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Marak dan Yalta djatoeh kepada Nazi? e

jang

teroetama

hebat

terdjadi

disektor

djazirah

lam perdjoecangan diocedara dan dilapangan terbang, djadi boekannja 54

Pada tgi. 7 November 29 bocah pesawat Djerman ditembak djatoeh
2 sedang kita hanja kehilangan seboeah.
:

ea
“0.

FIKAK ROESIA MOELAI MENJERANG LAGI.
Londen,
8 November (Reuter):
Menoeroet radio-Moskou pasoekan-pasoekan Sovjet disektor timer
jaoet dari front Leningrad beralih dari fihak jang diserang mendjadi si-

Telah 3 hari lamanja ini terdjadi perkelahian-perkelahian

. jang hebat.

.
PERDJOANGAN DI FRONT
Pa
LENINGRAD.
0. Lkoenden 9 Nov. (A.N.P.):
|
Dari Berlin: Djoeroe sabda dari

“balatentara

mengatakan,

bahwa

nja karena moesoeh moesoeh dari
Djerman dan Nasional Sosialisme
telah

mengambil

poetoesan

tetap

“lain dari pada itoe fihak Roesia
g

kekalahan
- kekala-

YALTA DIDOEDOEKI
5
DJERMAN?
'Londen,

9 Nov (Reuter):

FIHAK DJERMAN MENGATA
KAN, BAHWA YALTA DIDOEDOEKI

(0

OLEH

PASOEKAN-PA-

HITLER BERPEDATO DI
MUNCH.EN,
Kekalahan-kekalahan

Londen,

Roesia.

8 Nov. (Reuter):

ma.

Dalam pedato itoe ia mengoe

gi lagi kejakinannja, bahwa
hirnjaDjermanlah jang akan
28

ang.

tak

- Setelah Hitler menggambarkan,
hwa peperangan jang sekarang
ai bagi lasjkar Djerman adalah
atoe

perlombaan

mereboet

kenangan, ia menambahkan:

ni seloeroeh Europa berontak oentoek membasmi

jang

kaoem Bolsjewiek

menahankan

— perdamaian, akan tetapi daja oepa. Ja-coepajanja itoe sia-sia sadja ha-

pe

15 pemboeroe R.A.F. hilang.
Londen,
8 Nov. (Reuter):
Makloemat
ngan

ministerie

mewartakan,

penerba-

bahwa

setelah

'bom

boeah pesawat pemboeroe hilang.
4 bocah
pesawat
pemboe
Djerman binasa.
5

programma

pedato itoe Hitler
,,bahwa
segala

dari partij nazi ,,pada

penghabisan perang nanti”
akan
tertjapai.
Wagner menambahkan ,,Karena
sebab itoe kawan-kawan toean dalam partij akan tetap setia kepada toean sampai mati”.
Kabar lebih landjoet:
Dalam
pedatonja di Miinchen

itoe

Hitler

mengatakan,

bahwa

k.l, 8 atau 10 djoeta serdadoe Roesia telah ta? bergaja lagi. Dalam
djoemlah itoe terhitoeng serdadoeserdadoe
jang mati,
loeka-loeka
dan jang ditawan, akan tetapi tidak terhitoeng lagi serdadoe-serdadoe jang mendapat
loeka-loeka
Selandjoetnja Hitler menerakan
tjatatan kekalahan-kekalahan Sov

jet

ialah

15.000

boeah pesawat,

22.000 boeah tank dan 27.000 poetjoek meriam.

ngatakan,

mendoedoeki

jet

jang

loeasnja.
terdapat

Seteroesnja

bahwa

ia me-.

fihak Djerman

daerah-daerah

1.670.000

km

Sov-

persegi

Di daerah-daerah itoe
60 4 7595 dari segenap

indoestri-indoestri
han-bahati.

Sovjet dan. ba-

.

-

: Serangan-sera -

ngan RA.F.

Cairo,

8 Nov.

Diatas Itali.
(Reuter):

. Makloemat R.A.F. mewartakan,
bahwa kemarin malam Napels di-

karan terbit pada tempat dekat
seboeah paberik pembikinan badan
badan pesawat

terbang.

Capodichino
kapal selam

Lapangan terbang
.| ditembaki. Pangkalan
di Augusta

rang,

dan

(poelau

Sicilie) dise-

gedoeng-gedoeng

|tair terbakar karenanja.

mili-

:
Brindisi djoega diserang.
Londen, 8 Nov. (Reuter):
Makloemat Itali mewartakan, bahwa Brindisi dibombardeer oleh pe-

sawat-pesawat R.A.P,

dan

oleh

bombardement itoe 30 orang mendapat kematian dan 80 loeka-loeka.
Tempat-tempat di Itali selatan
dan poelau Sicilia djoega diserang.

mendapat koendjoengan.

Maarschalk Timoshenko, penglima perang Sovjet jang paling
celaeng. Dari barisan pembela:
ta. Moskou'

selatan

ia dipindahkan

oentoek

ke

menghalang

Nazi jang menerdjang ke Ros-

t6u.
mean

ESSEN
Londen,

DISERANG:
9 Nov.

(Reuter):

Makloemat
ministerie penerbangan:
Sepandjang
malam Essen
dan kota-kota indoestri lainnja di
Djerman barat diserang hebat oleh

pesawat-pesawat

dari

komando

pesawat pelempar bom. Di Essen
terdengar
ledakan-ledakan
jang
berdentam-dentam
dan
diikoeti
oleh kebakaran-kebakaran.
Djoega serangan-serangan pada

pelaboehan

- pelaboehan

Ostende

dan Duinkerken -berhatsil. 8 bocah
nesawat pelempar bom Inggeris

“dan tatkala menghoedjani bom:
Lu sy

terachir, Dalam
mendjandjikan

serang lagi. Bom-bom meledak pada
stasioen,
tjerotjok-tjerotjok
pelaboehan,. dan kebakaran-keba-

schalk Budenny, pemimpin
ara Merah jang memegang
penting dalam pembelaan

Dalam
rombongan
itoe terhitoeng djoega pesawat-pesawat pelempar bom ,,Hurricane” jang baroe,

berikan olehnja dalam pedato jang

“Hitler mengingatkan daja oepa-

akan

didaerah-daerah jang didoedoeki.

as diatas Kanaal, Perantjis oetara

selaloe mengantjam keada-

“ja-oepajanja

aksi.
Londen,
8 Nov. (Reuter):
Kini
dalam sekedjap mata sekoerang-koerangnja 300 bocah pesawat
pemboeroe
bersama-sama
beraksi menjerang sasaran-sasaran

Wagner melahirkan terima kasih-

ke-

,,Ki-

300 pemboeroe Inggeris ber-

pesawat-pesawat R.A.F. melakoekan patroli menjerang jang terloe-

rngan,

“ hari tahcen peringatan kegagalan
“pemberontakan Nazi dalam tahoen
“1923 kini di Miinchen, Hitler meng
“oetjapkan pedato dimoeka garde

f

memoelaikan perang.
Sebeloem Hitler moelai berbitjara, atas nama garde lama Adolf
nja terhadap djandji Hitler jang di

. mei

Sicilia teroes diserang.
Londen,
9 Nov. (Reuter):
Makloemat
Itali mewartakan:
Serangan-serangan moesoeh: baroe
dilakoekan
diatas
poelau Sicilia
dan Itali tengah.

pasoekan-pasoe-

“ boeah jang dibinasakan sebagai jang telah diwartakan.

| penjerang.

mendapat banjak keroegian- oleh serangan-serangan
pesawat itoe. Djoega Sicilia, Djerman dan Noorwegen

atau keroesakan.

Krim,
Kena
Pada tgl. 6 November 104 bocah pesawat moesoeh dibinasakan da:

pasoekan Merah di Leningrad moelai lagi mengadakan
serangan-serangan membalas.
Di Munchen Hitler berpedato, antara lain-lain mengingatkan, bahwa doeloe dia selaloe maoe damai, te
tapi ,moesoeh” jang selaloe menolaknja.
Raf terlaloe giat, kota-kota dan pelajaran Italia

diatas

paberik-paberik,

15

SERANGAN-SERANGAN R.A. F.
TA' POETOES-POETOES.
35 pesawat Inggeris hilang.
Londen,
8 Nov. (Reuter):
Sepandjang malam sasaran-sasaran di Berlin dan daerah Rijn di
serang oleh pesawat-pesawat pe-

lempar bom R.A.F.
Menoeroet radio Zweden kini pa
gi-pagi

pesawat-pesawat

R.A.F,

terbang diatas Oslofjord dan melemparkan beberapa boeah bom pa
da tempat didekat benteng Noorwe
gen dari Akershus: 3 bocah pesawat ditembak djatoeh oleh meriam
anti oedara. Diwartakan, bahwa ti.
dak terbit keroesakan-keroesakan.
Diwartakan lebih landjoet, bahwa semalam Djerman dan daerahdaerah jang
didoedoekinja diserang oleh soeatoe kelompok pesawat-pesawat R.A.F. jang paling be
sar jang beloem pernah dilakoekan
dalam perang ini,
35 pesawat Inggeris hilang.
SERANGAN R.A.F. JANG
TERLOEAS.
Londen,
8 Nov. (Reuter):
Makloemat . ministerie penerbangan: Berlin,
Keulen dan Mannheim adalah sagaran-gasaran jang
teroetama dipilih oleh pesawat-pesawat
pelempar hom R.A.F. te-

ngah mereka melakoekan operasi2

jang loeas semalam. Diatas Djerman mereka terbang dalam oedara
jang boeroek, akar tetapi pesawat

besawat pelempar bom ,,Stirling”,
,»Halifax”,
,,Wellington”
dan
Whitney” dalam djoemlah besar
dapat mentjapai
daerah Berlin.
Meskipoen toercen badai jang lebat

dari keadaan oedara boekan main
dinginnja

mereka

melemparkan'

djoega bom-bom mereka. Di Keulen mereka

baik.

mendapat

hatsil jang

&

Pelbagai-pelbagai kota
Jlainnja
di Djerman
dihoedjani bom, dan
djoega bengkel-bengkel pelahoehan
Boulogne dan Ostende. Selandjoetnja mereka
meletakkan perioekperioek api dilaoetan daerah moesoeh,
Kini pagi-pagi
soeatce' rombongan pesawat pelempar bom R.A.
F. dan
pemboeroe terbang melaloe Karniaal menoedjoe' Perantjis.

PERATOERAN BAGI ANAKANAK MOEDA FINLAND.
Sebab ta' mengenal discipline,
Londen,
9 Nov, (Reuter):
Dari Vichy:
Menoeroet berita

Ysland djadi pangkalan
Inoet U.S.A.

U.S.A.-Inggeris adakan rertjana koeatkankedoedoekan di Timoer-Djaoeh.
YSLAND

DJADI
PANGKALAN | kan keadaan seloeroehnja dan ren
LAOEKT U-S:A.
tjana terseboet.
Waskrington,
8
Nov, |
Tetapi bagaimana rentjana Itoe,
(Reuter):
tidak
akan dicemoemkan.
—abamd :
Minsster marine
Knox
meng. |
oemoemkan, bahwa Ysland didja- |
WET KENETRALAN.
dikan pangkalan armada Ameri:
Tidak lagi menghalang-haka,
Dengan begitoe Ysland djadi
langi
salah satoe poesat dari operasi kaWashingt
on,
3. Nov.
pal-kapal perang Amerika Serikat. | (Reuter-O.-JB.):
»Pihak. Demokraat: pada hari
PEMERINTAH YSLAND DJADjoem'at mendapat
kemenangan
TOEH LAGI.
besar dalam Senaat U.S.A., jaitoe
Reykjavik, 8 Nov. (Uni-| ketika rintangan-rintangan jang
ted Press):
terachir dalam wet kenetralan diPemerintah Ysiand
jang baroe
hapoeskan, soenggoehpoen kacem

:|

berdiri itoe sekarang boebar

siak lebih dahoeloe.
Diterangkan,
bahwa
tindakan
itoe dikenakan oentoek kota-kota
dan tempat-tempat jang ditentoekan. Sebab dalam kota-kota: dan
tempat-tempat
itoe
beroe-bharoe

ini

,,kelakocan-kelakoean

anak-

anak moeda jang ta? mengenal discipline menimboelkan incident-incident, jang haroes: ditentang”.
MOSKOU

MENANTI SERANGAN
BAROE.
Moskou,
YNov, (Reuter):

Radio - Moskou

menerangkan,

bahwa fihak Djerman pada malam
Senin: mendatangkan
reserve-reserve barve,
Soedah

terang,

bahwa

pada

ha-

ri-hari nanti serangan baroe' jang
hebat akan
dilakoekan terhadap
djalan-djalan masoek ke iboe' kota.
Pasoekan-pasoekan
kita
telah
siap akan menjamboetnja.
DIDJAZIRAK, KRIM. .
Moskou,
9 Nov, (Reuter):
Makloemat Sovjet tengah malam: Selama tgl. 9 Nov. pasoekanpasoekan kita memerangi moesoeh
disepandjang seloeroeh front. Disektor Krim dari front terdjadi
perdjoangan

jang

teroetama

ngit.

se-

:

Menoeroet
angka-angka
jang
heloem
lengkap pada tgi. 8 Nov.
10 boeah pesawat Djerman ditembak djatoeh sedang kita kehilangan

2 boeah, Dan

pada

tgl. 9 No-

vember“6 bocah pesawat-pesawat
moesoeh dibinasakan didekat Moskou.
KEMENANGAN-KEMENA.
NGAN SOVJET.
Moskou,
9 Nov. (Reuter).
Menoeroet makloemat tambahan dari angkatan oedara Sovjet
jang bertempoer difront-front tengah dan selatan, pada igi. 8 No-

vember

djoemlah

alat-alat Djer-

lagi.

Regent Bjoernsson menerima baik"
permintaan boebar itos, dan minta

dari Helsinki kepada O-F.I. dika- | soepaja pemerintah soeka
barkan,
bahwa bagi orang-orang
moeda
Finland
dalam beberapa
distrik diadakan peratoeran
oleh
pembesar-pembesar Finland, Mereka tidak
diperkenankan keloear
Gari roemah antara 21.30 malam
sehingga djam 06.00 pagi, apabila
rzereka tidak mendapat idzin spe-

3nd

Perkelahian

dan Yalta di djazirah Krim soedah djatoth. Pasoekan

lk: Dia Jian

angan.

tgl. 8 November

se-

roeskan
pai

pekerdjaannja

pemer.ntah

jang

mene.

doeloe sam
baroe

selesai

dibentoek,
MEMPERTJEPAT PENGIRIMAN
ALAT BE ROESLAN.
Washington,
7 Nov,
(Reuter):
Roosevelt memberi perintah kepada Stettinius soepaja menjelesaikan rentjana ,oentoek dengan
setjepat-tjepatnja mengirim alat-

alat ke Roeslan”,
PERTOG
WINDSOR
KEMBALI.
Nassau,
8 Nov. (Reuter):
Kelocarga Windsor dengan pesawat terbang kembali dari koendjoengannja di U.S.A.
U.S.A- DAN INGGERIS DI
TIMOER DJAOFH.
New
York
8 Nov. (Rew
ter-O.-JB.):
Menoeroet telegram dari
Washington, jang
menjeboet-njeboet
kata-kata seorang ,,pembesar ting
gi”, maka rentjana soepaja Amerika Serikat dan Inggeris dapat segera melakoekan
aksi bersama

goena

menegoehkan

di Timoer Djaoeh,
dengan baiknja.

kedoedoekan
toe

berdjalan

|

isolasionis

dengan

segala

tenaga

beroesaha soepaja hal-hal itoe' tetap termakstoeb dalam wet.
|
Selain itoe boleh djadi president
Roosevelt:

jang

mendapat

paling besar

sedjak

kemenangan

dalam

petjahnja

Kongres,

perang.

Betoel

penghabisan pemoengoetan soeara
jang berhasil dengan 50 lawan 37
itoe tidak begitoe seperti jang diha
rapkan
oleh pemerintah dan pe-

mimpin Senaat,
tetapi bagaimana
sadja adalah hai itoe memberi ketetapan
dan sekarang tidak ada
seorang
lagi jang akan bimbang,
bahwa Dewan Perwakilan tentoe
dengan soeara terbanjak akan menerima baik rentjana peroebahan
wet itoe.
Para
komentator
radio menerangkan,.
bahwa sekarang kapalkapal Amerika bisa mengoendjoengi

seloeroeh

pelaboehan

didcenia

Inggeris dan Amerika Serikat ber
Sama-sama tergahoeng dalam. peperangan di. laoetan Atlantik.

Debat penghabisan jang diadakan hari Djoem'at terlaloe hebatnja, tidak
ada seorangpoen jang
akan bimbang lagi, bahwa Senast
itoe bertindak selaras dengan kehendak dari sebagian besar rakjat
bimbang

datangnja" Karusu

itoe membawa Amerika Serikat se-

di Washington.

adakan kemarin telah membitjara-

5g

ini dan membawa alat-alat perang
boeatan Amerika ke Inggeris dan
Roesian. Hai itoe berati poela, bah
wa sekarang kapal-kapal dagang

Boleh djadi rentjana tentang ini
didjalankan kira-kira pada saat
' Kabarnja sidang kabinet jang di

esai ik

DILAKOEKAN

8 November (Reuter):
Pada

Inggeris,

jang teramat penting.
Seboeah kapal perbekalan lainnja diserang dan terbakar, dan selandjoetnja
kapal
itoe dianggap
hilang sama sekali. Kapal-kapal
Inggeris tidak kehilangan korban

AT-TEMPAT MILITAIR.

