Baginda Maha Ra
dja kepada Goebernoer Djenderal.
Kira2 kawat itoe berboenji seperti berikoet:
»Mendapatkan empat per Jimanja dari djoemlah oentoek ke
perloean ,,Van Galen” setelah..
nja satoe boelan sadja sangat
loear doegaan.
Bagi kami adalah
satoe-boekti
jang

PAG. I

Ditjari dengan segera oentoek mengadjar pada parti-

Bestuur

KAWAT

Khong Hoe Tjoe, Selasa, 6 October.

18. Hari raja 'Idoelfitri, Senen
Selasa, 12/13 October,
19 Idoe'lkoerban (Garebeg Besar), Sabtoe, 19 December,
20. Hari Kerstmis jang pertama,
Djoem 'at, 25 December,
21. Harj Kerstmis jang kedoea,
Sabtoe-26 December.

terseboet

lan sekali, dan adress administratie jalah: Adm. ADDA'WAH pia

KEDOEA

pada

laloe

jang

di

tahoen

P.HLL.S.

Tengkoe

p/a

Aboebakar

Selatpandjang.

DOEA

PERAMPOKAN DALAM
'
SEMALAM,
Di Meester - Cornelis
malam
Minggoe jl., komplotan perampok
telah melakoekan doea perampokan, djam 2 malam perampok itoe
telah koendjoengi

Tionghoa

seboeah

di Boekit

W aroeng

Doeri. Dengan

djalan
paksa
perampok
itoe da
pat masoek
dalam Waroeng terseboet, setelah melakoekan pengan

tjaman pada jang poenja waroeng,
toean roemah dan seorang anaknja
| dimasoekkan dalam kamar dan di
koentji

dari

peloearan.

Dengan

tja

ra demikian perampok itoe dapat
berboeat semoca-moeanja. Tetapi
karena
waroeng
itoe hanja wa.
roeng ketjil maka jahg dapat digondol olehnja, hanja oeang beberapa roepiah dan barang-barang
jang

tidak

tidak

berharga,

lebih dari

Bersama

groepscommandant

Mendjadi

da-: donesier.

3

A

berdjoemlah

f 10.—

dengan

ini

kedjadiar.,

djam 3 malam politie Mr.-C. men
dapat kabar poela bahwa di kp.
Baji terdjadi perampokan poela
diroemahnja Meester Langseer SS
Kedatangan perampok itoe toean roemah ini kebenaran ta adu
maka njonja roemah jang dipaksa
dan diantjam soepaja menjerahkan
hartanja.
Tetapi njonja roemah ini dapat
bertereak-tereak meminta tolong,
sehingga perampok itoe ketakoetan dan lari.

beberapa pemoeda2 In
moela2 bermaksoed oen
toek memasoeki sekolah K,M.A, di
ri perak.
Bandoeng, akan tetapi berhoeboeng
dengan
ITOE HULP POLITIE JANG
DI
keadaan, bahwa oentoek
memasoeki badan terseboet.
BOENOEH,
itoe
Tentang pemboencehan Hulp Po bagi boekan bangsa Belanda haHingga berita ini dapat diwar
roes takloek pada hoekoem privaat
litie jang telah diwartakan bebe
takan beloem terdengar perampok
recht Eropa, maka pemoeda2 tadi
rapa hari jang laloe, kini dapat
nja tertangkap, tetapi orang peritoe setelahnja- dipikir masak2 tidiberitakan: lebih jandjoet ketjoetjaja
ketjakapan
politie Mr, C.
ali pemboenoehnja nama Sa'an te dak dapat melangsoengkan makkomplotan perampok itoe akan da
soednja itoe. Berhoeboeng dengan
lah dapat ditangkap ketika 'itoe.
pat
dikoeroeng
dalam
pendjaitoe perkenankanlah kiranja pena
Hari Minggoe telah ditangkap sera. (Br.)
nja
menghadapkan
orang kawannja poela bernama Ga
pertanjaan,
DUURTEBIJSLAG DALAM
apakah Pemerintah tidak sependa
LOTERY
(ling.
OLEH ,PAGOEJOEVOLKSRAAD.
patan dengan dia, bahwa toentoe
Galing inilah. jang ' mengepalai
BAN”,
. Pemerintah memogtoeskan bah... p:
» tjopet di.Senen,- dan. .tan seperti
terseboet diatas tadi
Kepada kita dikabarkan, bahwa
wa ambtenaar-ambtenaar dan be. menoeroet
itoe, djika sesoenggoehnja diada.
pengakoeannja 'Sa" an
nanti pada tanggal8 November de
amte-beamte “dari - ressort-ressort
jang mendjadi pemboenoehnja, Ga" kan, walaupoen pada tahoen2 jg.
pan akan diadakan penarikan loteAutonoom - poela - mendapat hak
doeloe Soenggoeh penting akan te
ling inilah jang menjoeroeh lakoe
rij barang2 oleh pengoeroeg socieakan duurtebijslag menceroet atoe
tapi di waktoe sekarang tidak
kan itoe pemboenoehan. (Br.)
teit ,,Pagoejoeban”,
di
Kerkstraat,
ran jang telah ditetapkan dengan
anggap adil lagi, dan apakah Pe
Mr, Cornelis, bersama pertemoean
Besiuit Goebernemen tentang itoe
merintah bersedia oentoek mengha
PEMBERIAN IDZIN.
lebaran djoega.
Pada
hari itoe
dari tanggal 15
September 1941
poeskan toentoetan itoe dengan se
Diperkenangkan
oentoek memdjoega akan diadakan bazaar keNo..1z (Staatsblad 1941 No. 391)
tjepat moengkin, selambat lambat
boeka verloskundige praktijk di In
tjil,
Gan dihitoeng dari moelai tangga!
nja sebeloem menerima candidaat
donesia sebagai vroedvrouw (doeSemoeanja ini akan diperoentoek
1 September 1941.
koen
beranak),
nona
Paringsih
candidaat barve oentoek tahoen pe
kan goena aksi ,,Van Galen”, Co
Akan duutebijslag inj poela goedan.nona Soeneri.
ngadjaran 1942/1947
vim dan armenzorg dikota ini.
rce gaeeroe.
volkscholen mendapati
hak, jang mendapat gadjih termaBLINJOE.
ka telah ditipoe, sebab:
soek. dalam begroting jang biasa
a, tingginja soesoenan kajoe hadiseboet schoolfonds.
roes 1.20 m boekannja 1 m,
Oleh karena satoe dan lain hal
b. menjoesoen kajoe haroes rapatbisa menimboelkan
akibat finanrapat dan kajoenja haroes sacieel boeat ressorten
jang tersema besar,
boet itoe sehingga. begrooting bisa
Beloem berselang berapa lama,
c. djangankan oentoek mendapat
tetapkan. (besar atau ketjil boterganggoe karena
memang soetelah menghadap seorang romboleh).
10 m3 tiap 3 orang, sedangkan
dah miskin perkenankanlah
kira
ngan koeli koeli kepada tocan cone. Ongkos kapal sampai Muntok
3 m3 amat soeszh.
nja penanja menghadapkan perta
treur oentoek
mengadoekan naKeadaan mereka makin menjemereka akan dapat dari wernjaan kepada Pemerintah, apakah
sibnja, Mereka menerangkan, bahver
dan
dari
Muntok
dihkan
ketika diantara koeli-koeli
sampai
G.
altonome ressorten akan mendapat
wa mereka bekerdja pada seorang
Rantak mereka akan dioeroes
itoe banjak jang sakit. Obat, mebantoean dari Negeri oentoek me
aannemer kajoe. Akan tetapi oleh
oleh aannemer,
reka haroes beli sendiri dan sering
noetoep. pengeloearan extra itoe,
karena tjara mereka haroes bekerMendengar
terdjadi
perdjandjian"
mereka hanja dapat bejang
-N.V, ,SEDIA”
1 TAHOEN.
dja itoeberlainan benar dengan
manis itoe dan mengingat, bahwa
kerdja 2 & 3 hari dalam semingHari Djoem'at jg. laloe, 10 Oct.
apa jang telah didjandjikan, maka
werver itoe beristeri dengan orang
goe. Beras d.l..nja mereka dapat
'41, hoofdartikel ,.Pew. Oemoem”
mereka meninggalkan pekerdjzandesa itoe djoega dan telah banjak “bon pada aannemer asal
mereka
menjamboet
tentang
berdirinja
nja.
saudara-saudara isterinja werver
bekerdja atau mempoenjai
borg
N.V,
Handelsdrukkerij ,,Sedia”,
Adapoen keterangan jang penoe
gadjih. Tinggal dihoetan, sakit, ta
itoe jang pergi'ke Banka,
maka
jaitoe pertjetakan jang mentjetak
lis dapat dari mereka sebagai berbanjaklah jang tertarik dan ingin
ada obat dan makanan akan tetadan menerbitken s.k. harian tsb.
ikoet:
pergi. 58 orang semoea laki-laki
pi oentoeng masih ada rasa tolong
Disitoe
dinjatakan,
bahwa
permenolong antara mereka. Setelah
memadjoekan
dirinja
oentoek
men
oesahaan itoe berhak berdiri seDari daerah Bogor.
djadi koeli di Banka.
hampir 4 boelan mereka tinggal di
bagai oesaha bangsa Indonesia.
Mereka.
menerangkan,
bahwa
sitoe mereka merasa ta' senang laMoga-moga
makin
madjoelah
mereka
kebanjakan datang dari
Dalam
perdjalanan.
gi laloe meninggalkan tempat.itoe.
peroesahaan
persperat
kabaran
desa Karesek dan Leuwiliang diDengan bus mereka
berangkat
kita di Solo itoe.
daerah Bogor,
Pada boelan Juni
ke Tg. Priok dan biajanja mereka
Menghadap t. controltur,
datanglah seorang werver,
berkeloearken
dari
kantongnja
senSetelah
mereka di Belinjoe, me
EXPRES” GANTI KEPALA.
nama A. dikampoeng mereka dan
diri. Di Tg. Priok mereka membeli
reka teroes menghadap t. contro
Soerat kabar harian mas Ajat
memboedjoek
soepaja
mereka
leur oentoek mengadoekan perksticket dengan oeang jang mereka
di Soerabaja moelai hari Djoem'at,
maoe
bekerdja
menebang kajoe
ranja. Atas nasehat t. controleur
terima dari werver. Disitoe wer10 "October 1941 soedah memakai
pada seorang aannemer di G. Ranberhenti sadja ta' oesah bekerdja
ver
memperingatkan
kepada
merekepzla baroe jang lebih menarik
tak (dekat Belinjoe).
lagi.
ka, bahwa apabila m8reka ditanja
dari pada kepala jang soedah-soepegawai douane atau emigratie mc
dah.
Kena boedjoek.
reka haroes menerangkan, bahwa
Mendapat pertolongan,
Kepala baroe itoe boekan kareAntara lain werver' itoe meneAtas
mereka
pergi
ke
Banka
itoe
tas
pertolongan
beberapa
na ia pergi
ketoekang tjoekoer,
rangkan, bahwa:
kemaoean mereka sendiri oentoek
orang
dapatlah
mereka
makan,
melainkan karena cliche dari naa. Pekerdjaan menebang kajoe di
mentjari pekerdjaan. Ketika mereobat dan tempat penginapan dan
ma ,,Expres” itoe diganti jang baRantak tiada soesah.
ka toeroen di Muntok, disana telah
jang sakitnja agak koeat berobat
roe. Moga-moga pikiran Pena
b. Oentoek
tiap-tiap
m3 kajoe
bersedia
auto oentoek mengangSeorang boediman
di polikliniek.
makin tjerdas,
|
mereka akan mendapat oepah
koet mereka -ke tempat pekerdja- mengambil
karoeng laloe borke45 sen.
an.
liling kampoeng oentoek meminta
ADAT KEBIASAAN
K.M.A.
Cc. Djikalau mereka dalam pekersedekah beras bagi mereka. HesilDITEROESKAN DI
djaan
mengadakan persekoeDi Goenoeng Rantak.
nja sangat menjenangkan, dengan
BANDOENG., .
toean dan tiap tiap - persekoe»Ketika kita sampai disana kita
dapatlah mereka pepertolongan
Baroe-haroe ini soedah disiartoeari terdiri dari 3 orang, matelah
mendapat firasat jang ta”
kerdjaan dan ada poela jang menkan kabar tentang.
tanda tanda
tjari pekerdjaan dilain tempat.
ka paling sedikit tiap persekoebaik,
toean”, kata seorang dari
dan pakaian uniform cadet2
Ko
tocan dengan moedah dapat 10
mereka, ,,tempatnja kotor dan bi,Kami tiada mengharap oepah
ninklijke. Militaire
Academie di
m3
atau lebih
tiap-tiap hari.
natang babi berkeliaran kian kejang besar toean,” kata salah seBerhoeboeng de .
Hindia Belanda.
“Djadi
tiap-tiip
orang
akan
mari”.
orang dari mereka ,,esal sadja hi:
ngan itoe dikabarkan poela jang
mendapat oepah f 1.50 sehari,
doep kami djangan terlantar maSetelah bekerdja beberapa ming
berikoet:
d.. Besarnjakajoe ' tiada
digoe moelailah insjaf, bahwa meretjam ini":