Makloemat tengah malam:

armada

Yoshizawa boeat Indo-China soedah datang di

ika ea

JANG

oleh

Misi

Haiphong dan teroes menoedjoe Hanoi.
Kabar dari pihak Djerman, maka kedoea kota Kereh

pedo lainnja menderita keroesakan

2

P'R.A.F. SEHINGGA KINI TIDAK ME-

Moskou,

9

NU
sea:

-BOMBARDEMENT

Minggoe

WM
Keane

1

hari

SLAND didjadikan pangkalan lecet boeat ar
mada U.8.A. Pemerintah jang baroe di Ysland

itoe kini boebar lagi. Diterimanja peroebahan wet kenetralan oleh Senaat Amerika, menoendjoekkan bahwa
U.S.A. makin hari makin mendekati peperangan.
Amerika dan Inggeris mengadakan rentjana oentoek
memperkoeat kedoedoekan di Timoer Djaoeh, tetapi
rantja
an apa tidak dioemoemkan,

dang seboeah kapal pemboeroe tor-

DJATOKH?
:

|.
OPPERBEVEL DJERMAN MENGATAKAN, BAHWA PASOE“KAN-PASOEKAN DJERMAN MENDOEDOEKI STELLING DI KERCH.
— SELANDJOETNJA OPPERBEVEL ITOE MENGATAKAN, BAH-

| wa BounA

Y

an ,,as” dan. seboeah kapal pem- !
beeroe torpedo Itali dibagian tengah dari laoet Tengah ditengge-.
“:lamkan

STELLING-STELLING DI KERCH
“Lenden,
8 November (Reuter):

Ringkasan.

“bocah kapal perbekalan kepoenja-

2.A.F. melabrak Italia dan Sicilia.
23

Pzda

MaNNNNNMA means nna Ing

Sha

Opisil:

74 SEN

Ama

10 kapal perbekalan ,,as”|
dan
1
kapal
pemboeroe
torpedo Itali.
Londen,
9 Nov. /A.N.P):

lagi menjerang.

man

wa

—«

maan

teka

Di Leningrad tentara Merah

MANA
aa

2 LEMBAR, LOSSENUMMUR

Po. Hoofdredacteur Anwar Tjokroaminoto,

banana

Hoofdredaetsur: Mr. Toemanang.

tonil

be
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pertoendjoekan

»Si Bachil”!
Kemadjoean pemoeda berarti ke
madjoean masjarakatnja
Bantoelah tonil amal . Indone.
sia Moeda” Djakaria,

Laba

—

Amerika

Serikat dan

lagi,

tidak

bahwa

langkah mendekati
(Lihat samboengan

ada

ig.

“poetoesan

peperangan”,
di pag. ITI)

man jang besar satoe sama' lain 30

boeah

tank dan 350 bocah mobil

tentara dengan

mengangkoet bari-

san infanterie dan sendjata-sendja
ta telah dibinasakan.
2 bataljon
infanterie moesoeh
dipetjahkan dengan menanggoeng
keroegian-keroegian jang besar, 2

hari jang lampau soeatoe' barisan
tank
boeah

tan.

Sovjet
membinasakan 60
tarik moesoeh difront sela

Barisan lainnja membinasa.

kan 2 bataljon infanterie bermesin.
"Dalam minggoe jang lampau sehingga tg. 8 November ini barisan

angkatan oedara Sovjet membina.

sakan djoemlah

alat-al»t jang he.

sar dan memboenoeh 950 serdadoe
Djerman.

Lwitenant-generaal Ry cha 99, pemimpin dari angkatan
oedara. Merah.

Za

gganan seboelan

Djangan ragoe2 lagi!
Rogoh kantong, ambil osang kon
tan!

T sana
Ha
NAN Ia

Djakarta.
PROVINCIALISME

SETJEPAT

NTARA

mengabarkan,

bah-

8/9 November '41
telah melangsoengkan
rapat moment-actienja
bertempat digedoeng
U.S.I, Kramat Batavia-C dibawah pimpinan
toean Abdoellah
- Ketoea
tjabang I,M. Djakarta,
Rapat dimoelai pada djam 8 dengan mendapat perhatian jang me

anggauta

I.M,

poetra dan poetri,
Perloe diterangkan
bahwa dalam rapat moment-actie IM jang
tertoetozp ini P,I.D. poen hadir,
Setelah

Ketoea

rapat

menerang

kan maksoednja mengadakan rapat tsb. laloe dipersilahkan toean
Moekadi
menerangkan:
:

Beberapa soal pergerakan
pemoeda.

oentoek menoedjoe

mendjadi pengganti
orang-orang
toeca, Kemoedian diterangkan ten-

tang dimana
pendidikan bisa didapat, ialah selain daripada pendidikan diroemah, sekolah djoega
pendidikan didapat dalam perhimpoenan, dimana kemoedian setelah
mereka mentjeboerkan dirinja damasjarakat

ramai,

dapat

me-

njesoeaikan segala alam pendapat
nja selama dalam pergerakan itoe,
Dalam

pergerakan

mereka

menda-

pat didikan
spontane wilsuiting,
persoonlijkheid dan verantwoordelijkheidsgevoel — (pertanggoengan
djawab), perasaan dan boedi jang
tinggi dan membesarkan rasa sosial. Pendeknja-kata
pembitjarapergerakan pemoeda toeroet membentoek karakter
dari anggautaanggautanja, Laloe diterangkan
tentang pendirian Tri Kro Dharmo
dalam tahoen 1915 jang kemoedian di ,,doop” mendjadi Jong Java.
Disamping
Jong Java
didapati
Jeug
Sumatranenbond (Pemoeda
Soematra)
Jong Celebes
dil.nja
jang kemoedian
pada tanggal 31
December
1930
sama
menggaboengkan
diri dalam
Indonesia
Moeda.

Disamping

kaoem

pada

toedjoean Indonesia
Moeda ialah
Indonesia Raja. Diterangkan, bahwa pergerakan pemoeda di Indonesia baroe lagi mengindjak oesia
25 tahoen, sehingga
selama itoe
beloem lagi begitoe banjak penga.lamannja,
Diterangkan
tentang
sembojan-sembojan: Pemoeda Harapan Bangsa, De Jeugd heeft de
Toekomst d.Il. jang maksoednja
membangkit
perasaan
pemoeda
oentock soeka
berdjoeang dalam
lapangan pergerakan pemoeda, sebab
mereka pemoeda
mendjadi
harapannja masjarakat dan akan

lam

Moeslimin

temoean

antara IM. dan

perge-

reka
tholiek

Lain dengan pembitjara kedoea
diatas
jang
sama
berchoetbah,

toean Ibrahim Jahja menerangkan
agendanja dengan berpedato dan
tegas-djelas.
Diterangkan
oleh
pembitjara tentang dasar I.M. ialah

Kebangsaan

Indonesia

jang

tidak terbagi-bagi ialah persatoean Indonesia
dengan mengakoei
'bahasa
jang satoe bahasa Indonesia, bangsa
jang satoe bangsa
Indonesia dan bahasa jang satoe
ialah bahasa persatoean Indonesia,

(PMI),

Pemoeda
Moehammadijah, J.I.B.
dll., sedang
setelah IM,
berdiri
didapati poela pergerakan pemoeda lainnja seperti PPTS, Perpri
dan S.P.I. Laloe diterangkan maksoednja pergerakan pemoeda da-

Kemoedian diterangkan tentang

lam garis besarnja ialah represen

berdirinja

tatieve actie dan inwendige actie,
dengan
diberi
tjontoh
bahwa
dalam jang pertama
terlihat de-

diri jang
mendasarkan
azasnja
pada Provincialisme jang berten-

perhimpoenan-perhim-

poenan pemoeda setelah I.M. ber-

jang

Pada malam van Galen”
dikamar bola ,Kagoejoeban”
malam Minggoe di Mr. Cornelis, banjak perhatiamnja.
pada
Nampak
diantaranja njonja Jonkman,
Mr, Statius Muller
(dekat
njonja Jonkman), Raden Ajoe Boepati Mr. Cornelis

Jang berdiri dikiri, njonja

malam

Minggoe

jang

laloe telah dibitjarakan beberapa soal, Malam itoe dipimpin
oleh t. Abdoellah, ketoea tjabang Djakarta (sedang bitjara).
.

Lain lain anggauta pengoeroes

jang doedoek dari kiri kekanan

dalah: t. Memet, nona Diana Haroen, t. Moestagimoen, Soetan-

. dijo dan Soegijo.
TT

Hogewind.

“

tangan

soenggoeh

dengan

tjita

tjita persatoean Indonesia,
Perhimpoenan-perhimpoenan pe
moeda
jang
provincialistis
ini,
hanja
maoe mengakoei
daerah
asalnja sadja dan ini bertentangan
dengan tjita-tjita ke Indonesiaan.
Kalaupoen
mereka.
masoekkan
djcega faham Indonesia Raya didalam organisasinja, maka Indonesia Rayanja djoega mempoenjai
tjap jang lain, ialah tjap jang federalistisch sehingga bisa kita seboetkan

paham

Daerah-Raja

boskan
djati.

Indonesia Raya

T

toeskan

jang

Perhimpoenan - perhimpoenan
Provincialis ini sangat berbahaja
sekali bagi tjita-tjita persatoean
karena dengan mengadakan batasan-batasan
daerahnja
masingmasing mereka memoedahkan oen
toek menimboelkan perasaan bentji-membentji-i, rasa tjoeriga, ego
isme dan perasaan minderwaardig
heidscomplexenpoen laloe timboel
dengan sendirinja.

nona

Soenarjati

Dream

Lovers”

dari

muziekver.

memperde

akan

akan

diterangkan,

R.M.

dipe-

mengada-

bahwa

NG.

ke-

SOEPARDJO

MENINGGAL

“Antara”

DOENIA.

mendapat

kabar bah-

wa toean R.M. Ng. Soepardjo jg.
bekerdja di Suikerfabriek daerah
Mangkoenegaran

pada hari

Sabtoe

8 November 1941 telah meninggal
doenia diSolo.
Toean ini adalah
saudara jang tertoea dari Mr. Sar
tono.
Berhoeboeng dengan kedja
dian jang menjedihkan ini, maka
Mr. Sartono
telah pergi ke Solo,
sehingga dalam rapat Gapi jang di
adakan pada hari Minggoe di Dja
karta, beliau tidak bisa menghadi
rinja.

Inna
'oen,

lillahi

PERKARA

wa'ina

ilaihi

rodji-

SOERAT
PENGHINAAN,
Bat cdisehors.

Aneta mendengar, bahwa B......
kepala
bedrijfsadministratie pada
marine-etablissement di Soerabaja, jang ikoet tersangkoet djoega
dalam hal soerat penghinaan
di
Soerabaja itoe, kini didjatoehkan
schorsing, pada
tanggal 4 boelan
ini sebentar setelah dioemoemkan
tentang penangkapan oleh mahkamah tinggi.
TIDAK

!

TOENDOEK

PANGGI-

LAN LANDSTORM.
Oentoengnja
dibebaskan.
Mahkamah “Tinggi Militer mem
batalkan
poetoesan2 Mahkamah
Militer di Makasar pada tanggal
9 Juli jang laloe, jang mendjatoeh
kan
hoekoeman
atas serdadoe2

landstorm,
B. Werdrifuller von
Elgg, E.W, Barth, R.F, Frederiksz,

,,Persi”

masing2 doea tahoen, disebabkan
tidak memenoehji panggilan goena
pedjabatan militer jang sesoenggoehnja.
Oentoengnja mereka itoe dibe-

baskan, oleh karena boekti2 tidak
tioekoep.
5
PELARIAN

BELANDA SAMPAI
DI PRIOK.
Pengalaman
jang
Bed Ih
Pada hari Sabtoe jang laloe soe
dahlah gerombolan pelarian orang

PEMAKAIAN
GEDOENG GOENA NEGERI. ..
Maksoed
boekan
kemiliteran.
Kini telah dapat
dikabarkan,
bahwa pemakaian gedoeng2
dan
lapangan goena kepentingan2 boe
kan
kemiliteran
verordeningnja
soedah moelai berdjalan dari hari
Sahbtoe tanggal 8 November 1941,

(Aneta),

dengan

#TOEAN

diminta mengabarkan,

kantor

teroes

tika pembitjara jang kedoea selesai dengan
choetbahnja,
kepada
hadirin dihidangkan djamoean,

ngarkan soearanja
jang merdoe
dan njaring.
$
Beloem pernah dipertoendjoekkan combinatie
tjabang kesenian
nenek mojang dan import
dari
lain negeri,

sekarang

melanggar

Perloe

Kri

akan

anggauta-anggau

kannja Tonil Si Bachil digedoeng
KJO
jad.
jang
pendapatannja
akan diserahkan pada beberapa in
stelling. Djoega I.M telah berhasil mengadakan kamp di Tjimelati
oentoek anggauta-anggautanja.
Setelah .pembitjaraannja selesai
laloe rapat ditoetoep,

pertoendjoekkan, tetapi hasil2 se
ni tjiptaan angkatan baroe.
Tjobalah lihat siapa jang ikoet

meramaikannja:

soepaja

hoeboeng

di

dengan 2 nomor petiorang jang menarik,

mene-

tjat.
Laloe diterangkan tentang oesaha I,M, dalam lapangan sosial ber

Loge — f 1.80, kelas I — f 1.50,
kelas II — f 1.20, kelas III —
f 0.75 dan kelas IV — f 0.50.
Amal-amal! Koendjoengilah per
toendjoekan amal,
jang mementingkan djoega kesenian itoe. Boe

do Yatmoko
lan wajang

ketoea

ta I.M. dilarang mendjadi anggauta dan mendirikan perhimpoenanperhimpoenan
jang berdasarkan
provincialisme dan barang siapa

dan

#aembantoe

laloe

rangkan sedikit komentar tentang
hal ini ialah bahwa dalam Kongres LM,
jang laloe telah
dipoe-

jang se-

kam ,,bonte avond” jang akan

haroes berani menentang paham
provincialisme itoe dan mengambil tindakan jang keras,
Pembitjara mengachiri pembitjaraannja dengan: Bersatoe kita
tegoeh, bertjerai kita djatoeh”,
Setelah selesai
semoea pembitjaraannja,

Djakarta pindah ke Steenbakkers
weg 82 A (Kali Goot) Betawi. Soe
rat2 boeat keperloean secretarjaat
dan Hoofdcomite Congres soepaja
dialamatkan ke adres jang baroe
ini, Tetapi sokongan oentoek Con
gres hendaklah
dialamatkan ke
Bendahari HCC. toean
Abd.
Ko
har Kp. Krendang Djembatan
Li
ma Betawi.

Moeda

jang

Protestan,

rang

telah

kemasoekan

tangan

semangat

dengan

Belanda

sampai

di

Priok,

Sebagi

an datang dari Eropah jang didoe
doeki moesoeh.
Mereka itoe keba
njakan

v

ialah

bangsa

Jahoedi.

Mereka itoe sebagian besar per
nah djoega masoek dalam concen
tratiekamp, dan mendapat kemer
dekaan mereka dalam keadaan jg,

tjari
diantara bangsa
berigama Islam,
atau

koerangnja jang
agama Kristen,

kan

segala

memeloek

Anggapan-anggapan

terseboet

diatas bisa dipahamkan dan mempoenjai
banjak
sebab-sebabnja,
Bangsa Belanda misalnja semoea
menmeloek agama Kristen, ketjoeali satoe doea. Dan dalam permoelaan sedjarah koempeni atau pemerintahan Belanda di negeri kita
ada soeatoe sa'at jang agama

Kris

teu bisa aigoenakan boeat mendapatkan hak-hak Belanda dalam be
berapa hal. Ada beberapa daerah
dalam negeri kita jang tidak begitoe kenal dengan semangat pergerakan

nasional

sedangkan

seba-

gian besar pendoedoek daerah itoe
kebetoelan
atau tidak memseloek
agama Kristen. Beloem lagi kita
seboetkan
pengaroeh pergerakan
Sarekat-Islam dan tjara meloeas-

nja agama
pada

Kristen

beberapa

di negeri

abad

jang

kita
silam.

Dan sampai sekarang poen oesaha
atau

pergerakan

sebagian

kaoem

Kristen
Indonesia
beloem
bisa
menggembirakan
nasionalisten
bangsa kita. Beberapa kaoem Kris
ten-Indonesia

jang

terkemoeka

oe-

moemnja lebih banjak jang berhaloean kanan dari pada kiri,
Demikianlah beberapa sebabnja
sehingga gaboengan doea perkata
an ,kristen” dan ,nasionalist”
beloem bisa diterima
begitoe
sadja oleh
kebanjakan
rakjat Indonesia.
Pikiran
atau

anggapan

jang

tidak
begitoe sedap boeat
golongan Kristen bangsa kita seperti
dimaksoedkan
diatas boleh djadi
" boeat sementara waktoe
njenangkan
perasaan

bisa mebeberapa

golongan bangsa kita, tetapi achir
nja tidak mengoentoengkan,
Sebab itoe perasaan dan nafsoe
baik
dibatasi oleh pikiran
jang
tenang
dan pertimbangan
jang
djoedjoer.

Baik

dipikirkan

bahwa:

dalam Gapi sekarang djoega tergaboeng
Perkoempoelan
Politik
Katholiek Indonesia,
soeatoe hal
jang njata
sekali memboektikan
bagaimana

anggapan

atau

pendi-

dikagoemi

seloeroeh

bahwa

agama

Kristen

dari

pada mendjadi halangan malahan
bisa
didjadikan dorongar
poela
bueat pergerakan nasional.
Sebab itoe djoega soedah pantas
dan lajak sekali kalau toean Abikovsno sebagai salah seorang pemimpin Islam tidak segan mengatakan akan
menjamboet lahirnja
Partai Kristen
Indonesia dengan
gembira, asal terdorong oleh tjita
tjita mengabdi kepada noesa dan
bangsa.

kita
jang
sekoerang-

tidak

sedang

doenia,
djoega seorang Kristen.
Dan
begitoe masih banjak
lagi
tjonto-tjonto
jang menggambar-

soe-

apa jang berbaoe Kristen, Seorang
nasionalist-toelen tjoema bisa di-

Antara”

Actie” Indonesia

maoepoen

berdjabatan

.|moelai

,,Moment

kita

atau perasaan Belanda.
Malahan
ada beberapa
orang
fanatiek jang mengatakan bahwa kenasionalan Indonesia achirnja
tidak bisa bergandeng
atau

KANTOR ,, PERSI” DJAKARTA
— JANG BAROE,

Pada

bangsa

agama Kristen, baik Ka

dah boleh dianggap sebagai orang

satoe2nja,

cialisme,

diantara

memeloek

rakan
kaoem iboe ialah terletak
pada kemerdekaan seorang, seperti didapati dalam I.M dan pergerakan kaoem ibos djoega.. Laloe
diterangkan tentang dasar kerakDengan oetjapan: Provincialisjatan
dalam I.M,,
ialah bahwa
me haroes diberantas setjepat-tjebaik
anggauta lelaki
maoepoen
patnja” pembitjara disamboet deperempoean mempoenjai hak doengan tepoek jang rioeh.
doek dalam pengoeroes, kaja-misKalau memang soedah datang
kin tiada
ada perbedaannja, se- sa'atnja-kata pembitjara-kita poen
moeanja itoe mempoenjai toedjoean, kewadjiban dan hak jang sama. Di IM poetra dan poetri satoe satoe lain beladjar, sehingga
apa
jang mendjadi
kepoetoesan
dalam I.M. dapatlah diterima bah- |
wa itoe boekan keloear dari anggauta -poetra
sadja,
melainkan
satoe synthese
dari pendapatanHARGA KARTIJIS JANG MESTI
nja poetra dan poetri,
DIKETAHOEI.
Kemoedian setelah selesai pembitjaraan jang disamboet dengan
Pjatatlah
bark
tepoek tangan, laloe Ketoea rapat
Goena pertoendjoekan tonil ,,Si
mempersilahkan
toean IbraBachil” jang dimoeat dalam
s.k.
him Jahja oentoek menerang
ini moelai kini soedah didjoeal kar
kan:
'
tjis voorverkoopnja.
Tetapi
beloem dimakloemkan berapa harga
Indonesia Moeda dan Provin-

persatoean

Indonesia

iboe,

Pertemoean Indonesia Moeda de
ngan
Pergerakan
“kaoem
iboe,
ialah karena kedoea-doea organisasinja pada demokrasi-kata pembitjara.
Dalam I.M, didapati
anggauta
poetra
dan poetri dengan tidak
membeda-bedakan satoe sama lain
nja,
Keinginan
kita ialah agar
soepaja kita mendapat penghargaan jang sepenoeh-penoehnja oentoek
menoentoet
penghidoepan
jang seleeas-loeasnja. Poesat per

IM. jang baroe dilahirkan itoe ke
moedian didapati poela perhimpoe
nan perhimpoenan
pemoeda jang
berdasarkan agama, seperti Pemoe
da

DIBANTRAS

Indonesia Moeda dan pergerakan

Maksoed dari Moment-actie itoekata pembitjara-ialah oentoek mengadjak pada pemoeda-pemoeda
Indonesia

HAROES

ngandoeng beberapa paham atau
peladjaran jang membenarkan per
gerakan nasional dan semoea pergerakan jang menoedjoe keadilan
sociaal.
$
Djenderal
Chiang Kai
Shek,
pachlawan Tiongkok jang seka-

EBANJAKAN
bangsa
kita
masih beloem pertjaja, bahwa seorang Kristen bisa mendjadi
seorang nasionalist
jang haibat.
Sebagian
besar rakjat Indonesia
masih berpendapatan, bahwa me-

monStratieve actie seperti pemakaian bahasa Indonesia, peringatan hari kebangsaan moment actie
dll, sedang
oentoek jang kedoea
diberinja tjontoh pendidikan rohani, perasaan tanggoeng djawab
dll.nja, seperti geestelijke-moreeleen physieke training. Diharapkan
soepaja orang-orang
toea djoega
menghargakan dan soeka membetoclkan kesalahan anak-anak moeda dan pergerakannja,
Dengan
perkataan:
Indonesia
moeda tetap mempertahankan sikapnja ,,seperti
jang soedah diterangkan
oleh IM,
Soerabaja,
pembitjara mengachiri pembitjara
annja dengan kata peringatan bah
wa: ,,Pemoeda menggenggam masa jang akan datang”,
Setelah Ketoea rapat memberikan commentaar sekedarnja laloe
dipersilahkan
Nona
Leila
Noerlian Astrawinata
jang menerangkan:

Djakarta, memenoehi instructie
Pengoeroes Besar L.M., pada hari
Saptoe malam Minggoe tanggal

dari

"5

MOENGKIN.

wa Indonesia Moeda tjabang

moeaskan

« Kristen-Nasionalist.

Indonesia Moeda

' Moment-Actie
SEMANGAT

LEMBARAN PERTAMA PAG. II,

191.

X

Keterangan Mr. Amir Sjarifoeddin jang dimoeat dalam pers Belanda

baroe-baroe

ini tentang

ke-

moengkinan
adanja perkoempoelan politiek Kristen Indonesia banjak diriboetkan,
Teroetama sekali disesalkan bah
salah
wa Mr, Amir Sjarifoeddin
seorang jang toeroet
mendirikan

Gerindo,

soedah

bersedia

akan

memberikan tenaganja kepada par
tai Kristen Indonesia kalau djadi
didirikan,
Meskipoen dalam beberapa
soe
rat kabar Belanda ditjitak
hitam
aras poetih bahwa Mr. Amir Sjariffoeddin mengandjoerkan kepada golongan Kristen Indonesia soe
paja djangan sampai
,terdesak

oleh

Nasionalis-

ten”, sampai hari ini kita beloem
bisa pertjaja bahwa verslag pers
poetih itoe boleh diterima begitoe
sadja.
Sampai sekarang sdr. Amir Sja
rifoeddin dipandang oleh kawankawannja sebagai seorang ,,kristen-nasionalist”
jang
djoedjoer.
Dari doeloe
' kenal Amir

sampai sekarang
kita
sebagai salah seorang

jang selaloe menjesalkan
lempem,
sikap
dingin
tjita2

masjarakat

Indonesia.
Kalau

dan

sikap me
terhadap

kebangsaan

ya
maksoed

Amir

Sjarifoed-

din akan memberi pimpinan kepada golongan Kristen-Indonesia soe
paja lebih berani dan lebih tegas
melaloej djalan pergerakan nasional, rasanja kita tidak berhak men
tjela, melainkan
malahan haroes
bergembira,

Bahwa

Gerindo

ho

leh djadi akan kehilangan seorang
tenaga jang tjakap, apa boleh boe
at. Keroegian
itoe rasanja akan
mendjadi keoentoengan jang ber
lipat ganda
besarnja kalau Mr.
Amir Sjarifoeddin berhasil mem-

bangoenkan

golongan

Kristen-In-

rian pergerakan terhadap agama.
Memangnja agama Kristen atau
Katholiek
sadja tidak moestinja
atau sebab
halangan
mendjadi
kita me
gerakan
jang melemahkan
noedjoe tjita-tjita nasional. Tidak
perloe kita memberi pemandangan
tentang hoeboengan berbagai agama dengan pergerakan nasional di
diperingat'Tjoekoep
Indonesia.
dan agaIslam
agama
bahwa
kan
kedoea-doeanja mema Kristen,

donesia.
Kita
beloem
pertjaja
bahwa
Amir Sjarifoeddin bisa mengchia
nati kawan2nja seperdjoangan ka
oem nasionalisten,
Karena
itoe

loear biasa sekali.
Beberapa dari
mereka itoe ada jang keloear dari
Zwitserland,
Mereka itoe naiknja kapal di Lis
sabon, dan mintanja naik sepoer
melaloej Perantjis dengan sjarat,
bahwa sepoernja haroes ditoetoep.
Djadi dengan begini, maka njata
lah, bahwa
perdjalanan
merekaitoe soenggoeh tidak gampang, bah
kan banjak pengalaman2 jang Soe
lit2.

Padahal biasanja orang jang me
ngadakan pesta dengan diadakan
perdjoedian dadoe sintir terlarang
oleh politie, tetapi anehnja
jang
berhadjat itoe berani memberi itoe
kesempatan.
Demikianlah
setelah
djam
2
malam ditempat perdjoedian itoe
telah terdjadi itoe pengamoekan,
konon
chabarnja seorang
dari
pada djoeara djoedi itoe jang datang dari daerah Pasar Rebo bernama
Rais, telah kalah
dalam

PEKAWINAN
JANG
BERAKIBAT PENGAMOEFKAN, SEHINGGA 4 ORANG MENDJADI
KORBAN GOLOK.
Malam
Minggoe
kemarin
di
Gang V Kwitang
Oost (Pontjol
Tanah Tinggi)
di roemahnja seorang
pendoedoeknja
bernama
Raoesin
jang sedang
membikin
pesta perkawinan
anaknja telah
terdjadi pengamoekan sehingga 4
orang diasoeng ke C.B.Z,
Oleh karenanja sehingga boekan
sadja toean roemah jang berhadjat itoe toeroet diproces verbaal
politie,
mempelai
penantennja
djcega toeroet digiring
ke Commissariaat oentoek didengar keterangannja,
Jang
menjebabkan
kedjadian
jang tidak diharapkan itoe karena jang
berhadjat itoe
boekan
tjoema menanggap
tontonan lenong, djoega memberi kesempatan
orang berdjoedi,
antaranja per-

han itoe ia telah mentjoba membikin riboet, Oleh lawannja jang

djoedian itoe poeter dadoe sintir,

S

kita

menoenggoe

sampai

ada

kete

rangan jang tegas dari jang tersangkoet.
Dan
keterangan itoe
Mr.
Amir
Sjarifoeddin wadjib
memberikannja,
v

perdjoedian itoe, lantaran kekalaberdjoedi itoe telah dikrojok, maka Rais: telah menggoenakan goloknja laloe lakoekan pengamoekan,

:

Pengamoek

itoe malam

terse-

boet dapat djoega ditangkap. (Br.)

Pee
AT
KEK

—MAOE OVER TOKO—

|
1
4
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TOKO ,UNI ON"
DJEMBATAN MERAH
No 9
Butenzorg

Tampatnja

bagoes

nama

soedah terkenal barangnja masih compleet!

Lamaran datang sendiri
di adres tergeboet.
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Pena

TAHOEN

menoedjoe
ke tribune patjoean koe

da, dimana telah menanti beberapa
Pan

Na ne

2.

Sebeloem para pembawa bende

.ra itoe sampai ditempat akan me

BIIDE KONINKLUKE MARINE

njerahkan bendera dan piagam pa

da pengoeroes ISI di Bandoeng, me

o, tetapi hasilnja selaloe ni | reka
dari

melal

barisan

kehormatan

2 organisatie peberp
loeda, jang
meroepakan barisan
| pandjang sekali, hingga siapnja

200

Man

e

an, garis pertahanan VVM

da | sampai memakan tempo k.l. 45 mi
noet. -Disini nampak bila para pem
| bersarang di djala VVM | bawa piagam sedikitpoen tidak ke
lihatan letihnja. Sehabis defile ma
ber-alahan bagi VVM jang seki | ka beratoes2 pemoeda tadi
koempoel, laloe penjerahan
piatambah poela setelah Denke

sak

moendoer,

Moegeni

Nog egenmaal

bola, dengan tiba2 poela bola

kenggoenakan vrije schop di | gam dilakoekan.
kan oleh Ilham dengan ke
sehingga tiba waktoenja oen | ti, Wazar ketoea ISI Bandoeng dan
Rachim.
Sehabis oepatjara pemengaso stand djadi
3 — 1

|

lamanja se : | di semoeanja didjamoe dengan

djadi
merobah stand

rhasil

1

dengan

se

herankan poela, bila lapangan itoe
dibandjiri oleh penonton,
bertanding

Mataram

Garoete stand 1—0.
| (Red: Verslag

dapat diketjilkan DANA

lengkap

“ii

:

en

motorhandelsvaart,

kan

men

ook

tot

officier-vlieger worden

behooren

of

dan

de

BM

en

3de

is

1941.

VOOR DEN DUUR VAN DEN OORLOG

Thans

cursus of

mits

aanmelding

BELANGRIIJK! pirNsTvERBAND
een

de

opleiding

van

toegelaten, indien men

a) Einddiploma

S-jarige

van

tot 1 December

dienstverband

voor

den

duur

aan te gaan. Zij, die
wenschen te komen,

eveneens aan de hierboven vermelde

eischen te voldoen. Na afloop van den oorlog
wordt, geheel overeenkomstig de regeling voor
de overige officieren-vlieger, een gratificatie
uitgekeerd berekend op den grondslag van

| MONINKLISKE MARINE

ir nasib VVM beloem menje |
dari Oliveo

engan manis bola nje

nenen TAN pegi —

Harj Rebo sore jang laloe telah
dilangsoengkan pertemoean lebaran dari Gaboengan Kaoem Iboe di
bertempat

termijn

uitsluitend

stoom-

Bandoeng,

De

opengesteld

van den ooriog wenscht
hiervoor in aanmerking

' diploma's

a ambil bola dari bela| |
Tong

#2

BM, of diploma 3e stuurman van de groote

, dengan tembakan v.d. |

Jam

Verdere inlichtingen kunnen schrif-

&

diploma's:

H.B.S.

diploma

het

van

de toekenning
M.U.L.O.

SUME telijk worden gevraagd bij het De“9 partement der Marine, Batavia-C.

een daarmede gelijkgesteld getuigschrift.
b) Einddiploma Zeevaartschool AS, BS

me-

mini

-

ar berhasil nerobos me|

--—

voor

vereischt

“die,

aan

gelijk

wen-

3e Een lichaamslengte van tenminste 1.65 meter beziiten,
4e In het bezit zijn van een der navolgende

tanah lapang Tegallega, hawa oedara sangat baiknja, tidak meng
Jang

aanmerking

zijn,

| Djam 4.45 dilangsoeng pertandi

hoekoeman, jang

kennis

in

te

schen te komen, moeten aan de

| ngan voetbal, bertempat djoega di

loem berhasil poela VVM mem
stand djadi sama, soedah di

voor vastberaden mannen. Zij, die voor deze

officier-vlieger

volgende eischen voldoen:
le Nederlander of Nederlandsch
onderdaan-niet-Nederlander zijn,
2e Op 1 Januari 1942 reeds 18
jaar, doch nog geen 28 jaar oud

njamboetan, maka para anak2 ta

Oliveo.

alan beberapa

stuurman ten grondslag ligt een schoolkennis

dit jaar de kans ge-

gelijk aan die, vereischt voor de toekenning
van diploma B van het M.UL.O.
c) Einddiploma eener Nederlandsche M.T.S.,
mits hieraan ten grondslag ligt een school:

opleiding

Jang angkat bitjara, ti. Boepa

wordt

worden bij
de
Marine.
De
kans
om
als officier
bij den Marine-Luchtvaartdienst voor het
vaderland te strijden. Dit is het oogenblik

boden om

zeevaartschool

AS,

f1000.- per jaar tot een maximum van f 6000 -

digedoeng

Himpoenan Soedara Dalemkaoem-:
| weg 5.
. Pertemoean

Pardjaman.
kita

ik

tidak

pada

| perhatikan permai
disini
Agaknja
2.