dan boeat

bekal Djan Aa
Yel

'D. JAUAN

PEMANDANGAN

korban seorang

Werver.

—uwd

Haa

20, 232, REBO 15 OCTOBER 1941.

Pn

kok

djoega

mengirim

bocat mengoendjoengi

“Tai New York
orang.
: | kaoem

delegatie '

motie

bangsa:

F roh

Toean "Tan menoetoerkan ba

roe

m

| mempergoenakan

kesempatan

1.

Peratoeran perboeroehan.

Djika pem

rikan

peratoeran .pemboe
djoega
kepada Ea

angkat

bitjara

- itoe Ha tocan Tan Tjaw Yan
tentang
Tionghoa,
arbeidsregeling
nijverheidsbedrij| boekanlah karcna
pemerintah Be- ven, Pembitjara meminta soepaja
TR

“jang

ada serangan

tang
pat

jang

akan da- | barang-barang

dari locar negeri Ka

da-

dari

ditahan Oleh Tongkak.

.

poela kede-

merintah

&

3

:

—

Saji

pe-

h

n djawaban,|

memberi!

moedian

diboetoehi

tiap-tiap

nja

RA

ti

barang-barang jang belaini naik harganja pgrloe

sekali

kaoem

Benar

banjak

perobahan dari hakim jang melihat akan kepintjangan terseboet,
seperti
dalam tahoen 1917 boeat
tanah Djawa dengan diadakannja
hak-hak sipil, dan paling achir da-

dak boleh
moecanja.

dikatakan

fir-

soedih

“Iam tahoen 1932 jang mengenai
sozl boeroeh Tionghoa jang dile-

tionele

ontslagrecht.

Sierkna

pembitjara

bahwa.

soepaja, perlindoengan itoe diberi- |

an geschoolde arbe

bagi
Dalam

dari
oleh

ini

jang

Lari.

2 kanak

sekarang

n | merasa

merintah

sebeloem

mengirim

la-

di Generoepanja

a.

bahwa

ad-

Pakailah

MUROLA

ditembok

diloear

dari

peratoe-

jang berlakos

lain mann peroesahaar.
memorie

yan

Banobra

diseboet

jang

itoe akan

dimoelai,

dimoeka,

tahoen

1942.

toeroet

ta disebabkan

pada

ordonnantie

terseboet

roemah!

Oleh sebab itoe pada tempatnja
djoega rasanja akan menjampaikan seroean kepada pihak politie
disini, agar soepaja djangan
mengambil tindakan setengah2 terha
dap soal ini, kalau sadja ingin me
lihat tindakannja itoe memperoleh

hasil jang baik.
Jang perloe dan patoet diperha
tikannja selainnja dari tempat tem
pat jg, memang soedah oemoem diketahoei orang, seperti Sindangka
sih (ang Karadjan I, II, IN), djalan stopplaats Pasardjoem'at dan
Roemah Sakit Lama, djoega perloe ada dalam pengawasan. Sebab
meskipoen orang orang jang mem
poenjai hotel itoe orang orang ke
namaan, dengan tidak setahoe me
reka banjak djalan bagi tamoe tamoenja akan menjampaikan djoega hawa napsoenja, karena tidak
koerang diantara djongos dan boe
djang hotel jang holeh disoeroeh
akan itoe dengan oepah Toemajan.
BOGOR

kota telah diberdirikan

jg.

Kena

toea,

poelan-perkoempoelan

Mr. R. Moh,

nja,

toean

R. Awibowo,

Leider,

tocan

Techn.

Leider,

Ke-

Techn.

R. Soejitno, Ass.toean

R.

Demi

ioeran

dalam" boelan

selesai,

sedang

sport,

soe-

Oleh Pengoeroes Harian ,P.PI. 3

October

ini

A.

te-

Bestuursformatie

koetan

kesalahan

kan

do,

darj

ba-

scholen oesoel ini diserah-

kan
kepada HB. PGAS.
VB. PGI menoenggoe kepoetoesannja, dan bersedia oentoek
mendjalankan,
kalau
oleh PGAS.
diterima.
Soepaja peladjaran hoeroef Djawa di HIS dimoe-

lai dikelas III.
kepada
No.
No.
No,

42.
13.
44.

. 5,

nationale

Diserahkan

vereenigingen.

seboelannja

seba-

oentoek
soeami-isteri
paar), f 0.15.

“echt-

46.

soepaja

soeatoe

Ma

-

DaerahPerpinsoeratnja

jang

Perpindo
akan

me-

sangkoetan dengan Perpindo dapat
di ambil ketentoeannja
pada hari
peremboekan itoe djoega,
Pendirian
H.B. Moehammadijah
Madjelis Pemoeda.
Hoofdbestuur

madjelis

Moehammadjjah

pemoeda,

dengan

soerat-

nja jang bertanggal 22 Sept. 1941
jl. (sampainja tg 4 Oct), telah menjatakan penghargaannja atas oesaha serta langsoengnja
peremboekan
pemoeda
Indonesia
se-

Andalas, hanja Pemoeda Moeham'madijah
ketika beremboek itoe,
adalah djoega ketika Moehammadijah seloeroehnja berkongres.
Dengan
lain perkataan,
HB:
Moehammadijah Madjlis Pemoeda
boekan tidak setoedjoe atas langsoengnja peremboekan pemoeda In
donesia se-Andalas, hanja disebabkan kongresnja.

Toean
Dr. M. Amir
mendjadi
Prana
viseur.
Toeroet pertjakapan antara 14.
Dr. M. Amir dengan
Pengoeroes
Harian, jang boediman itoe soedah
bersedia
menjatakan
mendjadi
praeadviseur
dalam peremboekan
jang hendak.
diadakan itoe dalam atjara: kesenian.
a
Peringatan:
$
Kepada
perkoempoelan - perkoempoelan jang telah sjah toeroet beremboek,
walau perkoempoelan2
jang doedoek
didalam |
»Badan PPIA”, diperingatkan soe
|
paja: le. oesoel, 2e. nama oetoesan, 3e. nama penggembara, 4e. :
ongkos lain-lainnja (pondokan dan
ekskoersi), tidak meliwati dari tgl.
10 Nov. '41
sampai Kepada
ngoeroes Harian. Harap diperha- &

Pengoeroes

Moefakat.

Moefakat praeadvies VB.,
djadi
tidak
moefakat
itoe,

dengan

oesoel

Moefakat

dan pada

seba-

tempat

kaboelkan atau
djalankan.
No.

berdiri

Itikan!!

Moefakat.

hagian

mengoesoelkan,

wakil jang dikehendaki itoe membawa mandaat
penoeh dari Perpindo, agar sesoeatoenja jang ber-

Tengah,

Poetoesan:

apalagi

njoesoel lagi, akan memberikan pedjelasan-pendjelasan
jang
lebih
landjoet. Djoega disinj boleh diberitakan, bahwa
,,Badan P PIA"
djoega mengandoeng wakil Perpin
do oentoek toeroet serta keperemboekan jang hendak diadakan itoe,
dan dimintakan
djoega soepaja

Melandjoctkan

41.