1
ercules
elaloe gagal.

toep dengan selamat, dan sebeloemnja hadirin meninggal tempat
vergadering didjamoe dengan

kalah,

teh

dan koeweh2,

INDONESIA

BARKAN POLISI.

mengabarkan,

bahwa

sebagai dilain2 tempat, maka

UMS jang mendapat

di

| Bogor poen diadakan moment-ac-

tie oleh Indonesia Moeda, atas pe
.rentah pengoeroes besarnja, pada

doeloe, berkah
mt

malam Minggoe
| Soedah ba:

jang laloe,
et toe polisi

(PI '

D) poen hadir djoega dan segala

perkataan dan tingkah lakoe dite

djala v.d, Vin, Kekalahan|

disoesoel poela

ules
per

telah mempoenjai

ja dengan

Her

Maka, ketika ada pembitjaraan

soal pergera-

tentang

sia” dan sam

achter- | pa

ma

giat |

perempoean

“dan

Indonesia

'baroe pada permoelaan ka

| tanja mengatakan

antara

lain

ra
sbahwa dikalangan I.MI arya
. demo

en
kr

ea

didapati

(kerakjatan), dalam arti har

ni | ga asi
menghargai”......, maka datang

| lah kembali ketokan polisi. Rapat
poen diboebarkan oleh polisi,
Oleh karena itoe, maka boebar
poelalah rapat itoe, tetapi para
tamoe laloe disoegoehkan djamoe
an sekedarnja,
ia

berkelahi

akan

perloe

menjokong

bawa

opdracht,

tetapi
Se-

Nomura.

dari pag. 1)

(Samboengan
Membawa
Manila,

5

KURUSU.

opdracht

spesial.

7 Nov, (Reuter-O.-

:
t.
JB.):
presiengi
endjo
mengo
Sesoedah
dent @uezon, - Kurusu kembali ke

Manila Hotel”, disitoe ia meneri-

ma pers.
lain-lain ia menerangAntara
,,Makin sedikit soal perhoekan:
Djepang—Amerika Serian
boeng

kat itoe dibitjarakan, adalah makin baik”.
Atas pertanjaan apakah ia mem

bawa soerat oentoek Roosevelt, ia
mendjawab: ,,Saja boekan seorang
-toekang pembawa soerat. Kalau

memang tjoekoep dengan soerat
sadja, perloe apa orang mengirim
satoe ambassadeur?”

soednja jang terpenting ialah mem

bantoe

“ambassadeur Nomura da-

lam pembitjaraan itoe. »Kita (Cordell Hull dan Kurusu) soedah se-

pakat dalam satoe fatsal, tetapi
| sekarang saja tidak soeka memberi keterangan”.

.

Ketika ia diminta memberi kete-

rangan

tentang fatsal lainnja, ia

,,Saja tidak dapat.
mendjawab.:
Hal itoe tentoelah nanti koepikirkan di Washington, tetapi tidak di
:
Pilipina”,
men
ia
pertanjaan
lain-lain
Atas
| djawab:

,Saja

pergi ke Amerika perloe

membawa opdracht jang istimewa,

pekerdjaan

dan

men-

ialah

ambassadeur

seorang

Kurusu mendjamin, bahwa mak-

| cetapi setelan
| nona
Hetty ,,Pergerakan
Awibowwo,k'amembitjarakan

tidak

orang ambassadeur tentoelah mem

KETERANGAN

MOEDA” .BOGOR DIBOE-

Antara”

dengan hoekoeman, sehingga

Saja

Pada djam 6 sore rapat ditoe-

dan

2.

oem tjoekoep,

DJENDERAL

:

MOMENT ACTIE

Sieuw, jang »

Nj.

me-

diboeka.

tiap2 pertjoHer
Bahwa

'haroes mengakoe

oleh

moeaskan sekali,
semoea koersi
jang disediakan hampir tak
ada
jang kosong, dan djam 4,30 rapat

tempat-

bintang terang

dipimpin

Koendjoengan

tjiptakan perdamaian.
Kurusu mengatakan, bahwa dari
sana naik kapal lagi ke Hongkong,
dan dari Hongkong teroes menoem
pang Clipper ke Manila.

Sesoedah perskonperensi itoe laloe diadakan cocktail-partij, komissaris tinggi U.S.A. Francis B. Sayre dan admiraal Hart djoega hadir Kurusu

dengan

tjakap-tjakap

ber-

ramahnja

dengan

dan

Sayre

betapa admiraal
Didengar
Hart.
menoedjoe kepada
Hart dengan
Sayre berkata demikian: ,,Dia ada
lah seorang damai, tetapi saja se-

BE

orang perang”.

POETERI JULIANA.
Dikoendjoengi wakil: wakik
conferentie Boeroeh Indonesia.
Ottawa,
9 Nov. (Aneta):
Poeteri Juliana hari ini meneri| ma koendjoengan jang tidak for-

meel dari anggauta-anggauta kondari Indonesia,
perensi boeroeh
jang membawa

salam

persen dari Indonesia.

dan persen-

Kuneman

memberikan persen atas nama I.
E.V., Schotman
memberikan se-

boeah etui-berisi 3 boengkoes teh,
“atas nama perempoear-perempoean isteri orang-orang paberik teh.

Diantara persen-persen itoe ada
kertas jang tertoelis ,/bersatoelah
'oentoek sokong menjokong”, djoe-

ga ada persen-persen bagi kedoea

prinses jang ketjil-ketjil itoe, an“tara

lain-lain

Belanda,

kitab-kitab

bahasa

|

BOEAT

BLAMEY.

Darwin,
9 Nov. (Reuter):
Djenderal Sir John Blamey, pe'mimpin

pasoekan-pasoekan

Tengah,

dakan

adanja pengiriman 'pasoekan-pasoekan. Djenderal Blamey terlaloe
jakin, bahwa Tobroek tidak moeng
kin dirampas oleh moesoeh,
dan
kalau Djerman menjerangnja, tentoelah akan mendapat kekalahan
jang besar sekali.
Alat-alat
militer jang kini datang di Timoer Tengah adalah ter
laloe banjak, sedang sokongan-sodioedara poen memoeaskongan
mengharap sebentar
kan. Blamey
lagi akan kembali ke Timoer-Te-

rintah.

Y

nga,

«

akte

van

dan

van Inheemschen

onderwijzer,

onderwijzer,

of Buropeesch

als

IN DE

landaard,

Inlandsch

hoofdonderwijzer,

'taalonderwijzer

dengan

peme-

kurmmen

MALEISCHE

EN

in het bezit van een

hulponderwijzer,

hoofdonderwijzer,

| yen plaatsen in APRIL en MEI
'examens voor
onderwerpen.

menggantikan

Solo, toelisan toean
OA B.
“
jang berkepala ,,Kongres
me
an
tak dapat kita moeat. Djang
«
njesal.

#AVAANSCHE TALEN.

bekwaamheid

akan

pembitjaraan

VOOR TAALONDERWIJZER

, Leerkrachten

DIWA-

LAVERACK.

djenderal Blamey selama ia beper
gian ke Australia oentoek menga-

la, bahwa perloe sekali diteroeskan

.

OLEH

Beiroeth, 9 Nov. (Reuter):
Dengan opisil dikabarkan: Djenderal D. Laverack, komendan pasoekan
Australia di Syria boeat
sementara waktoe dikerdjakan pada pasoekan
Australia di Timoer

Aus-

tralia di Timoer Tengah, sedatang
nja dari Singapoer goena mengada
kan pembitjaraan soal defensie,
menerangkan, bahwa
,,kita tidak
akan menang perang, sebeloem kita berperang.”
Selain itoe ia menerangkan poe-

EXAMENS

SEMENTARA

KILI

Europeesch

zich op

nader

Inlandsch

onderwijzer
te ge-

aan

(x00 noodig JUNI) 1942 aan de

in de Maleische

en Javaansche

talen

ongeze& “Aanmelding v60r 1 FEBRUARI 1942 bij aangeteekend
nst,
Eeredie
en
wijs
Onder
van
ur
Directe
den
bij
rift
geld verzoeksch

van bekwaamheid
onder overlegging van de origineele gezegelde akte
alg bovenbedoeld,

alsmede

van

cen- gezegelde

geboorte-akte

of geze-

men
gelde akte van bekendheid en onder vermelding voor welke taal
leggen.
te
af
t
wensch
examen
Deelname aan twee examens tegelijk wordt niet toegestaan.

Het examengeld ad f 10.— v66r gemelden datum per postwissel

ement van O. en
over te maken aan de afdeeling Kas van het Depart
naam en adres
e
volledig
E., met vermelding op den postwissel van
n,
exame
chte
gewens
het
'yan den candidaat en

ng

LEMBARAN

CINEMA

GLODOK
BATAV'A
10—ili

Nov.

DITJARI: Seorang goeroe (laki?
atauperemp.) boeat mengadjar
bahasa
Belanda
di Alke
thiriaschool,
Kroekoet Gang.

“Ll

Satoe Romarce
Drama

Fiim jang

Tengah

sanget sampoertsa

dan mengeterken.
hati, menoeroet ka
rangannja

Lamaran

sekolah.

John

89

Batavia-C

diadresken pada

itce pengarang

itoe

PEMBANGOEN

& goedang brikoet pekarangan le-

bar

2/4 bouw,

Gang.

Ketrangan.

CH

DIMINTA:

Monteur

bocat

dan koolkast jang soedah berpe- |
ngalaman, dan 1 typiste. Lamaran
dateng sendiri pada toko Populair
Pa Baroe 93, Btc.

M.

DITJARI verkoopers segala bang-

f

500.—

,»

2

150, —

“

terbesar.

(SAWAH)

» 1000.— sampai f 10.000.-—,
boeat tiap-tiap f 500.—
(tidak pakai

f 250

Trustee:

ERIBON

|

HEIJMAN

N, V.

pindjeman

Centrale

paling lekas

1 tahoen

SPAAR-

HULP-,

menoe-

EN

HYPO-

TechuicoDe

Pasanglah

advertentie

9—10 v.m.
41—6
n.m.
Selabatoeweg 15.
:
Tel. Si 166.
BOEKABOEMI.,

'Toean

lebih
Soedah
mempoenjai
penjimpen-penjimpen
oentoek
f 57.000.000.— pindjaman afgesloten bedragen).
Djagalah roemah tangga toean sebaik-baiknja. Ra'jat jang
bersemangat berpikir oentoek hari kemoedian,
Pembajaran hanja sjah H OO FDKANTOOR.
Soerat-soerat dan keterangan-keterangan:
NARIPAN
No. 65,
Ditjari
Agent-agent
den
jang tentoe menjenangkan.

Dab

Sa:
sedikit borg contant, boeat
mendjoeal barang baroe. Dateng di
Manggisweg 3, Petak Sin Kian
Batavia,

North West
Mounted
Poli-

"

pindiaman

22

Waktoe mendapat
roet spaarpunten.

Gouvernements Ind, Arts
Aigemeene Praktijk.

tie jang paling be
sar dalam taon '4i

Inspecteurs

DIRECTIE:

Cary CooMadeleine

dengan

peratoeran

N. V. ,CENTBALE-,

SPAAR-

HULP-,

en HYPOTHEEKBANK”
Hai Sek

di Dagblad PEMANDANGAN
tentoe aken mengoentoengken

ce”

dengen
per —

oentoek

1 .50

» 2 —
Anganeran
rente).

1941

radio | en

Attentie :12 Nov.
“41 Satoe Film Ac.

:

jang

THEEKBANK.

dengen
.
Vivian LeighLaurence
Oliver
Boeat 197 th. keatas

Cecil B.
Mill6s

1 October

»3

Choesen — Pekalipan.

p ada adm. Pem. no. 1136.

(21 Hari Dalem
"Hoekoeman)

lori

f 1.—

Toean CHOESEN

berada 14 K.M.

djaoe dari Buitenzorg.

Bouwkas

Oentoek memboeat ROEMAH atau membeli TANAH
Dengan simpanan tiap-tiap boelan:

dan

MAOK DJOEWAL: satoe roemah | Moelai dari

“21 DAYS
TOGETHER

dengen

Mempoenjai

di CHERIBON

jg

— Bai
tersohor!

Opgericht Juni 1938.
HOOFDKANTOOR BANDOENG.

P EMANDANGAN

jalah

Galsworthy

“

No.

VOLKSBANKs

JAVA

sDE

A gentschap

PERTAMA PAG. IV.

Rei JAS DS NANESIN SANTKONEAG

Carroll

OUEEN

THEATER

Satoe Columbia

Film

Jang

sanget

rarronas

menarik dengen

3 Bintang jang soedah terkenal:
.
Mauren O'Sulivan - Henry Fonda - Ralph Beliamy
dalem

nLET US LIVE"

BOEKAT DIDJOKAL LAGI:??!!
ATAU OENTOEK PERLOE SENDIRI?
?!:
Inah
adres jang memoeaskan, boeat: berhoeboengan keperioean
batikbatik Djocja dan Solo, haloes sedang dan kasar. Teroetama
boeat didjoeal lagi atau oentoek perloe sendiri. Atoerlah pesanan
moelai sekarang.:
Kain pandjang saro ng moslai f 20— — f 24.— — | B.— — | 30.—
f 35— — f 40-— per codi, Batik-batik haloesan moelai f 3.— —
f 350 — Ff 4— — Ff 5— — f6— — Ff 7.50 — | 9.-— per lembar.
Pesanan dengan rembours atau oeang doeloe. Sedikit banjak sama
diperkenankan. Boeatlah pertjobaan. Prijscourant dikirim pertjcema

Bosat 17 taon diatas.
14 Nov. '41. Satoe Film Melajoe

SI.

jang actie

GOMAR"'"

EMALIA
MANGGA BESAR

BIOSCOOP
BATAVIA

Ini malem dan Besok malem

pada jang minta. Menoenggoe pesanan:

sToke

Good Ending”
2.

12 November'4i

nThe New
(Pembela-an

di-

Obat batoek

gampang

OBAT BATOEK WATSON'S TANGGOENG
LEKAS BISA BAEK.
dari Watson's, tjap Pagoda, rasanja manis dam

dipake.

Ia

“Ini

semboehken

batoek

leher,

pilek,

d.ll.

Ia

batoek

antjoerken

'

No. 45 WATSEN'S COUGH MIXTURK
Obat batoek bocat orang dewasa.
No. 35 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN.
Obat batoek boeat baji-baji dan anak-anak ketjil.
Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa
sendiri pada:
Hoofdagent: MEDICIIN IMPORT SAM TAK Co.
Toke Tiga No. 64 — Batavia.

beli

Tanah

Leloehoer).

aa

Im

14

ditengah

Cc.

,SOEARA

BERBISA"

Union-Film

pake

jang

Malem"

Bosat

14 —

Jang penonton boeat kenang-kenangan, sediaken
Toean2 dan Njonja poenja tempo boeat
saksiken ini flim!
Anak? dibawah oemoer 17 th. tida bole Na

16

'41.

Leo

Casteilo"

bole

nonton

&

"But Abbot

Segala

dalem ,BUCK PRIVATES:

Anak-anak

- barang
barang

KORTING
30x

paling baroe.
Anak-anak bolePENA
nenira.

November

BESAR

segala

dari

PLN

Njanjian

Batavia-

5

OBRAL

ok

bole nonton,

Tida lama lagi sabar:
5 Satoe Film Tiongkok Bitjara Tjeng
Tekst Melajoe3

Kramat

berikoetnja

Spirit of China"

Kita poenja

malam

dan malam

Satoe malem sadja:

Anak-anak

»Soeara

lekas

panas, sesak napas, sakit dada dan
risk-riak dan ilangken angin-angin.

silahken

saksiken tentoe mendapat kepoeasan
boeat penonton poenja oeang.
:
Anak-anak boleh nontea'f

Boeat tanggal

seperti

MINOEM

BROENTOENG)

Djangan liwatken ini koetika jang baek,
dateng

DIJOBSJAKARTA

Harga reclame:
Kirim wang f 5— dapat terima"2 potong batik haloes
atas, & potong — f 1450. Ocang doeloe onkost vrij.
:| Tjobalah hoektikan!

sadja) dipertoendjoekan satoe film Ticrgkek
Bitjara Canton jaag dalem 2 malem
kebandjiran penonoton:

(ACHIRNJA

Praseodjo”

BATIBHANDEL

(Tinggal Doea Malam

:

KASI

barang?

persediaan

bagoes,

tjoekoep

moerah

dari roepa?

dan

aed

Moelai

matjem
an

-

| Riatto BIOSCOOP
PASAR

Tn

Prinsen-Pa

Dn mncpatnbunsn

Johbuny

Mack Brown

Oklahoma
«Tapel

dengen
Kedoea:

Wates

Oklahoma

Ini malem dan brikoetnja

20

sHUNG

HSING

CHU

Anak-anek dibawah

jeng

THEATER
KA 2:.

bahaja)

Knight- Anne Gwynne

17 taboen

Inai malem

»VEN

das

tida

boleh

ke 1

nonton

berikoetnja

SHU SHEN”

Batavia-Centrum Senen 117.
Semarang Bodjang 108.
Soerabaja Gemblangan
71.

Malang Kajoetangan 101.
Palembang
Kepandian
63.

Serie ka 2

. Anak-anak

:
dengen.
Sidney: Toler — Cesar.Romero — Pouline Moore dil.
TAON

504

CHIANG”
bagian

Charlie Chan at Treasure
2
Island
|

1

as

dipersembahken

dipertoendjoekan film Tiongkok jang banjak
kasi pemandsengan Silat.

BOKAT

VULPEN

film Tiongkok jang menarik:

Frontier”

Bob Baker- Fuzzy

PILOT

PRINS THEATER:

dalem

penoeh

OBRAL

BATAVIA.

Korting

Ini mala
daa: pessota malem
Doea programma jang terpilih:
Kesatos:

rk,

bole nonton.
Djika Tocan dan Njonja ingin tidoer dan doedoek senang
pakelah ,,Morpheus” poenja tempat: tidoer dan korsi staalbuis.
Boeat didjoeal lagi, model-lama dan model-baroe dapet

Ini malem

THE MALAYAN REVUE

KEATAS:

-

potong/an.