Perpindo,

maka Sekretaris

dengan

oesoel-oes.oel,
No. 10. Wang handwerk di M.V.
S. soepaja ditambah banjaknja,
djoega berhoeboeng dengan waktoe sekarang,
Poetoesan: Soepaja ditambah setjoekoepnja,
disesoeaikan dengan kezdaan masing-masing
tempat dan
mengingat keadaan harga barang-barang waktoe sekarang.
No. 40. Karena
hanja mengenai
kepentingan
Ambachts-

No.

akan

djelis

hagian
III Verslag
VerificatieCommissie, mestinja:
»Oleh Commissie ini dapat kesalahan tentang djoemlah f 15.68,
menoeroet specificatie f 15,76, dan
dimasoekkan
dalam
boekoe
f 15.80.
Ih

dengan

di Andalas

bestuursformatie

mengetik

-

»Badan PPIA” didalam peremboe-

SEMARANG,
RAPAT
TERTOETOEP
P.GI.
| JANG KE II DI-SOBOKARTI,
KARREWEG, TG. 8/9 OCTOBER 1941,
Verslag
ringkas
Rapat.
dimoelai
djam
8.15
malam,
I. Sebeloem rapat dimoelai sd,
Penningmeester
V.B.
menerang.
kan

dikabar-

dioesahakan inj memang bersang-

jang bentoeknja seperti terseboet
diatas, akan dapat melaniijoetkan
tjita tjitanja dengan berhasil,

Djewa

minta

PERPINDO".
Poesat Pergerakan Pemoeda Indonesia (PERPINDO) jang berkedoedoekan
di Djakarta
dengan
soeratnja bertanggal 1 October jg.
baroe laloe, telah menjatakan persetoedjoeannja
serta
mengakoei
baiknja akan oesaha serta Pe
boekan Pemoeda Indonesia se Andalas, Karena peremboekan jang

ris West-Java — Sarwono Soempioeh
Commissaris
Midden-Java
dan 3 Commissarissen dari OostJava.
Ditanah
Seberang
djabatan Commissaris dihapoeskan dan
diganti oleh Consul.
pertjaja

kita

Persetoedjoean

Soemarta Betawi ketoea-moeda —M. Kartadinata Bogor Commissa-

Kita

kepada

kan:

soenggoehpoen
tidak
beroebah
semoeca,
akan tetapi ada djoega
peroebahannja. Soesoenan Hoofdbestuur sekarang terdiri dari t.t.:
Sardjani
Madioen
ketoea — S.

Kadiroen,

gai berikoet:
2. oentoek mereka jang telah mendjadi anggauta dari perkoempoelan
Sport
atau
mena
f 000715,
b. jang beloem mendjadi anggauta
seperti
terseboet di ,,a”
f 0.10.
c. oentoek moerid moerid sekolah
rendah f 0.05.
d.

GRATIS:

AE RON 2d an

moeda Indonesia
se-Andalas.

soedah

di-

akan

di-

har.

-

Bata

Peremboi kan" Pe- :

18,

lah melangsoengkan jaarvergadering moelai tgl. 5 sampai tgl 9.
Sekarang Congres V:O.B. telah

1 perkoem

Kosasih,

dari

paja anggauta-anggautanja
toeroet djoega mendjadi anggauta dari perkoempoelan Maa
itoe.
(Sm.).
HOOFDBESTUURSFORMATIE
V.O.B.
Sebagaimana telah tertera beri
tanja
dalam ini sk. bahwa Volks
Onderwijzers Bond dengan P.G.I.

Penningmeester,
sedang
oentoek
pendjabatan Secretarisnja
masih
terloeang,
| Oentoek pendjagaan kesehatan
dipasrahkan
kepada toecar-toean
Dr. Mardjoeki Mahdi dan Dr. Za-

di-

teur yan Justitie dan korankoran
oentoek
dioemoemkan

terlebih doeloe.

Toean

anak-anak

“$ 0.05.
Kini oleh perkoempoelan tsb. te
lah disiarkan dan diminta bantoeannja kepada
sekalian perkoem-

PERKOEMPOELAN S.D.I.B.
- BERDIRI.
Atas initiatiefnja Tocan Mr. R.
Mh. Kosasih cs., maka dalam ini
poelan (wardelvereeniging)
jang
diberi nama ,,Sport Djalan Indonesia Bogor” (S.D.LB.), jalah bermaksoed
oentoek
memadjoekan
Sport berdjalan.
Soesoenan pengoeroesnja boeat
sementara waktoe adzslah
terdiri
Toean-toean: '

memadjoekan motie ini pada
pemerintah, Volksraad Direc-

|

persai-

pe-

oesahaan.

PJETER SCHOEN &ZN. N.V,
1 Na
te maan

koerangnja

ngan.

peroesahaanmengetahoei

tetapi sebaliknja itoe tidak

koerang koerang lagi jang merasa
Jebih betah lagi tinggal didalam ko

peratoe-

Ta regeling
Nijverheidsbedrijven.
nama-namanja dari itoe 2 per-

Nasehat bsik tida begitoe.se. Foenih.
Hae
Kg

itoe ber-

tambahkan peratoeran dimana
diseboetkan
penetapan
dari
pembajaran
overwerk,
jaitoe
bahwa boecat itoe overwerk diberikan pembajaran banjaknja
bajaran extra 10072 dari gadji
si pegawai.
pada lijst dari peroesahaan“peroesahaan jang ditjantoem“ken pada ordonnantie Arbeids-

itoe

technisch

tahoen

Akan

nama-nama terdapat di lijst jang
diberikoetkan pada itoe ordonnantie djaoeh dari compleet dan sebatoetnja
perloe
Mean
lagi.
Sesoedah mendengar am mempertimbangkan alasan-alasan jang
dimadjoekan laloe Bias
poetocsan:
Mengambil motie bocat meminta
soepaja:
'

dinegeri ini. Pembitjara

sangat menjesal,

maka

koe pada beberapa

diada-

peratoeran

boeroek

peroesahaan lain.
Ini ada satoe tanda bahwa

'berlakoe sangat lambat, sehingga
2 | baroe

gedoeng

PEMBASMIAN KOEPOE2
MALAM.

ran-peratoeran
dengan lambat
laoen djoega nanti dibikin berla-

di Indonesia

'konperensi perboeroehan
ve, Pemerintah
disini

lam

pemerintah
jang
diterima
Volksraad pada 1 Augustus

1941 ada

“perang diadakan di New York.
Ongevallenregeling

kaoem

ran-perstoeran

'sebenarnja adalah poetoesan dari

|. bergadji f 50.— ke atas. Tiap-tiap
mendje di Deny

jang

sekali

terletak

loe telah diadakan konperensi perboeroehen internasional di Geneve
dan sekarang berhoeboeng dengan
kan baroe baroe

n pada boeroeh jang mengerdja

i Pn

belas tahoen

soal jang kedoea

dari peratoeran ini dan djoega

arbeidsconferentie di New

kan. Enam

arbeid”.

hal

huisnjjverheid,

boe-

| York.
'Pembitjara
moela-moela
Toecan
Loa Sek Hie boekan boe-|
meriwajatkan perdjoangan kasem
roeh, ia madjikan jang mempoeboeroeh di Eropah sedjak 70 tanjai boeroch, dan dengan adanja
hoen jang laloe. Diloekiskan pemperatoeran ontslagrecht itoe ber| bitjara kemenangan - kemenangan
arti jang ia tjoekoep akan berkordari kaoem boeroeh dibenoea terban 'oentoek kepentingan boeroeh.
seboet dan bagaimana banjaknja
Tetapi meskipoen demikian seba| hasil jang soedah diperoleh meregai orang . jang boekan mendjadi
ka. Pergerakan boeroeh disini lain
boeroeh tentoe ia tidak mengetidengan di Eropah, disini orang tihoei akan nasib boeroeh teroetama
dak boleh mengadakan pemogonasib Fbonnpeh rendahan.
“ »Geschoolde

dilakoekannia

pendapatan jang golongan dari kaoem
boeroeh terseboetf.
jang djoemlahnja tidak ketji!
tidak mendapat perlindoengan

“Dengan
diadjoekannja
motie
| roeh itoe diberi dalam
semingtoean Loa Sek Hie dalam Volksraad, siapa menganggap penglepa- ' goe satoe hari vrjj.
Sebagai pembitjara jang pengsan dari kaoem boeroeh itoe adahabisan
berpidato
toean
Ong
lah soal jang terpenting,
beloem
Tjiang Ki,
tentang soal internalama, berselang, itoelah maka tim-

boel ' peratoeran -

dari oevah-cen-

pembajaran:

?

soepaja kaoem

tidak dibikin-

Karena peroesahaan terseboet
tidak bisa dianggap sebagai fabriek jang besar dan djoega tidak
bisa
dianggap
sebagai

Sebagai pembitjara naik kemim
bar poela toean Lim Jok Peng jg.

maksoednja

sebab

penetapan

banjak

se-

Hari Vrjj.

sentpek

beloem dapat ditentoekan.
Akan
tetapi jang telah dapat dipastikan
dari sekarang ialah bahwa Raads: huis itoe akan haroes selesai da

!

— Peri

ma-firma
jang soedah memberikan duurtetgeslag itoe, tetapi ti-

sedikit-sedikit mendapat

dirian

Mena

| menoeroet pendapatan:
dalam
peroesahaan saboen dan mineraalwaterfabrieken ada dipakai

boeroeh mendapat.

duurtetoeslag.

se-

setjara sewenang-wenang, hal
mana
tentoe memberi akibat
jang meroegikan kepada kaakin
boeroeh:

Dan

apabila
kkengan

Arbeid,

toek overwerk, lain dari pada
itoe selaloe merasa dalam ke.
Sangsian serta berpendapatan'
moengkin terdjadinia jang nan

te-

orang.

van

tentang

boetoehan

rasi, bawang dan lain-lain keper- |
loean dapoer
“adalah barang barang jang tidak dapat tidak mesti

tidak. Tetapi Aandgi poenja djandji,
sementara
sekarang soedah
berdjalan 16 tahoen, djadi soedah
lebih
dari
setengah generatie,
djandji-djandji jang merdoe masih tinggal diawang-awang.
.
Peratoeran-peratoeran pintjang
bocat
boeroeh Tionghoa. itoe ke-

Kantoor

f 10.000.—

dalam
.lijst dari nama-nama
|
Pada waktoe belakangan ini po
peroesahaan ,.Nijverheidbedrij.
Nitie
dikota Poerwakarta kelihatan
ven” tidak terdapat nama per| bertindak keras terhadap koepoe
oesahaan
,.Saboen dan minekoepoe malam. Banjak dari samraalwaterfabrieken” dan karepah doenia ini jang soedah poelang
na itoe berjakin, bahwa boeat
kekampoeng2nja sebab takoet roe
.soal jang kesatoe:
bagi kita
teroengkoe.
ada dirasa sebagai satoe ke-' panja akan masoek

bahwa peratoerzn-peratoeran boeat boeroeh Eropah itoe dibelakang
dari barang-barang maoe tidak
hari lambat-lambat. ..tentoe berla.maoe
terpaksa tetap naik.
Djika
koe djoega pada 'boeroeh Tionghoa. 2
barang-barang lux naik harganja
Pada
boeroeh Eropah,
katanja,
peratoeran 'itoe masih sedang di- tidak mengapa. 'betoel, tetapi tje- |

Iana boentoeng, badjoe kaoes,

haroes :

dan

|ra berbagai-bagai barang banjak|
poela jang kenaiken harganja tidak moengkin lagi danat ditahan.
sehingga dengan demikian
harga

tjoba apa bakal me djadi baik apa

nia

ran

pan tocan Hie Fok Tjhoei tentang
duurtetoeslag.
Pembitjara menjatakan girang
'berhoeboeng dengan tindakan-tindakan dari Econ. Zaken oentoek
agar “harga barang1 | mentjegah
barang djangan soepaja naik. Te-

tapi — kata-pembitjara — diantaJustitie jang :

pegawai

“dang boeat
overwerk itoe ti- :
dak terdapat sesoeatoe peratpe ,

tanah.

- Setelah itoe madjoe

kaoem

harga

“ Raadshuis,
'
Bagi biaja mendirikan gedoeng
itoe telah disediakan poela oeang
sebanjak f 35.000.— Bilamana pen

mendapat vrij, — asal
sadja
bocat diadakannja
overwerk
soedeah
didapatkan perkenan-

landa tjinta peda bangsa Tiong
“dalam peratoeran ini toeroet di
hoa, tidak — kata pembitjara “3 | masoekkan kaoem
boeroeh dari
— tetapi adalah karena pada waktoe peroesahaan
siroop, saboen dan
itoe

Lan

kan atau mesti bekerdja dihari

REGENTSCHAPS-

RAAD BAROE.
Menoeroet kabar jang boleh
di
pertjaja Regentschapsraad
Krawang soedah mengambil kepoetoesan boelat oentoek membeli tanah
almarhoem
R.T.A, Gandanagara
dengan

ri tempo jang soedah ditentoe-

poe-

e. oentoek

itoe.

GEDOENG

'

ada diizinkan jang kaoem madiikan
boleh
mengadakan
.overwerk”-bekerdia lebih da-

madjikan sadja

diada
8 No

bangoenan
itoe tak salah tentoe
akan besar Ajoega agaknja perala-

'

ANK

repatoean

dari

Dari sekarang moela orang telah

di- . tan

matjem

PENSCOURANI
Naa

siboek mendirikan bangoen
hangoenan.
oentoek
itoe dialoon2
Poerwakrata,
Menilik
bangoen-

Sa-.
dan

dan

Boeat tiap - tiap
speciaal djamoe.

minggoe sesoedah hari Lebaran

Lau

terseboet diantara mana:

ini.

3

Kemoedian

Hua

di Prinsenpark -dengan mendapat
koendjoengan dari beberapa ratoes
kaoem boeroeh Asia,
mendengar
oerajian-oeraian tentang:
Arbeidsregeling
Nijverheidsbedrijyen
bahwa dalam peratoeran

— Manakela diberi kesempatan padjoega. masih | aa poeblik oentoek memadjoekan
pintjang, dalam pertenta- 'pertanjaan beberapa orang
telah

madji-

(Chung

Djamoe “IBOE" terbikin dari remp -rempa jar
dan
dikerdjaken de
Super
: kwaliteit,
pengalaman loeas.

vember, djadi koerang lebih satoe

bikin pada tanggal 12 October "41

. Tionghoa.
:
Peratoeram- itoe

dan

Tionghoa,

Tiong Hoa Keng Ki Hwee

taho

| kan jang hanja boleh didengar keterangannja Danjalah. Sang sang |

ber-

Chineesche Verkoopersbond,
rekat
Boeroeh
Tionghoa

sea itae hanja
mendapat. 'kkoendjoengan tidak lebih dari 200 orang. Perloe djoega

a | diterangkan boenji dari peratoe1855 sebagian Ear dari peratoe- |1 ran ontslagrecht jang ditoetoer| ran
boeat boeroeh Eropah itoe T oleh pembitjara diterangkan
'berlakoe
djoega boeat boeroeh |
terlaloe
| ngan antara boeroeh

sebagai

orang orang kenamaan

berbagai golongan.
BA
Tentoonstelling itoe akan
| ikan dari tanggal I-sampai

Tung Lian He Hui) dengan men.
dapat sokongan dari perkoempoelan boeroeh jang ada di kota Betawi jaitoe:

jang moela-moela sekali mendaput pat oemoem Nan
Ku Indonesia. ialah

' doek

mengadakan

Rapat Oemoem jang diadakan
oleh Federatie Perkoempoelan Boe

menjediha0e dikatakan

perlindoengan

itoe rapat

jang boenjinja

'ikoet:
1

rapat.

MBOE

Tjap 2 Njonja.

kaan ma dis

Pe
e Motie

DJAMOE
-

Beloem Nana betapa. lama
de
ngan andjoeran Tocan Regent Kra
wang telah berdirilah seboeah Co
Gita oentoek mengadakan tentoon
stelling jang terseboet diatas.
Didalam Comite itoe ada doe-

dalam

: | peperangan itoe ialah kaoem He
roeh.

Tg

Djibin menoelis:
2. TAN Pa
EIIANG HASIL

sadja
disini

djoega mendapat perhatian. Pokok

Setelah

Se

jang terdiri dari 4

moesoeh

Barat:

mn

konperensi

Moedah-moedahan
boeroeh
“Tionghoa

. Joentoek melawan

Djawa

La tab

|

pa daa

itos

Tiong-

Pakai Dea
NO 0 HN Ape

.

pemerintah

Pemerintah

DM

Perboeatan

tidak pantas.

Lai Ii Be AA

hoa.

Phi va: bha Maa
aatan
20

!

shi MEN RP BA Pu,

ka-

PRA

perkoempoelan

LE SAN
PA
EN 2

doeloe dengan

oem boeroeh Indonesiers dan Tiong &

Sak

hari pemerintah tidak beremboek

an DanCe

“| viseurs ke Amerika oentoek inter. pe
Inationale arbeidconferentie tempo

Bagaimana
sikap
VB.
' PGI terhadap HIS-Com.missie.
Toean Voorzitter memberi keterangan,
bahwa
pleno-Verbondsbestuurs vergadering, jang diadakan di Betawi telah memoetoeskan, bahwa sebaiknja hal ini diserahkan kepada HB. Groepsbonden,
soepaja
propaganda
masing-masing oentoek memberi pengaroch
kepada HIS Commissie dan kepada masjarakat.

Harian

,,Badan Pi

IA” A. Latif R. dan BH. Hoetadjoeloe,
No.

47.

No.

40,

No.

57.

No.

58.

No.

59.

No.
No,

60.
61.

Diterima
seperti
prae- |
advies VB.
50, 52, 53, 54, 55, 56:
Moefaket,
boekan terserah congres,
tetapi: moefakat.
Moefakat,
pada ae
tempat
jang
perloe, dan soepaja
noendjang kepada oes
ha-oesaha partikoelir
telah ada.
Moefakat kalau jang
kepentingan
membo
hinja
Moefakat praeadvi
Idem dan aken dibitj:
kan dengan HPOD
Oost-Java.

TURAN

AN GAN

Kc ongres Kn 3

f

100,

kan

| batja dari Gresik, d
Soenan Giri,
Giri Kirim
ci

3

“Jikoet:
:

permintaan

jang

1. minta soepaja

seperti

isi P,

azas

Kebangsaan.Kerakjatan | .

Gerindo,

“Congres

PGI

ber 1941, di Djakarta:
IK Setelah menimbang bahwa ae
lam keadaan Internasional sekarang
terang ada
pertentangan antara fascisme dan de-

Tt bk besarA1 COa ke IM ber.
aa tanggal. 12

sidang |

“1g

11941, dikota Djakarta:

Ia. Setelah

Oktober

G. Bian.

menjelidiki 'kendaan

mokrasi,

Partai Boeroeh Indonesia jang

. Setelah menimbang bahwa tem.

| soedah ada, dan alasan-alasan
g mengandjoerkan

|

an Partai

soe-

Politik Indonesia jang baroe:

3 Menimbang

bahwa

alasan

ter- 1

—.. oetama jang dimadjoekan oleh
' kedoea-doea
fihak itoe ialah
anggapan bahwa ideologie boe-

roeh tidak terdapat dalam salah satoe partai politik mana|

an

ae

apan

ban

pen

poen

djoega

ditanah

'3. Menimbang

aa

bahwa

itoe tidak benar
karena Gerindo

:

naa bisa

anggapan

sama sekali,
selain dari

Partai Kebang-

pada bersifat

'saan djoega

air kita:

berdasarkan

Ke-

rakjatan dan berideologie boeroeh, sebagai dapat diboektikan dalam gerak dan Sepak ter
|.
. djang Gerindo
semendjak di-

dirikan hingga sekarang, dan

sebagai ternjata dalam Angga |

I- ran Dasarnja

fasal 2 dan 3

bahwa
menjeboetkan,
jang
azas Gerindo jalah Kebangsaan-Kerakjatan dan bahwa toe-

@joeannja

Mentjapai

Soesoe-

nan Masjarakat Indonesia jang
— politik,
- berdasar Demokrasi

kan

AN

diri dalam

sampai ada jang |

tertjapai apabila mereka oesa-

f

memenoehi

hanja
-

doea sjarat,|

“jaitoe:

berpolitik sebagai Nationalist Indonesia dan mendja-

Le

ob.

ngan membela demokrasi:
Setelah
menimbang
bahwa,
.kalau Pemimpin-pemimpin terseboet dibolehkan kembali ketempat kediamannja masing-

masing,

concentratie

demokrasi
na,

akan

Men

tenaga

SA

Menoeroet poetoesan
Kongres
Gerindo ke III soesoenan PB. Ge-

| rindo terdiri dari tt:

Indonesia

Boeroeh

jang

sekarang

soedah ada itoe, dan dengan

an-

5 Iajoeran-andjoeran- soepaja didirijang
|kan Partai Boeroeh Politik
| baroe, dan
Memoetoekan:
' melarang segenap anggauta Gerindo menjokong Partai Boeroeh
jang sekarang telah ada, dan me-

Ilarang ikoet mengandjoerkan atau

n. | menjokong

oesaha

akan mendiri-

Ikan Partai Boeroeh jang baroe.