SEMARANG, SOERABAIA
PALEMBANG, MEDAN

MALANG,

Ba

REBO | Hoofiroilen

BARISAN

— Crooners

ae

ARIATI

—SOERIP

|

mus | SAROSA — — TITING

NOV. |

msr2o

dan BINTANG-BINTANG

DNANYOENG

19 | semata
|

INTELLECTUEELEN

R KOESBINI dengen ia poenja. ,KRONYJONG

— PONIMAN
5

RADIO

dclam:

MAY
i

SYMPHONIE“

30 Mwziekanten

ROMANS

si

DRAMA

PREMIERE
CINEMA

KRONTIONG |” ORION

LELOETJON

GLODOG.

Lea

Be

Bee

sa

| LEMBARAN KEDOEA PAG. IL
# | sana djoega banjak: jang maoe me.

: ROBANG BOEROBH

makai toetoep oratisemoeanja, tjoe

Nasib

atau tidak ada kawan.”
ma maloe
. seorang perempoean jang soedah
Y
Djadi
apabila
dimoelai oleh perem. toea dari Padang dan seorang laki
poean-perempoean
dari Mekkah,
i jang toca dari Palembang.

| tentoe

banjak kawan,
dan hasil
“pahla jang besar dan menghilang“kan perselisihan antara orang jang

| Semoeanja dioeroesken sebagaima.
3 na moestinja dan di

1

| dalam laoet dengan Sae

“| tapi sebaliknja

Te-

mengatakan

ada tiga orang pe-

tioeng sadja tidak da-

pahla dan jang berkata dapat
| rempoean jang melahirkan anak| pat
djoega
tjoema tidak tjoekoep.
| dalam kapal, djadi kalau dibanding :
Setelah selesai choetbah teroes
Ikan uitgavenja dengan inkomsten| semoeanja berdjabat tangan sam.nja tjoema roegi satoe sadja.KeSembahjang tarawih teroes djoe “bil mengatakan minal-aidin,

.moedian beramai-ramai makan sop

1 5 ga dikerdjakan didalam kapal, dan

| karena hari Raja soedah dekat, ma | sapi, kedjadian
ka

Kokesin

memikirkan

mana senantiasa
IIaSA

| akan

djadi
peringatan,
karena
: djarang- djarang orang jang mera| sakan Hari-Raja
di atas laoetan

djoega

akan tjara-tjaranja membagikan
zakat-fitrah karena. tidak ada jang
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Boeroeh.

#iaikakijan,

Nat

»Kemis, 6 November 1941,
lembaran pertama pagina III soe| dah dimoeat perkabaran dari An-

magadjih mereka sehari f 2.— atau
koerang
darij f 2.— sehari, maka
| mereka berhak
mendapat keroe-

gian

itee mengenai

Alangkah

: “Tjara tjaranja

nerima

“pe-

koetan
mereka ke Djeddah
auto-auto pengangkoetan
jang tiap-tiap satoenja bi-

'angnja
di bawah, jang be- |

idoedoeki bersama-sama, ke-

dan: bilangannja

51 pada

bahjan

pas- |' tempat.

boek

oleh pe-

ini semoeanja

|

sekalian

koki-koki

tidak

ketingga-|

lan menjatakan kegirangannja. Ke
djadian oepatjara ini kira-kira dekat

laoetan

Tiba

Colombo—Ceylon.

di Tanah-Air.

ayah ta.
:

di-|

aa dan Ca Mochamad
oleh Keradjaan Saudi jang'|
| Soleh Nasief dan setelahnja dapat
erdja bersama dengan
Consuda toean Sjech tersedan
Kokesin fasal pengang- | | izin. dari

poen

Kokesin tiap-tiap ma-

n Moekimin dari Mekkah.

guerakan

Sembah ang

mereka

kewadjiban

Berada
roe

zekat

sebabnja

dinamakan

ghorim,

karena tiap-tiap orang dari Moeki

ta

min sebeloemnja menoenggang ka| pal, mesti membikin dahoelse soerat oetang (schuld-bekentenis) di
Consulaat di Mekkah
jang mesti
dibajar bila sampai di Tanah-air.
“Adapoen dinamakannja ibnoe sa| bil karena berada dalam perlajaran. Kemoedian disoeroehnja soe|
paja mereka berbaris doea barisan
|

nja
kedjadian
ini lepas Ni
jang asar, soepaja hawanja
sin dan mereka jang menoengkali nalar” aah
aa kepada.
g itoe tidak kena panasnja ma- 'Moekimin, tjoema waktoe
akan
disebabkan auto-auto itoe ' membagikan
wang ada banjak
kemakai kap-toetoepan. Ada
orang jang
ikoet,
dan waktoe tidak
1
Kel
ta Teserangan setia
jalan antara Djeddah dan
, maka Pemerintah Saudi
kit. Pada tanggal 18 Poeasa da| tanglah kapal dari Suez, dari RotSe
| terdamsche-Lloyd
bernama

menghadap

moeka-bermoeka,

sampai

berlajar
di

16 hari

ba-

jaitoe

hari

Sabang

Ahad, dan oentoek Karantine sekalian Moekimin ditoeroenkan di
Poelau-Roebia.
Dari Sabang Kokesin poekoel kawat ke M.ILA.I, menjatakan selamat sampai dan begitoe djoega banjak jang ingin dipapak oleh fa
milienja nanti di Tandjong Priok,
sama-sama mengirimkan telegram,
“dengan
ongkos satoe perkataan
sepoeloeh sen. Sorenja berangkat
lagi via Padang dan di sini berhenti doea hari doea malam oentoek
mengambil steenkool dan cement.

fitrah sekalipoen dalam perdjalanan dan diterangkan poela bahwa
tiap-tiap orang dari penocoempang
Moekimin ada hak oentoek memberikan dan menerima zekat fitrah
karena termasoek
ghorim
(jang
| poenja
oetang)
dan
ibnoe-sabil
(orang dalam perdjalanan). Ada-

keboetoehan

|

kos-ongkos pengangkoetan de-| Hias
“auto-auto

anam

Maka dipanggilnja sekalian laki
| laki diatas dek dan diterangkan ke-

dan besar laki-laki dan perem |
es dari sjech-besar. Sekalian

dari

penoempang kapal.

kemoedian jang ringan, dan te- |
diperiksa

fitrah

| orang jang mempoenjai beras, dan
dengan modal itoe akan didjalankan taktik oentoek melepaskan kewadjiban dari sekalian
Moekimin

:

t sampai 40 orang. Moeibereskan dahoeloe ba- | talai

setelahnja

zakat

dipanggil oleh kaptein oentoek minoem
limonade
dengan koewehkoeweh jang sedap, begitoe djoega

Moekimin

separonja

menginap di

loods-pelaboean dan separonja la'gi-di loods koeli-koeli Ombilin-mijmen jang ada djaoeh sedikit. Makanan jang pagi dan sore diantarkan oleh koki-koki kapal dengan
-kereta ketjil, dan disini baroe Moe-

ke-

moedian Ketoea
memberikan be- - kimin merasakan telor-bebek dan
Na
'oentoek mengangkoet
ras jang anem kelah itoe. kepada
sajoeran kol jang baroe karena dazakatsebagai
pertama
lam kapal sering-seringnja makan
jang
orang
|
BNN:
n
Mana
waktoe Moekimin Jana Sea 2 Moekimin n naik di atas kapal, bilafitrah oentoek diri sendirinja dan | Sardintjes sadja, tjoema lima hari
an poelang, djalan itoe soedah
besar ketjil,
ngannja 630 orang,
familinja, dan setelahnja idjab-kosekali dapat makan daging domba
| sama-sekali, dan begitoe
dan diantaranja ada djoega Moe- |
boel memberikan beras terseboet (atau sapi- dan
sajoeran-sajoeran
'kimin dari rakjat Inggeris, jaitae
kepada kawannja
jang dimoeka
,
dari
blik.
Makanan
itoe: soedah
,
Toean Amir Abdullah
anak Radja |
dengan idjab kaboel djoega dan
baik djika
dibandingkan dengan
Harun dari Pemangkat, serta kabegitoelah
seteroesnja,
tiap-tiap
jang tertoelis
dalam lijst rangsowannja. Pada: hari itoe kapal tidak
orang menerima
kemoedian mem
man orang jang-poelang dari Djedberangkat, karena mesti diperiksa |
berikan sehingga sampai kepada
“dah, karena. disana tidak diseboet
t dahoeloe pas-pas dan ticket-ticket
achirnja, dan dengan setjara demi
ketentoean. makan telor dan da-

e

2

"| kian terlepaslah kewadjiban : zakat

| fitrah dari sekalian p
i hn ja Kokesin memoeMoekimin,
2 'koel “kawat. Jebih dahoeloe dari |
-Kemoedian
diperingatkan
. jar,

|, » : ging,: .tjoema

C

2 Djeddah ke MLAI.
menjatakan

di Soerabaja

Moekimin selamat ber

n | lajar bersama Kg

djoe-

ga bahwa pada hari Rebo akan disSembahjangkan

Hari-Raja

Aidil-

| Fitri di atas kapal, djika boelan ti-

dak nampak pada hari malam Se-

lasa, dan karena oentoek meramaiIma Care

ini
Ea

mkja se-

kan hari Raja Islam

239 poeloeh riboe tori, dibikinnja pada :
tahoen 1917, -djadi sampai seka| rang soedah

beroesia 24

Sapi dari kapten boeat lebaran.
Ketoea voorstel kepada kaptein

tahoen, $

kapal

— | sanja dan dipeliharakan dari pada
dapat

| baik sangkanja kaoem Moekimin,

Moekimin

pada

itoe

kaoem

Setelah

en | gaannja.

berlajar satoe | bahjangkan Soenat Aidil-Fitri diatas dek setelahnja ditoetoep doea

merasa laocet:
.hari dari “Djeddah,
ada gontjang dan hampir semoea

falkah dan dihamparkan hambal-hambal jang lebar. Lepas sembah-

Moekimin kena zee-ziek, sehingga

- banjak jang moentah,
| tidak biasa
“| oleh sebab

| Moekimin

n..

disebabkan

jang

poeasa di atas laoet,
itoe hampir: sekalian |

diatas

diadakan

bagaimana
beberapa

kapal tinggal

1 Poeasa: 'dan-sanggoep dibajar sadja '

«| (kodho)' apalagi: karena Igama
| memberi kelapangan oentoek boeka dalam perdjalanan.

choetbah

doea

se-

biasa dengan disertai
nasehat jang dipandang

perloe: tentang membesarkan dan
memenoehi
sekalian
kewadjiban

Igama, fasal pendidikan kepada
“anak-anak,
fasal tidak perloenja
mengakoe djadi Moedjtahid, kare-

: Sebeloem

na pajah diperdapat sjarat-sjaratkapal berlajar datang. Toean Vidan memberi nasehat - 'nja jang sempoerna dan bekas pece-Consul
kepada Moekimin soepaja bersama : ngakoean itoe tjoema menerbitkan
banjak perselisihan sadja, lebih
arakan akan keama| sama.m
. | nan didalam kapal, teroetama dari | dekat kepada sombong dari pada
ketoeloesan-hati, dan djika maoe
| pada-api dan minoem roko waktoe

malam-malam dan soepaja memegang akan kesabaran djika didaYa kapal merasa panas atau ge1

djoega mendjadi moedjtahid, tjoba

karanglah seboeah kitab fikh dengan otak sendiri dari moela-moe| la. kitaboe-tthoharoh
(bersoetji)
| sampai oempamanja di bab oem-

lampoe, karena
- kekoerangan
ang kemaslahatan djangan

kelihatan

Peang

oleh moesoeh.

mahat-el-aolad

Dan kapal ini berlajarnja sendiri
dja tidek didjaga dengan con
i

di borma

dalam

Sjaf'i

: (dian apa-apa jang mengoeatirkan |
orata-rata

sehat semoeanja,
ak jang masih sa-

-tiap pagi dan so-

(Djariah

jang

anak). Tentoe beloem bisa,
biarlah

ka

pal menjenangkan dan tidak kedja

ber-

djadi

tjoekoep dengan

Mazhab

sadja oempamanja,

karena

itoelah jang terpakai di Tanah-air
kita, dan djoega dinasehatkan soe
paja perempoean-perempoean Moe
kimin setelahnja sampai di negerinja djangan memboecang adat kebiasaan Igama tentang menoetoep

djika keloear beper| gian dari roemahnja artinja melapal.
jah djangan ketinggalan, soepaja
alam — perlajaran ada
bisa
diikoeti
oleh
perempocanempat orang jang meninggal doeperempocan
negerinja karena di
wig dalam kapal: doea anak ketjil,
.olek Pa

toeanja ke

dan ikan

laboehan matros-matros dan pegawai kapal soeka girang banjak minoem bier dan lain-lain minoeman
dan. ke-esokan
harinja baik lagi

(goed

uitgeslapen).

Sepandjang

perdjalanan tidak sering berdjoem
pa dengan kapal-kapal lain dan setelahnja berlajar 23 hari lamanja
baroe
sampai di Tandjong-Priok
dan sekalian Moekimin sama-sama
mengoetjapkan
sjoekoer
kepada
Allah s.w.t. jang telah memeliharakan “mereka dalam perdjalanan
di laoet sehingga selamat sampai
di BETAWI.
E

| ngoetip

seperloenja

perkabaran

#ioe:

»Antara mengabarkan,

di

peresahaan

Motor

bahwa

NN. V.

dj Tandjong

General

Priok,

| tjoekoepi

| sekalian orat

“

Indonesische

Chauffeurs

jang isinja diantara jang penting-

penting adalah berikoet:
:
Tentang kongres.
beneran Bek,Cc. ke 8 jang menoeroet poetoesan kongres
ke 7 di
Malang akan diadakan di Medan

tidak djadi dilangsoengkan dalam
boelan
December 1941,
tetapi
akan dilangsoengkan pada waktoe
jang akan ditetapkan poela,
Berhoeboeng Kongres ke 8 tidak
terlangsoeng pada boelan December 1941, maka PB, BIC meme-

rintahkan pada tjabang-tjabang
via Daerah Commissarissen masing-masing
agar
mengadakan
Conferentie Daerahnja.
Conferentie-conferentie Dae
“rah,

Contareiitis Daerah B.I.C. Kalimantan

Selatan

di Birajang

ke 6,

hendaklah didjadikan Conferentie
B.I.C.
Kalimantan Selatan
dan
Timoer jang haroes dihadiri oleh
tjabang-tjabang B.I.C, dari Balik-

papan,

Samarinda

dan Tarakan

sebagai tambahan,

' Conferentie B.I.C, Sumatra ke 3
jang

diadakan di Kwala

Simpang

haroes didjadikan.
Conferentie B.I.C, Sumatra Raya seloeroehnja
djoengi
oleh

dengan
dikoentjabang-tjabang

B.L.C,

dari Sumatra

' moer,

Barat Oetara.

Selatan,

Ti.

Conferentie Daerah tanah Djawa (Java-Conferentie) dengan dikoendjoengi

oleh

tjabang-tjabang

BJ.C, seloeroeh tanah Djawa, ja-

mere

keboetoehannja

dapoer

pada

sadja

sehabis

Lebaran.

Oemoem

tanggal 29 dan 31 October 1941 te
lah dilakoekan massa-ontslag pa-

dapat mengira sendiri kesoelitan
jang mereka alami.
Dan kaoem

da boeroehnja di 4 afdeeling, ialah

dagang jang
rang2 pada

kaoem boeroeh dari afdeeling: Du
co, Finaltes, Body dan Trim-afdeeling.
“Pemberhentian

.
dibe

ini | “Gask

kalang kaboet,
Tentang

ritahoekan lebih dahoeloe kepada
kaoem
boeroehnja, hanja ketika
pada hari Rebo
dan
Djoem'at
(tanggal 29 dan 31 October '41)
poekoel
poelang

rima

mang

kassier

dan

toelis tergantoeng,

ka

gan

ini

—

althans

,,Legerbestuur” , karena

Gene.

peroe

| sahaan

adalah

jang

soeatoe

termasoek

dalam

Dalam

perkabaran

Antara

pertama:

tiba-tiba.
kedoea:

pemetjahan

(2)

itoe

Pada

Tengah

haroes

ferentie,
Boeat Conferentie
Daerah Sumatra seloeroehnja diantara soal
jang penting
akan dibitjarakan
ialah: Menoentoet pada pemerintah hal ketentosan perlindoengan
ontslagrecht
dari boeroeh chauffeur dan bagaimana agar mendapat hoeboengan
dengan benzinepomp.
.

Boeat Kalimantan

Selatan dan

Timoer soal-soal
jang haroes di| perbintjangkan, ketjoeali soal di' atas, tjoekoep mendjadi pertimbaDaerahnja
ngan
dari Madjelis
sendiri,
|

:

Hari Kesedaran.

Kepada seloeroeh
tjabang-tjabang B.I.C, diminta soepaja pada
hari tanggal 14 November, serentak dapat mengadakan malam kesedaran dengan mengadakan per-

temoean, dimana selain haroes me
naikkan bendera organisasi poen
haroes mengadakan chotbah-chotbah antara lain .,,Chotbah riwajat

Chauffeurshond”,

poela.