.mj segala aliran demokrasi.
'3. Berkejakinan, bahwa hanjalah

demokrasj jang dapat menimboelkan keadilan sosial dalam

seloeas-loeasnja.

. Menimbang, bahwa azas demo
krasi jalah salah satoe dasar
dan seharoeshidoep Gerindo

mana

dasar

hidoep

menerangkan,

Toyo

Selatan

Has-

—

loem,

30

—

soepaja

banjak

jg.

. Voorstel

. Diambil
dari voordeelig
saldo
kas
Tjabang'-tjabang.

rahkan

kepada

Patjitan

kepada

Bandoeng

dise-

PGI

tjab.

oentoek

ber-

soepaja
VO.ers|

oesaha
teroes,
saudara-saudara

'asib:

mendjadi gadji menoeraet

“6 dan 7 diberi keterangan,

BBL
.

20,

1938

schaal

TM 17.
Telah
dimoefakati
VB.

no.

| kan

lainnja,

diantaranja

2 orang

sabotage

ekonomi.

Pengadilan militair jang memeriksa perkara-perkara itoe menjerahkan terdakwa-terdakwa lainnja
kepada gestapo oentoek diperiksa
lebih landjoet.

MENING.

(DO.

makloemat
bahwa

itoe

bombarde-

19-28
27-30
31-34

me-

Hilang ,,Van Galen” jang doeloe!
Lahir poela ,,Van Galen” baroe!
Tiap orang haroes membantoe!
Segeralah, djangan menoenggoe!

| 1.20
» 1.40
» 1.60

19.20
27.30
31-38

Sepaioe

2961-420653
dari boxlear,

anak,

pakai z001 karet, bagoes sekali

opisir opisir

djenderal

Ter

DJOETA

I

oleh

segala keterangan-ketera-

Menjetoedjoei

poetoesan

ngan jang dimadjoekan
oleh tjabang-Jabang itoe

Congres Isteri Indonesia
jang maksoednja soepaja!

Dian

F

2921-42063

Sepatoe anak, dari koelit koeat,
2
dipakainja, pakai zoo

11.73

djende-

dari

angka-

Poorten

TABLET

|

Oct.

1005-55110

3965-92004

kata
njonja dari koelit dibalik.
Modal nja bagoes dan dipake
@nak. Bisa dapet dari warna biras
atau merah

Sepatoe sandal dari koelit warna
biroe atau merah, pakai crepe
z00l. Indah sekali

tsb.

KININE

15297
Poedjian
tidak perloe!
Adres:

$ 1.40
a 1.60
- 1.99

ret

" 96397-1107
Sepatoe toean dari linnen poetih speciaal boeat tempat jang
panas

Batavia.C
Bandoeng

“0817-65807
Pantoftel toean dari verlak hitarn
jang toelen, pasvorm bagoes,
dan pakai strik.ee
boeat

13.99

“ 0927.46872

(U.

Sepatoe toean dari koelit, berlobang-lobang, enteng dipakainja

kasihkan
ORANG
6 boelan

0937-66838
Sepatoe toean dari koelit toelan.
Harga rendah dan potongan
nefjis

N.V.

SCHOENHANDEL

N

BATAVIA

— FABRIEK

kepada kita .:.
MEMBELI

MIL

nata

Patae boekti dari kepertjajaan
jang di-

:

| jang wadjib.

diboeat.

orang

| Jahoedi, ditoedoeh karena melakoe

disebelah
Shansi.

| KE IV:

akan “Ona

(Reuter)..—

alat-alat

dengan

Chungking,13

Pe-

Rapat Besar Gerindo jang ke IV
akan Mang
uakan dikota Soerabaja,

:13'Oct.

Sepatoe anak, dari linnen, berbeenga-boenga, pakai 200! karet

BOEAT TENTARA
TIONGHOA.

Wilopo

Atmadji

Djepang

sekali
diantara pendoe
poetoesan
akan
menarik

dengan telegrafisch dipanggil poelang ke Indonesia, berhoeboeng
dengan
wafatnja
legercommandant Berenschot. — Red. Pem.).

Gerindo terdiri
Ketoea,

bahmela-

moendoer
djoega mendapat pengaroeh dari kedjadian itoe. :

tan oedara
Indonesia L. C. Van
Dam dan H. J. De Vries.
(Sebagaimana pembatja
mak-

Kr.

M. Aswian

Pirgag

ment-bombardement
Djepang dengan gas menerbitkan kekalahankekalahan jang amat besar, ter-

P.). — Dalam soeatoe oepatjara
Sjah — Bendapada tgl. 13 October djam 10 pagi
hara dan Asmara Hadj —- Pemdelegatie Tionghoa dari Indonesia
bantoe.
&
“| menjerahkan 30 djoeta tablet kiPoetjoek Pimpinan Barisan
nine kepada dewan militair nasioPemoeda Gerindo 1941 — '42:
nal perloe diocentoekkan tentara
Pemimpin Barisan t. S. Wikana.
Tionghoa. Penjerahan itoe diterima oleh minister perang Hoy Ing
RAPAT
BESAR GERINDO
Shin.

HR. PGI. jang nanti Skua

bahwa hal itoe soedah di
madjoekan, tetapi hasil| nja tidak memoeaskan.
L No. 38. Poetoesan: Moefakat dan

—

tar oleh

Lawi, Djawa Tengah — Selatan —
Darmodisastro, Djawa Timoer —
Soekajat, Soelawesi Selatan — An
war St. Diradjo, Soelawesi Oetara
— D, Th. N. Lengkong, Kaliman-

FRONT DEMOKRASI.
dan Kalimantan
Rapat Besar Gerindo ke III, ber
n
Data
lebih sidang pada tanggal 12 Oktober. sanPB.Thamrin,
Harian
13
1941 di Djakarta:
dari 17 tahoen,
:
akan bahaja fas- dari tt.
1, Mengingat,
Mr: Sartono —
.cisme dan nationaal-socialisme
sn
HA
.
— Wakil Ketoea,
makin lama makin besar,
na
ndsch | :
Mengingat, bahwa salah satoe -noelis, Mr. St, M.
toedjoean fascisme dan nationaal-socialisme jalah membas-

Oetara

tertolong

Menoeroet
makloemat
jang 3 hari lamanja,
.toedjoean
campagne

itoe”.
Selandjoetnja

oetama
doek:

dapat

Siaran radio Djerman jang ditilik
mengoemoemkan, bahwa pada tgl.
13 October 8 orang Tjech lagi ditembak mati.
5 orang ditoedoeh
karena melakoekan pengchianatan
tinggi
dan menjimpan sendjatasendjata
jang tidak sjah. Dan 3

Tionghoa

TIONGHOA

orang

TAMBAH 8 ORANG TJECOH.
DIHOEKOEM MATI.

Kyushu.

ral brigade dari angkatan oedara
Amerika di Philipina, Henry Clagett, Djenderal Ter Poorten dian-

— Soetan Katimboeng, Andalas —
Tengah —

- menerima

selandjoetnja

dan

| Selatan— Mohammad Tohir, Djawa-Barat
Mr, M. Joesoeph,

|

1.

karena

dari Amerika dan bahwa
perang
Amerika soeka menolong membikin madjoe defensi Indonesia.
Pada siang hari ini ia berdjoemdjenderal Mac Arthur
pa dengan

Adam

Malik, S. K. Trimurty, Mr. M. Joe-

Djawa

Segala

dan sekarang tengah dalam perdjalanznnja menoedjoe Lissahon.

anan anna

berharap benar-benar,

soeph dan Ir: Sakirman — Pembantoe sedang sebagaj Pembantoe
Daerah:
Andalas
— Oetara
— Adnan
Noer Loebis, Andalas
— Tengah

tan Timoer —

artian

'40—'41

nesia

bahwa Gerindo sangat tidak sePaftai
dengan adanja
toedjoe

dengan

melawan
orang-orang Djejang
mendoedoeki tempat-

P).
—
campagne,

Bendahara I, B. St. Besar —.Ben-

tan:

boe-

GALKAN ICHANG.
Ohunekrng
13:0ct:

pendapa-

Hadi,

dekat

barisan-barisan

TENTARA

reka dapat menerima lebih banjak
pesawat-pesawat dari Amerika. Ia
menerangkan djoega, bahwa Indo-

II, Asmara

bentrokan

tempat
jang
dikoeati
ilir dari Ichang sampai

, Penoelis I, S. I. Widjaja — Penoelis II, Mr. 'st, Moehammad Sjah —
dahara

memberi
anak

Berita-berita

jang
pang

bahwa

gerakan

memperkocatkan
sarekat sekerdja.

karena

tertahan kemarin).
TER POORTEN DI
MANILA.
Ma ni rasis Oet. (UPI. —
Pada tgl. 13 October dengan peTer
djenderal
terbang
sawat
Poorten, chef Generalen Staf dari
tentara Indonesia, soedah tiba disini.
Ia berkoendjoeng boeat beberapa hari lamanja oentoek mengadakasi beberapa pembitjaraan jang
tidak opisil dengan pembesar-pem
besar militair Amerika jang terkemoeka.
Ia berkata, bahwa orang-orang
angkatan
memperbesar
Belanda
mereka dengan giat dan
oedara

Memoetoeskan:

(1942

segala

Yiork, di samu-

(Zetsel jang
DJENDERAL

lebih sempoer

Pr. A. K. Gani — Ketoea Oe—Jankan politik jang berideo- | moem, Mr, Sartono — Ketoea I,
logie Boeroeh:
2
| Wilopo — Ketoea 1m, Atmadji —

ere Melahirkan

tahoen

bahwa

terpentjil dikampoeng - kampoeng
diloear
Ichang mendapat kemadjoean,
djoega barisan Tionghoa

perdjoea-

“kaoem boeroeh Indonesia oen- |
— toek Mentjapai Keadilan sosial Soesoenan Pengoeroes
jang sedjati hanjalah dapat Besar Gerindo19411—