Gouver-

mengadakan

atoe-

burgerdienst-

jang

soedah

ditetapkan

Menoeroet

artikel

21

dienstplichtverordening
kan

kaoem

boeroeh

burger-

kedoedoe-

vitaal

bedrijf

diamat-amati
oleh
Pemerintah.
Oepahnja haroes memadai keboe
toehannja pada masa ini. sedang
kan arbeidsvoorwaarden jang ber“lakoe padanja haroes
patoet poe
la, Djadi mereka itoe tidak boleh
disoeroeh bekerdja
dengan perdjandjian sewaktoe-waktoe dapat
diontslag dengan tidak mendapat
'apa2, oleh karena perdjandjian se
matjam ini menoeroet pendapatan
kita ta' patoet berlakoe pada boe
roeh,

dan

di Con-

ba

dalam ajat 1.

Lain

Conferentie j

peroendingan

patoet

dirinja

dari

pada

mengadakan

|

itoe G.G.

peratoeran

akan
oentoek

mendjaga
oepah dan
arbeidsvoorwaarden soepaja tetap sebagai jang soedah ditentoekan dalam

art, 21 ajat 1, djika diboetoehkan

peratoeran itoe. Berhoeboeng dengan kedjadian sebagai jang dika
barkan oleh Antara itoe, maka ki
ta berpendapatan, bahwa peratoe
ran itoe perloe diadakan,

Pendjagaan
voorwaarden

Soal

segala

kepada

diboetoehkan,

atas

dengan

ba

BIC,
seloeroeh Kalimantan dikoendjoengi
oleh
toean-toean
Aboebakar dan M, Hoesin Nafarin pembantoe
P.B, di Bandjarmasin,
Pada Conferentie B.I.C. di Sumatra Raya dan Java-Conferentie
di Kediri djoega mendapat koendjoengan
dari
anggauta
P.B.
BIC
jang bakal
ditoendjoekkan
kelak,

mengingat

plichtigen jang
terseboet dalam
ajat 1 ditanggoeng tetap sesoeai

empat boelan, menoeroet lamanja
bekerdja, djika mereka itoe berga
“djih lebih dari f 2.— sehari, Djika

Timoer,

Djika

koe
dengan

roe berlakoe moelai 1 November
ini mereka
berhak oentoek mendapat keroegian dari satoe sampai

Bali-Ampenan.

jang pa

dengan

ran-atoeran
jang perloe oentoek
mendjaga soepaja oepah dan perdjandjian-perdjandjian jang berla

perhati

jang

diberi oepah

neur-Generaal

jang dipetjat itoe mendapat ke
roegian (schadeloosstelling) jang
tjoekoep?

'itoe Dika

haroes

berhoeboeng

boeroehannja

Vi

izin dari leger bestuur,

ontslagrecht

dalam

haja perang atau keadaan perang
— oleh madjikannja. Perdjandjian2 jang
berlakoe
atas dirinja
burgerdienstplichtigen dalam per-

Berhoehoeng
dengan soal jang
pertama, kita bertanja apa mereka

Menoeroet

jang termaktoeb

keadaan
—

taalbedrijven dan dibawah pengawasan Legerbestuur.
ada 2 so'al jang menarik
an kita.

dji

di berhen

mengatakan,

drijf)

toet

terangan ambtenaar itoe — soedah diketahoei
dan diberi idjin
Motor

jang

di boeroeh pada soeatoe vitaal be

ke

oleh

boeroeh

Mereka

ontsla

ral

di

madjikannja

art. 19 sebagai
burgerdienstplicht
tigen (jaitoe mereka jang mendja

ini, ialah

menoeroet

kaoem

plicht

bahwa mereka (Arbeidsinspectie)
soedah lama mengetahoei tentang

karena

djika

me-

boleh

tikan itoe tidak mendapat keroe
gian atau
diberi tahoe seberapa
waktoe lebih doeloe jang tjoekoep
lamanja, agar soepaja mere
kesempatan oentoek.mentjari peker
djaan lain.
Artikel 21 oendang2 Burgerdienst

hal nasibnja
pada Antara, dan
karena inj kita telah menanjakan
kepada ambtenaar
dari Arbeidsinspectie.
,Keterangan jang kita peroleh

ini,

itoe

Burgerdienstplichtverordening.
Hanja sadja kita menesalkan,

dipapan

Lebih landjoet
Antara menerangkan:
,Dimana
mereka
jang
diberhentikan ada jang
mengadoekan

pemberhentian

kedoea

mereka

bestuur oentoek memberhentikannja, jaitoe menoeroet
artikel 20

diketahoeilah

ambtenaar

tagihannja

soedah mendapat izin dari Leger-

bahwa Nomor2. jang tertoelis disitoe moelai keesokan harinja di
berhentikan dari pekerdjaannja.

dari pada

karena

so'al jang

betoel

berhentikan,

3.45 mereka
akan pergi
laloe oepahnja mereka te

dari

mengoetangkan bamereka tentoe akan

| ta' dapat dibajar.

Chauiffeurs.
Bond

bagi

na dengan
gadjih mereka
itoe.
Oeang simpanan pasti mereka tidak poenja.
Apalagi pemetjatan
| itoe terdjadi baroe beberapa hari

Makiloemat P. B. Bond Tan
, NTARA diminta. ' mengabarkan
makloemat
dari-P.B.

malangnja

sehari-hari dan pakaian sederha

'

gera memberi izin oentoek memilih
sapi jang mana jg maoe dipotong.
| Kemoedian dipilihnja sapi jang pa: ling gemoek jang dibelinja dari Li| verpool (Engeland) dengan harga
' f 140. (seratoes
ampat
poeloeh
roepiah).
Pada hari Selasa diobtbsklah sapi terseboet dan keesokan harinja
kapal sZima ada tentang makanandengan banjak soeka hati disemt | nja atau kesehatannja dan pendja

karena kapal itoe oentoek mengang
| koet Moekimin perlang dari Tanah
:
2 1 Soetji.
Ketoea-Kokesin di dalam kapal
an
pertolongan
Garoet . bekerdja sebagai Kepaladoea kali, dan seHadji jang mesti langsoeng berhoe
la beras jang dibaboeng dengan kaptein kapal oent gs, en
| toek mengoeroes keberesan dalam

idak

soepaja

hari diberi makanan jang loear biasa, dan meminta soepaja
salah
satoe sapi disembelih oentoek san
tapan hari Raja. Kebetoelan kapteinnja ada berboedi manis dan se-

serangan

dari kapal-oedara moesoeh di KaR | naal-Suez, boleh djadi menoeroet
-

besar

“itoe.

' | tetapi masih koeat dan banjak dja: tenggelam tatkala

jang

sardientjes

kering 'katjang idjo, oebi atau ketan pakai goela merah. dan kelapa
dan sebangsanja. Di tiap-tiap pe-

6 minggoe,

(oud) B.W.

menoeroet
atoeboeroeh vitaal bedrijf, maka tim- | setjoekoepnja
ran2 wet, Soedah diketahoei oleh
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sekali, Dapatlah
didoega, bahwa
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(loa) hingga banjak jang berani
:
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besarnja menoeroet apa jang me- | - Orang? ini dari desa Tjimindi
reka perloekan.,
| dan Koetabima.
Setelah pekerdjaan itoe
Kerak
(Pangeran ini mengakoe dirinja
lantas daoen tadi direboes sampai |Tbbernama Arifin dari Tjeribon se
masak, dan seteroesnja didje- : orang jang tahoe akan ilmoe2
moer seperti apa jang kita banyak . gaib2 dan bersedia poela oentoek
Tihat di pinggiran djalan.
itoe pada
Ae
pe

beat

E3 sin basah

LEMBARAN

PEMANDANGAN

rat

soedah

t/m 31 Maart 1941 lamanja
hoen 1 boelan lamanja.

kepingin
“Bang Bedjat tjoemah
, bagaimana anggapan RPD
salnja kepada ,, Antara”.
Ma'loem ,,Antara” sebagai pers-

Apakah
menerima
tidak?

Itoe semoea kaga' apa, asal dja
anggap
“ngan lama-lama djangan
pen
kaga'
Indonesia
orang
moea

—.

Maart

|. Djawa Timoer.
' BODJONEGORO.

ROEKOEN

Ta

TROETJOEK.
,,Antara” mengabarkan, di desa
(Bodjonegoro)
telah
“& Troetjoek

tahoen

pimpin oleh toean Darmaatmadja.

kita

: —antaranja

Mas

Dr.

ten

Solo,

kota

meninggalkan

“jang

di

academici bangsa

Banjak

sementara

djoega,

Aboe

sebeloemnja

bahwa

di Soerakarta -tadi pernah
| beliau
aa
financien
controleur
mendjabat
Regentschap Malang doea
-- pada

|

(P.Of)

lamanja.

“ tahoen

WONOPRINGGO.
RAPAT OEMOEM NAHDATOEL-OELAMA.
:
malam tgg.
Pada hari Achad

2-3 boelan ini N.O - Wonopringgo

telah mengadakan rapat oemoem
dihadliri oleh 1500 orang, antaranja 400 kaoem iboe.
oleh Kjahi H.
"Rapat dipimpin
dan. dihoeka
Gousol
Goesellad

djam 8.30 malam.

“pada

adalah

kemoeka

tampil
Jang
| tosan-toean:

H. M. Sahli Malibari, Kjai H.

je Moechsin dari Blitar - dan S. A.
Mesir. Rapat

Hindoecan setoeden

hadlirin

djam 1 dan
ditoetoep
gembira.
dengan
. poelang

. BODJONEGORO.
WADOEK LERAN.
Antara” mengabarkan,

pembi-

kinan wadoek didesa Leran (Bodjo
kabarnja akan
negoro) sekarang

diteroeskan dengan diperloeas, se
hingga pandjangnja mendjadi 2000
meter, lebarnja 50 meter. Ipj aku:
' mentjoegoepi kira2 1000 bahoe sa
wah jang kekoerangan air.
PROBOLINGGO.
— BANDJIR BOEAH MANGGA.
|. Di ini boelan betoel2 soedah moe
sinnja bocah mangga. Di pasar dan
ada lain
jang diidarkan, tiada
sa
mangga
boeah
boeah selainnja
kali
sering
pembeli
Tapi
dja.
banjak njomel, sebab tida bisa da

pat bocah mangga jang baik jang
asam. Ini tidak oesah heran,

dan

mangga-mangga

sebab
pat

moeda

hanja

di poehoen,

toca

di

pasar,

semoea

jang

ada

terda

mangga

dari desa-desa, atau oemoemnja
koeboe
dibilang Mangga
(ker an, Ini mangga biasanja tidak

“ didjocal di kota dan ke banjak-,
' “kan di exportske tanah Seberang

Maeperti Singapoera, Medan,
ada
k
Tida
kassar, dan sebagainja.
an
oerk
toet
kita
boesoeknja kalau
seke
,
kota
ini
di
gga
cadaan man

“dar soepaja pembeli

boeah

mang-

pedaoleh
diklaboehi
biasa
t
eroe
Meno
| gang
mangga.
koesa2
dide
gga
man
h
boca
s3 | boeat
,
£ tika masih berkembang dari toe“ga,

tidak

kang tengkoelak
dan

:

&
:

tetapi

Bawean,

bangsa Madoera

kebanjakan

soedah

dimilik oleh
C. bolehkah
djeg jang dibajar olehnja

diminta
6.

kembali

pa-'
itoe

oeangnja?

Bagaimana
tjaranja
soepaja
perkara ini lekas beres?

|
Djawab:
1. Beloem dapat ditetapkan, djika tanah itoe memang tanah

giliran, rasanja desa lebih ber
hak atas tanah itoe dari pada
Cc.
. Tjap desa tidak begitoe perloe,
asal

saksi-saksi

sah, seperti disini
perintah desa,
Tidak:

tanda

terang

dan

koewoe

dan

pembajaran

pa-

djeg boekan tanda milik, orang
lain dapat dan boleh membajar padjeg atas barang jang
boekan
miliknja,
meskipoen
perboeatan demikian akan diseboet aneh: kekitir itoe hanja
seroepa kwitantie.
Boleh,
“akan tetapi
C tidak
akan mendapat manfa'at dari
keadaan demikian, artinja ta-

sepatoetnjalah

Tn. M, Madjalengka, Abu. 903:
Keterangan:
A mendjoeal sebidang tanah dengan harga f 110.— pada B diatas
dan
zegel dengan saksi koewoe

| kan

“-

jakni

dikerdjakan

' tari boeat

berita

toean

bahwa

| dari Aneta,

Bea 3

kalender,

sebagai adj. accouantant 1e klasse
pada Belasting - Accoudantsdienst
pada Belasting
dan ditempatkan
“Accountanskantoro di Soerabaja.
Lebih djaoeh dapat kita kabar-

pada Rijks en Accoun

tantsdienst Soerakarza.
Sekarang kita mendapat

as

menoeroet

orang itoe berhoeboengan poela
dengan pembesar S.S. dengan menerangkan halnja sedjelas-djelasnja dan meminta keterangan setjoekoep-tjoekoepnja.

-“ambtenaar

—

Akan

boekhoudkundig

“Aboetari,

itoe, jaitoe setahoen

dari 1 Januari sampai 31 December tiap-tiap
tahoen, atau dari
1 Juli sampai 30 Juni,
Mendjadi boeat oempama: orang
jang dimaksoed itoe tidak dapat
bedrijfspremie bosat tahoen 1940
sebab bekerdja dalam tahoen 1940
beloem setahoen lamanja dan bedrijfispremie
tahoen 1941 djoega
tidak dapat diperolehnja,
sebab
dalam tahoen 1941 djoega beloem
setahoen dienstnja.

“berdiri Roekoen Tanj Parindra di

MALANG.
53
Dr. MAS ABOETARI,
Ditempatkan
Soerabaja.

,

1941

5.
1

lebih, memberi hak atas bedrijfspremie.
Lain halnja djika pemberian.bedrijfspremie itoe dihitoeng dengan

PARINDRA

TANI

4.

f

Djikalau
penerimaan -bedrijfspremis
itoe digantoengkan pada
tempo
bekerdja, maka
lamanja
1940 sampai 31
dari 1 Februari

BANG BEDJAT.

Kekitir
jang soedah
dibajaroleh C itoe apakah dapat memberi kekoeatan pada C?
Apakah kekitir itoe boleh ditoelis dipindahkan pada nama
Cc?
Djika tanah
itoe tidak dapat

4

orang terseboet berhak
atau
bedrijfspremie

Djawab:

ng boeat terima penjiaran2.

koeat?

1 ta-

Pertanjaan :

ureau kaga' diadjak-adjak ke Aus
tralia.

Manakah jang benar desa atau
Cc?
Soerat
keterangan dari desa
tidak ditjap desa itoe
apakah-

2.

,

toe semoea

|

1,

| dienstnja tidak tjoekoep satoe tatjoekoep di
hoen, sedangkan kalau dihitoeng
olehnja moelai masoek 1 Februari

kabar,

cpas sama pers.

£

Pertanjaan:

nah giliran, jaitoe desa berhak
memberi tanah itoe pada orang
desa setjara giliran, djika wak
toe atau keadaan oentoek berboeat demikian soedah datang.

5.

Djika C soedah pernah merasa

peroesaan ,,finishing” dengan mak
soed merampoengkan boeah peker
djaan dari Sidoardjo, Bangil dan
Pasoeroean.
Pada masa ini banjak pesananpesanan
oentoek
barang-barang
koenfji-koentji
dari tembaga dan

oentoek almari.
Barang-barang jang beloem dja
di diboeat
didesa Lemapoetro di

Sidoardjo
“dan di Bangil dan dengan 'perantaraan dari voorlichtingsdienst dikirim ke Sidoardjo.
Bahan-bahan dari paberik pem-

boeat barang tembaga, dimana barang-barang atau koentji itoe di-

boeat, adalah rasakan tembaga jg.
dikirim oleh voorlichtingsdienst.
Finishing-bedriif.

Finishing bedrijf P.P.A. ini didirikan di Sidoardjo tetapi sekarang

sedang

ditjari

tempat

jang

lebih loeas.
Bekas

moerid

dari

ambachts-

leergang jang hingga kini beloem
mendapat
pekerdjaan
dalam indoestri sematjam ini bekerdja ditempat itoe. Sekalian dikerdjakan
dengan
setjara
modern dan dengan elektris.
Koempoelan

alat-alat

dibeli

dari

keoentoengan jang didapat.
Pekerdja-pekerdjanja mendapat
gadjih

50

sen

sehari.

Djika

mere-

ka telah bekerdja beberapa waktoe disana, mereka moedah sekali
mentjari pekerdjaan dilain indoestri sematjam

daerah-daerah

PROTEST
PEN

(Zetsel

jg.

tertahan

hari

Panama

Nov.

KE

ri mewartakan,
tah

Panama

pedagang-pedagang

menolak

pro-

Djepang

dari

dioesirnja

Panama
jang soedah dilakoekan
menoeroet wet nasionalisasi,
protest

Pemogokan itoe dipermakloemkan, setelah voorzitter dari 5 sa-

adalah

,,menghina

diplomatiek koerang

Makloemat

itoe

menerangkan,

Djepang

terseboet

dan

dalam

hal

hormat

dan

koerang sopan.”

rekat sekerdja kereta api dengan
begitoe sadja menolak oesoel jang
dimadjoekan
oleh badan komisi
pemisah dari president Roosevelt
jang akan menaikkan gadjih de-

|

Jang

||

ngan 119 96.

kita terima.

BOEKOE OBAT2 DJAWA.
Dari Boekhandel ,,Sadoe Boedi”
Solo

KENETRALAN.
71

nege-

pemerin-

tentang

bahwa

Washington,

loear

bahwa

berniat

test Djepang

(Reu-

(Pa:

oeroesan

Tentang permakloeman pemogo
kan pada kereta api nasional kini
diterima lebih landjoet:

WET

KEPADA

7. Now

Makloemat

Diambil setelah oesoel Roosevelt ditolak.
New
York,
7
ter):

DJEPANG
PANAMA.

Tentang pengoesiran pedagang pedagang Djepang.

Sabtoe)

POETOESAN
PEMOGOKAN
RETA API

kita menerima

djild I

dan

daripada boekoe ,,Obat-obatan

Nov.

wa”

(PI
Didoega perdebatan-perdebatan
dalam Dewan Perwakilan akan dimoelai hari Rebo. Pemoengoetan
socara dalam
senaat jang telah

.Kemadjoean

II

Dja
M.

R.

oleh

dihimpoen

jang

Hardjokoesoemo,

hoofdredacteur

Masjarakat”

di

Soe

15 sen

se-

rabaja,

Sedjilidnja berharga
sep

politiek president Roosevelt jang
mengenai soal-soal loear negeri.

obat

dipraktijkkan

penoedan

toea

orang

orang

toeran

dah

dari

asal

Djawa,

re

matjam2.

memoeat

dan

boeah,

langsoeng boleh djadi adalah soeatoe pertjobaan jang terbesar bagi

dinegeri

soe

ink

itoe.

Showroom P.P.A. memperlihatkan
beberapa
matjam barangbarang.
Disitoe tertoelis poela harga
rang sendok, garpoe (alpacca)

lam sedosinnja

ANE

perang.

(f 4.95). Harga

Ditimpah

bada-

ada

da

B

hoedjan

socatoe

berkah

dan angin
METANOL
tagi

Toean

poenja

barang.barang

£ LINDETEVES-PIETER SCHOEN & ZN.
Verffabrikanten te Batavia.

ri barang keperloean makan
oentoek 12 orang didjoeal dengan harga f 46.50 semoea dari perak.
Pekerdjaan

NW Sat D3 Sea 6

antas sama sekali kaga? dianggap

toesan,

madjoe.

mendirikan

dda

kan bedrijfspremie 1940 ini orang
jang terseboet diatas tidak mendapat. Oleh orang itoe lantas ditanjakan pada pembesar S.S. serta mendapat djawaban tidak bisa
mendapat bedrijfspremie lantaran

(meubel!

kian

Dai

Indonesia”.

kaga
publiciteitsfactor
ting seperti pers poetih.
“Bang Bedjat takoet, lama lama
sers Indonesia kaga' kliatan lagi,
|

P.P.A.

tangga
hari

kapal.

N

IG Lte
Ken Lake JEANS

lanan menoeroet besluit,
Pada waktoe S.S. mengeloear-

Di Sidoardjo

kian

memperbolehkan

besi!

.V.

dari

besi.
kan
hasil tanah itoe soekar
Dahoeloe
kota Sidoardjo adalah
kembali oecentoek meminta
poesat
kota
oentoek mengerdjakan
ang padjag itoe,
besi,
sebagai
djoega Bangil kota
perintah desanja. Tanah itoe ta- | 6. Boleh diadjoekanik . kemoek“33a Aan
mengerdjakan barang tem
Landraad.
nah giliran dan oleh perintah desa
baka. Desa Soekiwaras mendjadi
terkenal
karena bagoesnja golok
jang
dikeloearkan
dengan model
tidak
ia
begitoe
Meskipoen
diterima wang voorschot, dengan
Brinkgreve.
oleh
dan
,
tkan ampoenan
perdjandjian kalau soedah berboe | mendapa
Golok sematjam ini diboeat hing
hoekoeman
diberi
an
pengadil
.
mereka
pada
l
didjoea
moesti
ga beriboe-riboe diperoentoekkan
ah
hari
subs, 15
f 15—
denda
Dan ini toekang tengkoelak, tiKolonisatie.
.
hechtenis
(S.0.)
selantas
Dari tahoen 1936 telah dikeloeAak ada lain kerdjaan,
arkan 6.000 boeah dalam setahoen
dikit poengoetkan itoe boeah mang
ANAK DOERHAKA?
nja kesitoe,
.
ga jang sedikit mendingan, agar
bernama
perempoean
Seorang
ia
Para
ambtenar
voorlichtingstidak menganggoer dan kalau
Kamsih di Plampitansiraat 5 Soe
dientslah jang mendjaga soepaja
soedah dapat order dari tanah serabaja telah diperbal, karena di
peroesahaan ini madjoe dan pengiseperti diseboet di atas,
berang,
tosdoeh memboenoeh (menganiaja
riman bahan-bahan soepaja teroes
Yantas ia poengoetkan itoe mangga
hingga mati) anaknja jang baroc
berdjalan.
apa adanja, Inilah jang dibilang
dilahirkan. Tetapi K. moengkir ti
Pgngeloearan dari Soekiwaras
,Sse
eran
oebo
Mangga-k
dak merasa melakoekan perboeateroetama sekali adalah pekerdjamoeda,
bab terdiri dari mangga
tan itoe. Ia diangkoet ke CBZ oen
an tempo.
ada djoega jang bilang mangga
toek dirawat, sedang majat
baji
roedjakan.
nja-diperiksakan. (S.0.)
Bahan-bahan
jang
diboeat ini
- Di sini pembeli tidak bisa dapat
sebagian
besar
didapat
dari permangga jang toea betoel, lain seka
SIDOARDJO
per
S.S.'jang
lama.
li kalau pembeli ada perhoeboengan
KERADJINAN INDONESIA
Banjak orang-orang jang mennada Mangga-handel dari orang
.
KETJIL.
djoeal barang
pekerdjaan tempa
Tionghoa, jang tentoe-tentoe dapat
Pekerdjaan
P.P.A.
jang kasar pada Soekiwaras, seharganja
mangga pilihan, tjoema
desa
nd jo.
bagian didjoeal djoega pada P.P.A.
ada sedikit mahal. (P.S.)
Telah bertahoen-tahoen DeparP.P.A. mempoenjai
pendjoealtement van Economische Zaken
pendjoeal
sendiri jang membawa
30OERABAJA.
mempoenjai
toedjoean akan mepenghasilannja kesana, pekerdja: ninggikan oekoeran segala apa jg.
an ini ta' seberapa soesah, karena
PELANGGARAN ATOERAN
: bersangkoetan
dengan
indoestr:
biasanja banjak permintaan dari
LB. D.
! ketjil Indonesia dinegeri ini. Langpada tawaran.
hoekoeman
kah penting jang diambil oentoek
Diberi
Seboelan koentji-koentji dan se| keperloean itoe ialah ditempatkan
berat.
kroep pintoe (scharnicren) dapat
Dibawah ini dapat kita terakan nja ambtenaar-ambtenaar pemberi. menghasilkan f 250.—,
mereka jang dihadapkan dimoeka . penerangan Indonesia dibeberapa
Barang
perhiasan
"akim, berhoeboeng dengan pe- | poesat indoestri Indonesia. Mereka terdiri atas goeroe-goeroe ahli
L. B. D.
dari tembaga.
peratoeran
'anggaran
ceroesan hal itoe, jang dipindjam
Ditempat bekerdja di Bangil ta'
itoe.
dari
departement
terseboet.
jalah
tampak
apa-apa, hanja oven oena
pertam
sa
diperik
Jang
toek pentjair tembaga sadja jang
Kahar bin WongsoBoekti,
bahwa
Djawa Timoer
perkaranja
terlihat” jang
dibocat menoeroet
waktoe dilakoe
telah mengetjap boeah dari tjara
redjo, jang pada
model
paling
baroe.
da
mengen
itoe,
ialah
pengiriman
djabatan
LBD
kan peladjaran
lampoe
Disana tidak hanja tempat sirih
penerangan
oeroesan
keradjinan
-sedang
rakan taxinja,
sadja jang
diboecat tetapi djoega
kedalam
tentoonstelling-tentoontaxi itoe ditoetoep dengan kertas
perhiasan, seperti gelang tangan,
stelling. Lebih-lebih dalam hal kemerah.
iang menjinarkan warna
giwang, peniti jang disepoeh perak
radjinan logam hatsil-hatsilnja ba
Berhoeboeng dengan kesalahan
atau tiada dengan batoe atau tidak
goes
sekali.
:
hoediberi
laloe
ia
maka
itoe,
nja
semoeanja
harganja sangat renDalam tempo jang lambat perf 5.-—
denda sebanjak
koeman
baikan
didjalankan
dalam
oeroesan
dah.
subs. 3 hari hechtenis.
Di Bangil
ada didirikan satoe
iboe.,
:
bangsa
perempoean
“Seorang
perkoempoelan toekang mengerdja
Berhoeboeng dengan hari LeTionghoa di Kepoetran djoega di
kan barang koeningan dengan nabaran
“segala.
tempat - tempat
diatas,
sematjam
persalahkan
ma . Persatoean Toekang Koenipekerdjaan
berhenti, maka
dari
jalah menoetoep lampoe diroemah
ngan, jang teroetama sekali menitoe kita tidak dapat mengoendjoenja dengan kertas jang menjinar
djaga- persediaan bahan-bahan dan
ngi tempat-tempat itoe. Oleh kakan tjahja merah. Ia diberi hoe
berhoeboengan kekal dengan P.P.
renanja kita hanja dapat berhoeA. Pemboeatan barang-barang ini
koeman denda f 7.50 subs satoe
boengan
dengan ambtenaar-ambminggoe hechtenis.
sangat soekar sekali karena harga
tenaar terseboet jang memberikan
kosningan naik tinggi sekali,
keterangan-keterangan seperti jg.
Seorang Tionghoa di Kepoetran
Alpacca oempamanja,
harganja
menoetoep
tertoelis disini.
tidak
dipersalahkan
5 kali dari jang lampau.
lampoenja sama sekali. Menoeroet
Sebagian dari anggauta P.P.A
P.P.A.
karena
jalah
keterangannja,
mengerdjakan
pekerdjaan dalam
djoe
mengoen
kita
-tama
Pertama
sedang
a
pada waktoe itoe anaknj
paberik dari kwaliteitproducten se
n
pekerdjaa
Disitoe
.
Sidoardjo
ngi
sakit,
“

SOERAT

POEDJIAN

Njonia
GOUW,
Kapada
Djamoe Industrie TJAP LAMPOE
Sawah

Batavia-C.
2N,
Dengen ini soerat saja membilang banjsk
trima kasih atas kemandjoerannja Nj. pcerja
POE
DJAMOE ABIS BRANAK TJAP
jamce
Sehabisnja bersalin lantes saja pake
Pranak Tjap Lampoe, dan sekarang saja
mendjadi sehat dan gemoek.
poenja badan

Besar

Dh,

Hormat

saja,

Njimas

EP

ON

Gsng H. Aepi 35/80, Bandoeng.

Toeroet djoega
:

memoedji: M. Djoemhana, Tjibadak
C.L. Doorman, Paroengkoeda
Bakri, Matriverpl. Palembang

Pradjadinata, Halte Terisi,
Mohamad Saleh,

Belinjoe.

tong an ae 4
ALAN3 Mat Na

,pers

mendapat gadjih boe-

lagi dengan

perkakas roemah
industrie)

dan

kapal itoe berlajar kepelaboehanpelaboehan negeri-negeri jang perang, akan tetapi jang akan melarang mereka jtoe berlajar dalam

YAN

Moela2 tjara

salah.

nilihan djoernalis2 Indonesia ke
stralia, lantas perkara inter-

gang

PA

Pada ddo. 1 Februari 1940 sampai ddo, 31 Maart 1941, dikerdjakan kembali mendjadi haltechef

PA

serba

R. P. D.

KE

#

ini

Spaarkas

Landbouw

en

Bouw - Studie

MALABAR
16

Bantjeuj

Hoofdkantoor : BANDOENG,

- Tel:

444

Saban orang maoe mempoenjai roemah,
tanah dan sawahsendiri.
Saban orang maoe menjekolahkan anaknja
dari sekolah ren dah sampai sekolah tinggi.
Saban orang dagang maose mempoenjai
modal sendiri.
«

Bouw-Studie en Landbouw Spaarkas ,,MALABAR”,

memberi

kesempatan oentoek mengedjar tjita-tjita diatas, mempoenjai
roemah, sawah dan tanah sendiri, Mengongkosi anak sekolah
dan oentoek mempoenjai modal sendiri. .

Oentoek mentjapai tjita-tjita diatas djalannja amat moedah,
ialah haroes masoek lebih doeloe mendjadi penjimpan dari
diatas,

Bank

dengan membajar

f 0.50
f l—
f 1.50
f.2—

.

centoek
oentoek
oentoek
oentoek

simpanan

pindjaman
pindjaman
pindjaman
pindjaman

.
.

saban-saban

boelan:

| 250.-—
. f 500.—
. f 750.—
. 4 1000.—

.
.

dan saban pindjaman naik f 500.—, membajar simpanan psen
naik f 1.— sehingga pindjaman jang paling besar f 5000.—Inschrijvingskosten besarnja f 2.50

Pindjaman

tida

pake

rente

dan dibajar kombali
dengan
ditjitjil
f 2.50 dari tiap? f 500,— saban boelan

3

LEKASLAH

MASOEK

MENDJADI

PENJIIPAN

Mintalah keterangan lebih djelas tentang peratoerannja kepada
B.S.L. Spaarkas PRIANGAN, Bantjeuj 16 Bandoeng.

Ditjari

inspecteurs dan agent-agent dimana-mana
dengan keoentoengan jang bagoes.

tempat,

Directie,
ALI RATMAN

Lid Directie dan Juridisch Advies

' Mr, SOEPARMAN.

|

1)

Nama Priangan terpaksa kita ganti dengan nama ,,MALABAR"

lantaran

kebetoelan ada persamaan. nama,
#

eni de aa

IBELAKANGAN

Bekali

padjegnja
soedah
dilimbangkan
pada B. Kemoedian B meninggal
dan jang meneroeskan tanah 'itoe
C. A meninggal djoega. Dalam tahoen ini C mendapat tegoran, bah:
wa tanah itoe tidak boleh dimiliki
seorang sadja, sebab tanah desa.
Oentoek membereskan hal ini zegel dan kekitir oleh € dipasrahkan
pada Assistent-Wedana, akan tetapi hingga kini beloem ada poe-

Tn, R.K. Bekassi, Abn, 224444-D:
Keterangan:
telah mendapat
Soeatoe orang
pensioen dari djabatan haltechef.

TINTA

Kehakiman.

Sementara sebeloem pemoengoe
: tan soeara jang terachir berlangsoeng,
senaat dengan
50 soeara
melawan
38
menolak
rentjana
jang akan
mengadakan perobahan,
ialah
jang
mengidzinkan
mempersendjatai kapal-kapal da-

perti: scharnieren, sendok garpse
dan lain-lainnja.
Djoega disini dikerdjakan barang-barang jang beloem sebesar
jang akan dikirimkan ke Sideardjo oentoek dirampoengkan.
Melihat angka-angka jang didapat dari ambtenar
voorlichting,
ternjata
bahwa indoestri barang

Ke aka

. Roeang

logam soedah
mempoenjai organisasi dengan berdirinja Peroesahaan Pemoeda Ambachtsleergang.
Perhimpoenan
ini jang sebagian
besar terdiri
atas moerid-moerid
dari roemah-roemah sekolah
amibachtsleergang, mempoenjai peroesahaan dengan mesin-mesin modern.
Jang mendjadi kepala dan
pemberi
penerangan adalah goeroe ambacht.

KEDOKRA PAG. III.

| 20.00 Taptoe — 20.05 Dari Ma
| hitam

—

20.20

Pemandangan

“| lam Negeri —
'

“| 22.40 Lagoe Soenda — 22.50
| sik Tionghoa Modern —

| goe klassik
—
SE

24.00

Moe

hkan dari vervolgsschool

23.50 La

. wd, tocan Teukoe Abdoellah.

6.30 Lagoe krontjong —

2

Tan

13.15 Berita

Pemb,

12.390

| tjong

—

18.18

—

La

13.30

SELASA,

-

| Berita

Pers

—

dan

17.00

Pemb. —
17.04 La

17.30 Lagoe

Adzan

kron

kasidah

Taptoe

24.00 Toetoep,

17.04

Tjelana

—

17.24

:

toep.

7.30 Toe-

1200 Tanda waktoe.
Pemb. —
12.03 Konsert Popoeler
— 13.15 Be
rita Pers — 13.30 Konsert Popoe
ler — 14.15 Berita Pers — 14 30
Toetoep.
17.00 Tanda Waktoe.
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Pa

20.00 Taptoe —

dengan

dang

Pandjang,

hormat

dari

Pemb. —

17.02 Wajang orang — 17.40 La| goe Mesir — 17.46 Bang (Adzan)
— 17.49 Lagoe krontjong — 18.25
' Doenia Sport — 18.40 Boenga ram
pai Tapanoeli Modern — 20.00 Toe
toep.