Kedjahatan,

aan

bankan

Mengandjoerkan
kepada
Gapi
—€konomi dan — Sosial (keasoepaja dioesahakan tindakan ber— dilan sosial jang sedjati):
sama-sama menoentoet kepada Pe. Menimbang bahwa mengingat : re tah, soepaja Pemimpin-pean
-akan Soesoenan Masjarakat In- -.: mimpin
tsb. dilepaskan dari pemdonesia sekarang, toedjoean | boeangannja,

arin zakat fitrah, keloe-

derma Pen

4.

wan

ada f 182.000/f 246.000.—, JanuariSept
'40—41
f 1.841.000/
f 2.040.000.
Hasil pendapatan ,,Semarang—
Joana Stoomtram Mij.” pada boelan
September
tahoen
'40—'41
f 97.000.—/f 121.000.—, Januari)
September '40—41 f 923.000.—/
f 1.092.000.—,

boelan September

ministerie marine

jang terachir menentoekan,
wa operasi-operasi Tionghoa

koempoelkan dan soepaja oesaha
melawan aliran
fascisme
dipoesatkan.
Setelah menimbang bahwa Pemimpin-pemimpin
jang kini
berada dalamrpemboeangan sama sekali atau sekoerang-koerangnja
sebahagain besar diantara mereka adalah Pembela
demokrasi dan soeka mengor-

. Setelah menimbang bahwa dalam keadaan
sekarang segala
kekoeatan demokrasi, baik beroepa tenaga bathin maoepoen

Lissabon ke New

dra Atlantik kena torpedo.
Orang mendengar, bahwa sebeloem
kedjadian itoe anak boeah
kapalnja soedah diberi tahoe oleh
orang-orang Djerman, soepaja dapat menoeroenkan kapal-kapal sekotjinja lebih dahoeloe,

boeah kapal selam Djepang
dapat
tertolong,
seka-

ter).

beroepa tenaga lahir mesti: di-

demokrasi.

!

Boeroeh

di-

orang

TIONGHOA
DAPAT
KEMADJOEAN.
Chungking, 13 Oct. (Reu-

sa

diberitahoekan,

jang

TENTARA

barang barang keperloean,
hari

beberapa

rang-perangan

pada
pegawai
Indonesiers
dan
Tionghoa diberikan duurtetoeslag
dengan kekoeatan moendoer sampai tanggal 1 October 1941.
(M.
H.).
:
HASIL PENDAPATAN S.C.S.
Hasil pendapatan ,,Semarang—
Cheribon
Stoomtram Mij.” pada

patnja negara Indonesia didalam pertempoeran itoe difihak

jang dikemoekakan oleh mere-

— paja-did

Ini

ter). — Diwartakan, bahwa kapal!
Portugal ,,Corde Real”, jang pada tgl. 9 October berangkat dari

seboeah
kapal diatas air soedah
tenggelam, tatkala kapai itoe tengah toeroet
dalam beladjar pe-

dan Tionghoa, berhoeboeng dengan
'hidoep.

berita

bahwa

October

makin madjoe

.DE LOCOMOTIEF” KASI
|
DUURTETOESLAG.
Kita dapat dengar, bahwa Dag|blad ,,De Locomotief”
di Semarang “djoega telah memperhatikan
nasib dari pegawainja Indonesiers
naiknja

se-

ah kapal itoe dianggap hilang.
Sebagai orang soedah tahoe, kapal selam
terseboet pada tgl. 2

| ditoetoep djam 1.15 malam.

12 'Okto-

dengan

tahoekan,

dan sebagainja.
2. mengoesoelkan kepada Gapi , Semoeapembitjara
didjawab
mengambil
pimpinan didalam oleh toean Voorzitter dengan me: pembangoenan tront. Kenakan | moeaskan,
"6
si itoe.
'Setelah semoea didjawab, rapat

bersidang pada tanggal

PORTUGAL
KENA
TORPEDO.
13 Oct. (Reu.
Lissabon,

19 Oct. (Reuter). —

Berlainan

rang

yan

dan

1 PENTJABOETAN PENGA. SINGAN.
Rapat
Besar Gerindo
ke II, |

mati

wartakan,

anak
1-61

caha oentoek mendirikan front | 'baiki:
Gemokrasi jang selaras dengan |t2: minta soepaja didjaga agar peil
dari

'Keterangannja

To.kio,

V.B.

“ Diantaranja ada jang memadjoe

'Memoetues Ska
Tg
3, persedia menjokong segala oe-

KAPAL

SELAM

moeanja,

|djoei kepada beleid VB.
kan

BOEAH KAPAL
DJEPANG 1-61.

diboleh-

Si Beberapa wakil tjabang mema| djockan
poedjian dan menjetoe-

sekalian gerakan Na
:- mghendaki keadilan sosial
LT
jang sedjati.
dari

aa

seboelan

teroes bekerdja.

Beleid

BINTO, salah sate rem. |

peng- ANAK
dari

jang
memposenjai
hasilan
koerang

dalam

KATJA-MATA — GOLDBERG !!!
Gedepl.
Opticisn

— Noordwijk 21 — Telf. WL. 2770
— Bragaweg 46 — Telf,. WL, 3380

Di KALIBATA

an
LN

“ena

Hen

Neta

Maan

E

3

5

L
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LEMBARAN

Peladjaran L. B. D-

dah —

—

maa

| ANTARA 14 OCTOBER SAMPAI 15 NOVEMBER 1941.
Seperti telah
antara

kita

tanggal

14

kabarkan,

October

dan

15 November 1941 jang akan

| tang akan diadakan
“ LBD. lagi.

Laloe lintas diberhentikan sama
sekali.
5
/
Auto's dengan motor diberhen.
tikan dan lampoe lampoe dipadam
kan haroes ditaroehkan didjalan

da-

peladjaran

bagian kiri, sebelah
tanggoel.

Lebih djaoeh dapat diwartakan,
bahwa peladjaran itoe akan menge
nai Kring X, jaitoe residentie Soerabaja dan Madoera, serta regentschap Lamongan dari residentie
Bodjonegoro.

Dalam .peladjaran

ini akan

dengan

tanda

18.30 Lagoe Djawa — 19.00 Kron

sepeda ha

tjong orkest —

lampoenja. Ka

sepedanja ditoentoen.

ki itoe haroes.

memboeka

djalan

— “REBO, 15 OCT.
17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 La
goe Hawaii — 17.30 Lagoe Djawa

boeat militair, politie, dan L B. D.

,,/luchtgevaar

aanwezig” tidak diberi tahoekan ' Begitoelah, soepaja tidak menjebabkan ketjelakaan jang tidak di
- dimoeka.
:
Dapat djoega tanda itoe diberi- inginkan, maka orang haroes berkan pada tanggal 14 October

sehingga

orang

sekarang

soedah

dapat
mengadakan “ persediaa
jang perloe.
:

Kalau

Tanda ,dluchtalarm” diberikan
dengan soeara sirene selama tiga
menit

dihabisi

tanda. ,/luchtgevaar aan-

wezig” itoe diberikan, maka akan
berlakoe peratoeran-peratoeran se
. bagai berikoet:
,

(mengaoeng

sebagai soea-

:

tongan (doea poekoelan bertoeroet
mengaso

00—00—

sebentar

dan

: OO--

seteroesnja)

(pada

malam

hari),

sela

Orang

ma tiga menit djoega.

orang

jang

maka

orang haroes- memadamkan lampoe lampoenja sama sekali. Lar-

gai biasanja, begitoepoen kendaraan kendaraan boleh didjalankan.

' poe lampoe kendaraan dan sepeda

dengan tidak oesah menoenggoe
waktoe ada tanda ,,luchtalarm”
dihabisi.
Diloearnja Gemeente Soerabaja,
pada siang hari, wgktoe ada tanda
alarm itoe, kendaraan-kendaraan

boeat sementara

waktoe,

haroes“ditoetoep dengan kertas bi-

roe atau

kain biroe, atau'boleh

djoega dengan tjat biroe. Lampoe
lampoe

dibelakang haroes djoega

ditoetoep, sedang richtingaanwijzers boleh dipakai.
Waktoe diberi- tanda “,,Luchtalarm” (pada malam hari), maka
orang “haroes : memadamkan lampoe lampoenja sama sekali. Hanja didalam - roemah-orang boleh

menjalakan

lampoenja,

tetapi ha-

“nja seboeah sadja, dan lagi haroes
ditoetoep, soepaja
sinarnja tidak

dapat kelihatan dari loear,
2

SENTER

NN

“

INN

TEE

&

»

NET
....

TT

TE,

—b..

boleh- melandjoetkan

PENGHARGAAN BAGI KAOCEM
BEAMBTE TANDJONG PRI-

tahoen boeat menerima dan
kerdjakan sebagai beambte,

dipeseba

gian ketjil orang orang jang mendapat didikan Westerslageronderwijs, Doeloe jang diterima hanja ke
loearan Vervolgscholen.
Djaman crisis seperti sekarang
ini, Pemoeda pemoeda jang tammat
pada
Westerlageronderwijs
tidak memandang
pangkat atau
Oo€pah, asal mendapat pekerdjaan
' doeloe sebeloem mendapat jang la

Kalau kita menilik
seperti

diploma

diatas

yg:

ta” akan merendahkan sekali dera
| djat atau harga diploma Westerla
geronderwijs:

Lain dari mengerdjakan pekerdjahan biasa, diantaranja ada jang

mendapat pekerdjaan seperti mem
bersihkan kantor atau njapoe.
Dalam waktoe bekerdja sering

kali disoeroeh membeli
makanan

dan lain lain.

'Teroetama

jang

paling

mata atatt djadi roesak moreel dan

mntereel mereka, menoeroet soem
ber jang boleh dipertjaja, pada sa
olah satoe afdeeling heambte? men.

tadi

keterangan
betoel

di

tjaan. Al
Gamboes
— 2130
Toetoep.

di

Indische

tocan

Pensioenfondsen

J. Soedira,

Sanoesi,

Mas

Mas

Soemitra

5:
tetap.
toean

Mochamad

dan

nona

NoerSiar dahocloe klerk pengawa
san oentoek
sementara
waktoe
dan toean2 Moehamad Djoepri, tw.

hoofdschrijver dan tw, sehrijvers
klas1 tocan2 Nandang dan Raiin”

Diangkat
| trictsho
ofd

6

mendjadi

.

onderdis:

diperbantoekan . pada

Regent Bandoeng, Raden Achmad
Barnas Prawiradiningrat, .kini
on

derdistrictshoofd diresidentie Pri
angan.