Gem.

Vervolgsschool

No,

Negeri,

goeroe.

kantoor van den Hoofdambtenaar
voor
Algemeene
Ambtenaarsza.

ken, Raden Soekirman dan Achmad Koerma, masing-masing klerk
klerk pada

dari

Inspectiekan-

di Bogor ke

Pers

dan

Masjarakat

Boemipoete

ra —

18.45 Kenangan

akan anah

Priangan

—

20.00 Toetoep.

aa
»

BATA VIA-CENTRUM.
BATIK

.
Sambongan

"2.

SOERABAJA.

MANIS.

Dipindahkan
Bandoeng,
naar

wd.

4 potong f 15.— dapat 6 potong..

Ag

Ieisk
£ ".s £

aa
EP

vj
F5 #RE

Dept. yan Financien:
Diserahi pekerdjaan klerk pada

toor van Financien

— 18.15 Darj piring hitam — 18.25

dapat

| Provinciale Raad Djawa-Timoer:
Diangkat mendjadi lid dari provincialeraad Djawa-Timoer, toean
M, Soedarman, patih Panaroekan.

(Adzan)

Melajoe

60

Inilah Batik Djokja jang boleh dibanggakan, paling disoeka oleh
kaoem modern, lantaran: muslim haloes, potongan pandjang, tjorak
modern soga genes (koeat tidak loentoer).
Harga Reclame seperti tjorak diatas f 5.50 dapat 2 potong f 10.50

11 di

Dienst der Belastingen:

Lagoe

HANTJOER.

RENDAH.

SHOKBAI

Senen

.

pada

17.02 Lagoe Hawaii — 17.15 Soe
ara S. Abdullah — 17.46 Bang
17.49

ATAU

di Pa-

7.00 Tanda waktoe.
Pemb.-—
Kantoor-van den Hoofdambtenaar
7:02 Lagoe gamboes
— 7.15 Kron . voor
Algemeene
Ambtenaarszatjong dan lagoe
popoeler — 7.45
ken, G. Mokalu, bekas klerk kelas
Lagoe Ambon — 8.00 Toetoep.
1 pada Dienst der Belastingen.
Y7.00 Tanda waktoe. Pemb. —

—

33.

SEMARANG.

toean Moehamad

disana, :
Diserahi pekerdjaan

SELASA, 11 NOV.

NIPPON
Doewet

dengan

pekerdjaan

Arif gelar Soetan

10 NOV.

PATAH

mesin

angkatan

ditjaboet

toep.
M.

pada

voor Ini. hulponderwijzers

Fort de Kock,

SENEN,

ARAN
P. PBR
—. Helo
IL 120.

Borneo beloem dapat ditetapkan Ia |

Berhoeboeng

Krontjong

41.35

TIDA

kita poenja

mendjadi goeroe.
Inlandsch pada
Voortgezet
Inl. onderwijs
(Iste
candidaat),
ditempatkan
pada
Gouts. 2 jarige
Normaalschool

— 22.20 Lagoe aneka warna
23.00 Lagoe gambang kromong —
23.30 Lagoe Arab — 24.00 Toe-

YDX

ONKOST-ONKOSTNJA
HARGA MELAWAN!

da ke Gemeente
Vervolgsschool
No, 11 di Fort de Kock, school
hoofd toean Djaafar.

20.05 Penera-

20.20

17.00 Tanda waktoe.

| nerangan Oemoem — 20.20 Dage
4 lan Mataram — 01.00 Toetoep.

mna
:
permintaan? oentoek pel
giriman goeroe oentoek Djambi
ta, Selat Pandjang dan Kandang

—

Tender

-£oe Cinema Tionghoa — 17.40 La
'goe Andalas — 18.00 Lagoe Arab
— 18.-8 Adzan dan kasidah —
18.24 Lagoe bobodoran — 19.00
Agama
Kristen — 19.30 Berita
| Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pe

Tengah dan

Oemoem

bantoe

BERAS

(2)
(3)

Dipindahkan dari Gemeente Ver
volgssehool dengan bahasa Belan-

Pa
La

Soematera Oetera (Medan)

| iroon tjelana anak2 — 17.24 La-

Djawa

anak2

goeroe

toe, kini di Teloek,

Pemb.

troon

1 Pers — 6:45 Lagoe Hawaii Timoer

Pers —

kerdjaan

(1)

da

(Huller). Boeat di djalankan oleh tenaga TANGAN (KAKI),
.dan MOTOR MINJAK atau LESTRIK. Boeat perniagaan (peroesahaan) KETJIL (sampe 2 PK TIDA memake vergunning)
sampe BESAR. Barang baek tida perloe di poedji, silahkanlah
ambil pertjobaan dan minta keterangan prijscourant kepada:

Gouvts InI. Vervolgsschool di Loe
| boekdjambi, toean Hadji Moehamad Noer, kandidat goeroe ban-

NOV,
—

— SELASA, 11 NOV.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
- heo3 Lagoe Soenda — 6.30 Berita
— 75 Ta.

11

waktoe.

Isi programma

ngan

| Pemandangan
dalam
negeri -——
——, 22.40 Konsert
1 20.40 Gamboes
—

Tanda

—.

dapat

Ada sedia: mesin Routokan, Petjah koelits Bikin poetih beras

sekolah
Chr. H. I, S. di Kabandjahe.
Oentoek sementara dibebani pe-

18.30 La

17.01

—

—

| 20.05 Dari piring hitam — 20.00
| Manahan

—

goe Melajoe — 17.40 Lagoe Ambon
— 18.00 Lagoe Batak — 19.00 Aga
ma Kristen — 19.30 Berita Pers

Soenda

Soenda — 19.30

20.00

Arab

hitam — 20.20 Pemandangan
da
| Tam Negeri — 20.40 Gamboes
22.40 Lagoe Tionghoa modern
23.10 Lagoe Tapanoeli — 23.40 La
goe Soenda — 24.00 Toetoep.

14.15 Berita

tgong —— 17.50 Kliningan
K 1824” Kliningan

17.50 Lagoe

18.00 Lagoe Melajoe —

| Pers — 14.30 Toetoep.
goe Hawaii —

—

kron

goe Minangkabau — 19.00 Lagoe
Djawa
— 19.30 Berita Pers

| Lagoe Djawa dari ,,Securitus” —
17.00 Tanda waktoe,
&|
K
17.01 Isi programma —

TIGA sifat-sifat jang 'Toean
PETJAH KOELIT:

kerdjaan oentoek goeroe Inl. pada
'Gouwvts.
Inl. Vervolgsschool dengan bahasa
Belanda di Medan,
Tocan
'Roepia Boekit,
kandidat
Ini, goeroe, kini goeroe Inl. pada

20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring

Pers —

14.00 Lagoe Batak —

mad Zain, kini goeroe pada Volks

Le

| goe Hawaii — 17.30 Lagoe

| goe Yang K'im — 13.00-Lagoee ex
tra —

19.00

SENEN, 10 NOV.
17.00 Tanda waktoe.
Pemb. —:
17.01 Isi programma — 17.04 La

SENEN, 10 NOV,
waktoe.

—

Oentoek sementara dibebani pe-

Priok u 41.5.

Tanda

modern

Inl.

pagi

Khiem

Djawa
Bandoeng II 193, Batavia II 19,

12.00

Tionghoa

Gouvts.

di Lhoseumawe
Sjamaoen Moeha-

dibebani
Penerangan Oemoem — 20.20 Da | 'pekerdjaan pengawasan oentoek
gelan Mataram — 01.00 Toetoep. | mendjadi goeroe pada Gouvts. Inl,
| Vervolgschool
di
Tebing-Tinggi
Itoean Abdoelaziz, kandidat goeroe
PENJIARAN
P. Pr. RK.
bantoe,
kini goeroe pada
Gem.
|
| Neesaniara.
Volksschool di Tebing-Tinggi.
Fender P. L. J. 20.5 M

TO

12.03 Lagoe Soenda —

pada

dibebani
oentoek

Na

EP

bantoe

:

RA

UE

.goeroe

sementara
pengawasan

PADI

Hg
AN Rep

A

17.04 La

bantoe

Tel, WI. 1615,

|

Pi

Nan

g

8

&
E

&
g &

Aa na
5
" p$|GARANTIE 1005
tidak Ten
Perhijasan mamar
0
|
(emas imitatie). Tjahja seperti mas toelen, tidak loen
d
& & “Itoer selamanja dan tidak berobah warnanja. Gelang
be
OR 3 " sar beroekir per pasang f 0.60: tanggoeng
f 0.50: ketjii
Y

Batikkerij

& Kunstnijverheid

D. Z. FAROOK & Co.
Kaoeman 264 — Djokja.

DN MUG

Yang

—

Oentoek
“pekerdjaan

79-81

OA

TN

belastingambte-

kelas 3, Toegijo.

Dipindahkan

dari Inspectiekan-

toor van Financien di Bondowoso
ke Bandoeng, belastingambtenaar

Timoer.

kelas 3, Mas Kaslam.
Penjiaran Barat.
SENEN,

SENEN, 10 Nov.
Pe
17.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Kon
zan dan
kasidah — 18.03 Lagoe
Krontjong — 19.00 Hal
Ekonomi
— 19.30 Berita Pers

10 NOV.

17.00 Tanda waktoe, Pemb. —
17.01 Isi programma
— 17.03 Ser
baneka

| sert Mondharmonika — 17.57 Ad
|

— 17.15

Siaran darj Lon

(wopan.

da

Moesik

Winnick

18.45 Orkest Mauri

—

19.00

Berita

Pers

itoe

hoedjan lebat seka-

bs “Laidinah,

orang

Ventura — 20.15 The Merry Macs
— 20.30 Accordeon — 2045 Pe

SELASA, 11 NOV.
6.00. Tanda waktoe,
Pemb, —
6.01 Poesparagam — 6.30 Berita
Pers

—

6.45

Serbaneka

Tanda waktoe.

yen -begitoe,
perhatian
asa, terboekti dari pe-

waktoe

—

7.00

Serbaneka —

7.30

Berita

dansa

pelajaran

— 19.15. Yehudi Menuhin main bi
ola — 19.45 Pidato
— 20.00 Ray

-LM. DENGAN WARGO.
Berita Pers — 7.40 Intermezzo —
Pada
tgl. 5/6 November 1941 |
7.45 Oentoek orang pelajaran —
“| -jbl. ini, Indonesia Moeda tjabang
8.00 Toetoep.

Semarang telah memborong Toneel
- Wargo, dengan mengambil tempat
LI -di Hwo Yoe Kwi Kwan di Plam-

21.45 Reina ensemble — 22.00 Tan

Arendsnest —

pertoen- | mandangan oemoem — 21.00 Ser
berikoet: | baneka — 21.30 Omroep Orkest
Regisseur, Dr. A. K. Gani.
— 22.00 Tanda waktoe.
Berita
Assistent-Regisseur, Hanoeng.
Pers — 22.10 Omroep Orkest ' —
Decors, Hanoeng.
22.30 Moesik — 23.00 Toetoep.
Muzikale Leiding, A. Sulaiman.

“Train pertama telah dilangsoeng
|-kan dimoelaj bertempat digedoeng |
pergoeroean Taman Siswa. P. Sel.)
$

daerah Belanda — 21.00 Kamer
muziek — 21.30 Lagoe Belanda —-

don — 17.30 Poesparagam — 18.15
'ce

Soesoenan pimpinan
djoekan adalah sebagai
It

angkatan

OISHI
tram)

Ka Pe

Lagoe

| mong“ — 220.00 Krontjong Orkest
Mustika— - 23.00 Berhenti.

aa

Pan

Pidato Anti Aleohol — 19.30 Beri | school di Troeseb,
rita Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 |
Oentoek
sementara

Seberang — 19.00 Lagoe

Mondharmonika dan

AN

TOKO
Senen

5 December

Ka

10. 30

Isi programma

Lagoe

ki | — 19.30 Lagoe Gambang Kromong

a Ognbek

Pemb. —

goeroe

17.57 Ad | Vervolgsschool
zan — 18.00 Lagoe Mesir — 18.30 Toean Teukoe

Ban — “18 .30 Na

1 Ws

so

17.00 Tanda waktoe.

Imendjadi

KORTING

KN

AN —

peladjar

Pemb.

goe Langgam Hawaii —

Kromong — 10.00

kekoerangan

| Ditjaboet beslit dari

12.00 Tanda waktoe,

17.01

a — 9.00 Lagoe

“lepasan Muslim College jang

Pers

504

1 Nov. t/m

Moelai

td, wd.
| 12.03 Klenengan Djawa Timoer —
“pada Gouvts
Inl, Vervolgsehool
Krontjong
13. 15 Berita Pers —13.30 Klene- Idi Lho seumawe dari toean Teu20.00 Gamelan
ngan Djawa Timoer — 14.15 Beri
'koe Abdoellah Oemar.
Dangoe — 24.00 | ta Pers — 14.30 Toetoep.

11 NOV,

karena

Berita

t/m

kata Ida

Nee

7.00

BESAR

AN
Sei

(Dawet
Dila gh
aan
21 Tapa “Ta

7.15

10

— Dipindahkan dari vervolgsschool
Idi Samalanga
ke sekolah seman itoe « djoega di Geuroegoe,
| td, wd. goeroe bantoe toean Aminoeddin.

“644 Tanda waktoe.
Pemb,
6 03 Lagoe gambang kromong
Bali —

|

“Geuroegoe ke sekolah sematjam
di Samalaga,
goeroe bantoe

Toetoep,

“SELASA, 11 Nov.

T

OBRAL

da- |

20.40 Gamboes — se

Zender

—

Pers

—

22.45

—

22.15

Oentoek

23.00 Toetoep.

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

:
dan

Noesantara 61.66 M,

SELASA, 11 NOV.

6.00 Tanda waktoe.

Pemb. —

6.04 Konsett .pagi —

6.30 Berita

Pers — 6.40
Berita Pers
pagi — 9.00
idan roepa2

iLagoe
— 7.40
Orkest
negeri

roepa2 — 7.30
Lagoe konsert
— 9.30 Lagoe
— 10.00 Opera

Orkest — 10.25 Lagoe Perantjis
— 1040
Cinema
Orgel soli —
11.00 Artie Shaw dan Orkestnja
— 11.20 The Three Musketeers —

11.40 Instrumentalia — 12.00 Mi

litair Muziek —

12.35 Nederland-

sche sopraan —

12.50 Ballet suite

11.00 Tanda waktoe, Pemb. —
11.01 Moesik — 11.30 Orkest Jo

— 13.00 Lagoe makan — 13.20 Be
rita Pers — 13.30 Lagoe makan

sephine Bradley — 11.40 Masakmasakan — 12.00 Poesparagam -—
13.20 Berita Pers — 13.30 Matinee

—

Ensemble —

14.20 Berita Pers -—

14.20 Berita Pers —

toep.

17.00 Tanda waktoe
17.04 Thee concert —

Djaoeh-djaoeh

dari

Dobo

(Poelau

Aroe),

toean

Pelupessy

tidak sajang membajar ongkos telegram jang mahal goena
memesan DJAMOEH BERANAK tjap ,,MATAHARI-GELATIK”,
' Sebab beliau soedah jakin dan merasa poeas. dengan chasiatnja jang besar “dari ini Djamoe bagi kesehatan isteri dan baji-

nja.

Hp

tocan

djoega

soedah

fikirkan

boeat

isteri

tocan?

14.30 Toe

Pesanlah sekarang djoega!
Harga compleet berikoet Tapal, Pilis, Param enz. boeat 40
hari f 3.50 — f 4.50 — 5.50 dan f 7. — terhitoeng ongkos, wang

Pemb.

lebih doeloe,

18.00

Ster-

” Boengkoesan dari f 0.05 boeat 1 X minoem dan f 0.09 bocat

|

2 Xx.
Lain-lain matjam Djamoe jang serba lengkap, terangkan keperloean atau penjakitnja, f 0.90 boeat 20 X minoem, wang

1

:
Pemb, —

ren van het witte doek — 18.30 La
jos Kiss dan Orkestnja — 19.00

17.01 Isi programma — 17.08 Boe

(Ar.) Berita Pers — 19.00 (St.)
Lagoe roepa2 — 19.30 Walsmuiziek populair — 20.00 Boeken half

lebih doeloe.
Djadi agent, pasti mengoentoengkan!

18.00 Bahasa Melajoe — 18.30 Ac

uurtje —

cordeon

— 21.00 Serieus avondconcert —
22.00 Berita Pers — 22.10 Sweet
nes and Rhytm — 23.00 Toetoep,

Djamoe Industrie ,SOEKANAGARA"

14.30 Toetoep.
17.00 Tanda
nga

rampai

—

waktoe
197.15

Siaran dari

London — 17.30 Serbaneka
19.15
—

19.00

Intermezzo

19.40

Omroep

—

Agama

ensemble

Berita Pers

—

-—

19,30

Piano

Kristen —

20.00

—

20.45 Lagoe

20.30 Piano voordracht

s5

Tanah Abang Heuvel 52—54, Telefoon 1956 WI,
“ BATAVIA- CENTRUM.