Pers

—

20.00

Pemiba

@oeran — 20.30 Lagoe
— 21:00 Lagoe Soenda
Lagoe Djawa — 2207

P. PR

K,

Djawa Tengah dan Timoer.
Djokja II 128, Semarang II 189
Semarang ARCH. 67 Soeraba
.

a

17.01 Isi programma
man anak2
Roekiah —

—

— 18.00 Soeara miss
18.12 Adzan dan kasi

Diangkat mendjadi
“djaksa di
Landraad Indramajoe, toean Agoes
Aen Al Rasjid, kini adjunct-djak
sa di Landraad Indramajoe.

Diangkat
mendjadi
onderdistrictshoofd. '” diredensi
Bantar,
Agoes Koesendidjaja, kini onderdistrictshoofd
bon,
.

Diangkat

diresidensi

Cherionderdis-

trichtshoofd diresidensi Priangan,
Raden Sabri Kartasoemantri, kini
ass. wedana.van Politie disini.
Diangkat mendjadi adjunct-djak

sa di Landraad Indramajoe, Mas
Atmasoedarga,. kinj onderdistricts

hoofd diresidensi sini...

mendjadi . onderdis-

Mas

Widjajakoesoemah,

ni ambtenaar di Inheemsche'

(fungeerend

ki

Be-

mantri-

diresidensi Bantam,
mendjadi.

.Ptrictshonf 1 diresidensi

onderdis-

sini, Bemang Wenang Natapermadi, kini

ambtenaar di Inrcemische Bestuurs:

diens: (Fungeerend mantr, politic)
diresidensi Cherihos.
Diangkat
mendiali

4
onderdis.

trictshoo"d klas 2 dices'densi
angan,

Raden

Somaixicjaja,

onderaistrictshoofd

kuas

Pri
kini

2 diresi-

densi Bantam.
Diangkat

Be

20.00 Taptoe —
oemoem

PENJIARAN

mendjadi

onderdis-

trictshoofd klas 2 diresidensi

Pri

angan, Raden Kandoeroeai Warga
hadibrata, kini mantri-politie klas
1 diresidensi Priangan.-

Occultist
SENEN

goe. Melajoe

—

panggil

17.30

ingin

4i

Peiping

—

di roemah

sendiri, DAN

menerangkan

Zender

P.

maoe

taoe,

Selahkan

.flesch f 1.50,
Segala

datang

Roesia

YDX

(LU

|

IMPORTEUR:

Prauw.

MEDICIJN IMPORT SAM TAK 00.

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

Sinshe TJIA

K.

Toko

M.

—

SIOE

Tiga

43,

KHEE

Batavia
angan

Pemh,

Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah, sakit koter, sakit

mata, sakit tempolong,
sakit peroet dan |

roepa-roepa penjakit loear dalem.
- Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang

terkenal

“reak,

NIROM

REBO, 15 OCT.
17.00 Tanda
waktoe
Isi programma — 17.03 Omroep radio —-

17.15 Siaran dari London — 17.30
Omroep orkest — 18:30 Oentoek
anak2 — 18.45 Musette muziek —

dansa — 19.45 Pidato — 20.00 In
Strumental — 20.15 Njanjian —
20.45 Pikiran dan pendapat kita —

21.15 Alfredo Campoli — 21,30 Da
22.00 Tan

da waktoe Berita Pers — 22.10 Va
ira — 22.30 Aneka warna — 23:00

FIE KO,

(obat sakit batok) r.centa dara batok

soearaserak..napas sesak, dan badan koeroes tida soeka

badan selaloe

tjape sadja, kalau makan ini obat di

tanggoeng: penjakitnja lantas ilang. Harganja
dan f 1.7 per
V5 pond,

(2)

KOTISAN

f 3.— per pond

(obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer

boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem mace poen wasir di
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng

—

Islam

arenta banjak

bawah ini.

LIAUW

makan,

ne

boekti-hoekti dan - poed iannja seperti di

:

17.30

Agama

—

Tjap

Harga 1 botol f 1.25. Kirim wang doeloe franco.

Socara miss: Roekiah
17.49
Bang (Adzan) — 17.52. Lagoe Ka
ro — 18.00 Lagoe Melajoe-— 18.30

pendjoeroe

TJIN)

OBAT BATOEK TUBERCULOSIS PLANT terkenal mandjoer boeat batoek lama, batoek kloear Garah, tering, sakit pe
paroe, banjak riak d.l.l, Obatnja ada dari akar-akar dan daon
daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok
dan sedari.ratoesan taon orang disana pake boeat semboehken
penjakit batoek dengen berhasil.
Obatnja moesti dimasak dengen aer. seblomnja bisa digoenaken: Hargannja | pak f
1.25,
Kaloe kirim postwissel doeloe obat dkirim franco diroemah.
-Awas barang palsoe perhatikenlah handelamerk Tjap PRAUW:
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa peses
sendiri pada.

(1)

ri segala

TIN

Ini obat meloeloe boeat tambah napsoe makan dan
perkoeatken tempat pertjerna'an makanan. Kaloe ilang napsoe
makan
lekas djoega badan mendjadi koeroes dan lemes. Dari
itoe lekar
makan ini obat-soepaja bisa makan banjak dan bisa
gemoel
dan koeat. Makan 2 kali soeda bisa taoe.

Ba-

KEMIS, 16 OCT,
7.00 Tanda
waktoe -.Pemb.. —
7.02: Komik Melajoe — 7.15 Kron
tjong dan stamboel — 7.45 Moesik
— 8.00 Toetoep.

PROGRAMMA

makan

'DIGESTIVE TABLET

toep.

Gamboes — 19.00
20.00 Toetoep.

- MOEDA-KOEAT

LOCKSONS

18.35 Boenga rampai —- 20.00 Toe

Djawa

per

betoel.

sebab

REBO, 15 OCT,
17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
17.02 Taman kepandoean — 17.45
Lagoe Minangkabau — 17.49 Bang
(Adzan) — 17.52 Koesbini bernja
nji — 18.15 Lagoe Yang K'im —

Gamelan

oentoek

Toetoep.

41.55

waktoe

lekas

Mendjadi lebi

(Medan)

Tanda-

dengan

dipegang

GEMOEK

K.

PR

Oetara

hal? peng-

20.05

Lagoe

24.00

PENJIARAN

Soematera

|

BATAVIA-C.

Saksikan sendiri!!! dan bikin haroscoop (peidji)
N. B.Sedia obat boeat ramboet poetih bikin hitam

KEMIS, 16 OCT.
17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Kon
sert Melajoe — 18.30 Njanj'an Ba
tak — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan oemoem — 20.25 Lagoe Harmonium
— 20.30 Agama Islam — 21.00
Lagoe Singapoera — 21.30 Gam
boes — 22.30 Lagoe Hindoestani
— 23.00 Lagoe Mandarijn — 23.30
Lagoe

Sher

20.25 Kron

P. PR

—

M.

Astroloog 111

hidoepan peroentoengan jang bakal datang dengan ilmoe
ASTROLOGIE dari dagang, pekerdjaan roemah tangga,
perkawinan, pertjintaan kesehatan d.l.l, jang moestinja

tak-— 18.02 Doenia sport — 18.17
Lagoe extra — 18.23 Kamer mu
ziek — 19.30 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Dari piring hitam
—. 20.20 Hal kesehatan — 20.40
Lagoe Tionghoa modern — 21,00
Krontjong — 2300 Tjeritera ketoprak — 24.00 Toetoep.

3

semboeh dan akarnja teroes kabongkar. Harganja satoe botol
12.50, Tji Tjong Wan obat Wasir boeat makan. Per fl. f 2.—.
(3) FOF KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat prampoean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang
bagoes Harga satoe flesch f 1.50.

(4)

PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal

boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangg: a. (sheahoa-

yah)

dan lain-lain, makan

Meseh Ff 1.50.
:
B).
EK TJOK WAN,

1 of 2 flesch lantas baek. Harga

i

(Obat sakit kentjing) ini pil speciaai

bocat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah
lama atawa

jang barce mendapetin

di waktce

kentjing

merasa

sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem
4 djam. Harga 1 flesch f 1.—,

" 46).

KAM TJHONG SAN,

(Obat sakit kotor iseka) ini poeder

boeat. loeka-ioexa dari sakit kotor ini poeder lantes toemboe isi

baek: kombali. Harga I-flesch f 1.50.
Pesenan di ioear kota dikirim dengen Rembours.

| Agent2
Sem di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, BanOh

Tian Seng Kook,

Thian, Makassar,
Palembang.

Phang

Tjoeng

Boen, Billiton.

KEMIS, 16 OCT.
«..6.00 Tanda -waktoe. Pemb, —
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari pi
ring hitam — 7.00-Aneka warna

— 1.30 Berita Pers — 7.40 Dari pidoenia film — 8.00: Toetoep.

.11.00
concert

—

|

Speciaal mengobatin dari penjakit Peloe
(Impotentie)
Bawasir (Ambeien) Bengek (Asthma) napas sesak celoeh
hati, batoek darah of kering, penjakit Koelit (Exceem)
entjok? (Rheumatiek) perampoean jang keloear kotoran
poetih atawa tida- tjotjok kotoran boelan of kepingin
' poenja" anak, Kentjing nanah, Sakit perapoean,
-d.LI.
Segala penjakit tanggoeng kasi obat sampai baik betoel,
Zonder operatie, harga pantas, di loear kota obat? kirim
dengan rembours, boeat pereksa penjakit, djoega boleh

Noesantara.
Zender P. L. J. 20.5 M
2
REBO,.15 OCT.
17.00 Tanda
waktoe Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 La

Tanda
waktoe
— 11.40 Agama

12.00 Njanji

—

Serieus
Kristen

12.30 Poes-

paragam —. 13.20 Berita Pers —
13.30 Poesparagam — 14.20 Berita

Pers — 1430 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe

-

Pemb. —

17.03 Boenga rampai — 17.15 Sia
ran dari London — 17.30 Aneka
warna — 18.15 Swing music —18.45 Hill Billies — 19.00 Berita
Pers. — 19.15 Beberapa orkest —

19.45 Causerie —.20.00 Aneka war

na — 20.30 -Oentoek canting —20.45 Pemandangan: oemoem
21.00
Omroep
orkest
-— 29.00
Tanda.
waktoe Berita
Pers
22.10— Moesik dansa — 22.45 Ane
ka warna

SAP

—

19.30

Toetoep.

trictshoofd diresidensi Aini,
Boenjamin

Mesir

—

19.00 Berita Pers — 19.15 Moesik

mendjadi-

Diangkat

Lagoe

Islam

N.

Toetoep.

17.02

17.04 Ta

18.30

Tabib

tjong — 2220 Lagoe Aneka war
na — 22.30 Harmonuim — 24.00

17.00

II 61 dan IV 129
Solo II 120.
REBO, 15 OCT:

Diangkat

djabatan

kepandoean

PENJIARAN

politie)

Indisehe Pensioenfondsen:

dalam

Berita

gtuurdiens:

Moetasi
Diangkat

Taman

16 OCT.

Agama

betosl

Douane moerah meliwati batas.
Perhatian dari Hoofd dienstleiding diboetoehi. (Am.)

kopi, iis, Dept. B.B.:
njolok

19.30

seba

Westerlageronderwijs

in, agaknja.
Mereka itoe tentoe tak akan me
ingeloeh sekalipoen
tidak dapat
pangkat jang tidak sepadan
dengan diploma mereka, akan tetapi

1700

dapat didikan dari Westerlageron-

iis dan sebagainja?

meter.

15 OCT.

18.00 Lagoe Hawaii — 18.30 Ber
henti — 19.00 Lagoe Toerky —

jang men

mendapat pekerdjaan membersih|kan atau disoeroeh membeli kopi,

V.O.R.L,
Gel. 85.96

KEMIS,

alias KAKOES.
:
Soenggoeh boekan pada tempat

Tjobalah bandingkan dengan kan
tor2 Departement jang Jain, ada
kah pegawai sebagai BEAMBTE

7

17.00 Lagoe Djawa — 17.30 La
goe Krontjong — 18.00 Lagoe Ha
waii — 1830 Berhenti — 19.06
Lagoe Gambang Kromong — 19.30
Berita Pers — 20.00 Tjelempoengan orkest — 22.00 Toetoep.

dapat giliran membersihkan W.C.

Membersihkan W.C. aliag KAOK SEBAGAI KATJONG.
Karena initiatisfnja Hoofdperso | KOES itoe pekerdjaan koeli atau
opas-kantor,
neele Zaken soedah djalan tiga

YDH

REBO,

terseboet diatas, soepaja orang ti
dak sampai mendjadi bingoeng.
(S5.0.)

derwijs mendapat pekerdjaan
gai terseboet di atas tadi.

24.00 Toetoep.

SIARAN
Zender

memboenjikan soeara soeara Jang
sama dengan soeara tanda tanda

AESKEENNNn A3

tanggoengan redactie).

kabau —

perdjalanan-

nja djika betoel mereka

(Loear

sir — 21.30 Gamboes — 22.30 Lu
goe Atjeh — 23.30 Lagoe M/hang

—

19.00

Penerangan

KEMIS, 16 OCT.

18.30 Njanjian Batak — 19.0 Be
rita Pers — 20.00 Taptoe —- 20.05
Penerangan oemoem — 20.25 La
goe Harmonium — 21.15 Lagoe Me

sidah.

r.ta Pers —

18.17

12.00 Tanda wakioe Perab —
12.03 Klenengan Soenda — 13.15
13.30 Klenengan
Berita Pers
Soenda — 14.15 Berita Pers
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Kese
nian Djawa — 18.00 Lago2 Ha
waii Timoer — 18.16 Adzan dan
kas'dah — 18.22 Lagoe Arah -—

Lebih djaoeh diperingatkan kepada publiek,
bahwa
dilarang
orang selama peladjaran L.B.D. ini

—

—

7.15 Berita Pers — 7.30 Toctoep.

lepaskan dan diikat ditepi djalan.
Soepaja publiek tidak - begitoe

atau bocat waktoe jg. lama, maka

mahnja

sport

6.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
6.03 Lagoe Krontjong — 6.30 B5c
rita Pers — 6.45 Lagoe Canton —

berkendaraan,

diroegikan, maka sesoedah 10 me
Nit orang boleh berdjalan lagi seba

Dsennia

toep.

maocepoen jang berdjalan kaki, ka
Jang haroes ditoeroet 'oleh
lau soedah mendengar tanda tadi,
"maka diantara 3 sampai 4 menit
publiek.
haroes berdaja
oepaja oentoek
Waktoe diberi tanda ,,luchtgedi
vaar
aanwezig”
(pada malam | mentjari tempat perlindoengan
hari), maka orang haroes mema- ' tempat semboenji (openbare sehui!
plaatsen), dimoeka roeangan moe
damkan lampoe-lampoenja, jaitoe
lampoe-lampoe jang berada diloe' ka dari roemah jang dekat padanja
atau lain lain tempat lagi.
ar roemah, jang berada dipodjuk
Kendaraan-kendaraan haroes si
roemah, di emplacement, lampoe
berhentikan ditepi djalan sebelah
reclame dan sebagainja.
kiri, sedapat moengkin didalam ha
Lampoe-lampoe
jang
didalam
roemah, terhitoeng
djoega dida-' laman roemah, soepaja dapat mem
boeat vrij
djalanan Ialoe lintas
lam roeangan moeka, samping atau
(motor diberhentikan dan penoem
belakang, haroes ditoetoep.
Ha
pangnja haroes meninggalkan ken
roes didjaga, soepaja sinarnja lari
poe-lampoe itoe tidak menjorot ke daraan itoe bosat mentjari perlindoengan).
2
loear dan
kelangit.
Begitoepoen
. Hewan hewan penarik
pedati
lampoe lampoe jang ditempatkan
atau dokar, diharoeskan soepaja di
dibagian belakang dari roemah2

Kalau orang meninggalkan roe-

18.02

Adzan dan kasidah — 18.23 Kamer muziek — 19.30 Berita Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring hitam — 20.20 Hal kesehatan
— 20.40 Klenengan-— 24.00 Toe-

orang haroes kembali lagi- kepada
beperkte
verduistering. Lampoe?
boleh dinjalakan sementara dengan
ditoetoep.
Selama peladjaran L.B.D.
“ini
tidak boleh orang bermain main
dengan jampoe senter.
Waktoe
diberi
tanda
,,luchtalarm” pada siang hari, maka semoea kendaraan dan orang orang
jang berdjalan kaki diberentikan

ra andjing) dan dengan soeara ken

“dengan

—

djalan ditepi kiri dan djalanan jg.
dilaloeinja itoe.
Waktoe
tanda
,,Luchtalarm”

itoe,

23.00 Toetoep.

PENJIARAN P. PR
K.
Djawa Barat
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
Priok II 41.5.

Orang orang jang berdjalan ka

maka sebagai doeloe telah diwarta
kan djoega,

Lagoe Mondharmonica — 18.17 Ad
zan — 18.20 Lagoe Yang K'im —

kendaraannja

Prof

KEMIS 16 OCT,
6.00 Tanda
waktoe
Pemb. -— 6.03 Monggang — 6.15 Klenengan
115 Berita Pers — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda waktoe Pemb. —
12.03 Lagoe Minahasa — 12,15 La
goe Djawa T moer — 12.30 Lagoe
Mandarijn — 13.00 Lagoe Melajoe
— 43.15 Berita Pers — 13.30 La
goe Ambon -——14.00 Gandroeng Ba
njoewangi — 14.15 Berita Pers —
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
17.01 Isi programma — 17.04 Ta
man anak2 — 18.00 Lagoe Hindoes
tani — 18.12 Adzan — 18.15 Ka

15 OCT.

17.00 Lagoe Gambang Kromong

lau perloe mereka boleh meneroes
kan- perdjalanannja, - akan tetapi

Soepaja peladjaran ini mendeka
keadaan jang sesoenggoehnja,

89.82

PAG, IV.

18.18 Soeara miss Roekiah

18.30 Konsert Batak — 19.30

Berita Pers — 20.00 Taptoe —20.05 Dari
piring hitam — 20.20
Hal kesehatan -— 2040 Klenengan
— 24.00 Toetoep.

auana

— 17.30 Lagoe Leloetjon — 18.00

berdjalan,

jang menaik

dan memadamkan

di-

dari Kring X itoe.
ti

REBO,

trottoir atau

roes toeroen - dari

| hoeboengkan semoea hulpdiensten
ES

teroes

-Orang2

KE

V.OR.O.
V.D.G. Gelombang

Zender

Orang orang jang berdjalan kaki boleh

Panen

KEDORA

—

23.00 Toetoep,

SIARAN

B. R. V,

REBO, 15 OCT,
17.00 Tanda .waktoe
Pemb. —
17.04 Lagoe gembira — 18.00 Herinneringen aan Nederland.
18.30 Piano dan Cinema orgel soli

— 19.00 Berita Pers — 19.30

Vic

tor. Silvester dan orkestnja
20.00 Hawaiian —.20.40 Alfredo
Campoli dan orkestnja — 21.00
Moderne componisten — 22.10 Be
rita Pers — 2.10 France: Chansons
22.40 Te.@uintet of the Hot Club
of France — 23.00.Toetoep.

KEMIS, 16 OCT.
6.00 Tanda.
waktoe
Pemb: —6.04 Lagoe Pagi- —'-6.30 Berita
Pers — 6,40 Lagoe .Pagi — 7.30
Berita Pers — 7.40 Varia — 9.00
Alfredo dan orkestnja
—
9,30

“Lagoe Afrika Selatan — 9:45 Guus
Brox — 10.00 Coloratuur zangge
ressen —.10.20- Charles Vaida dan
orkestnja — 10.40 Lagoe Gowboy
gembira — 11.00 Mantoyani dan
orkestnja -— 11.30. Jussi Bjorling
— 11.50 Beberapa lagoe guitaar —

12.00

Divertissement 4 la Hongroi

se — 12.35 Serieus vocaal program
m4 —-13.00 Varia — 13:20 Beri
ta Pers — 13.30 Varia — "14.20
Berita Pers —. 14.30. Toetoep.
17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
17.04 Varia — 18.00 Louis Levy
dan. orkestnja — 18.30 Gealieerde
vocalia — 19.00 Berita Pers
19.30 Lagoe gembira — 20.15 Lu
cia. di Lammermoor — 22.00 Be

rita Perg — 2210 Sweetsness and
Rhythm.—

283.00 Toetoep.

'

