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Haroes bajar dimoeka, boleh boelanan, tetapi berhenti t
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jang

nasib

boeroehnja
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begitoe ragoe2 sebagai pada
oegahaan soerat Kabar harian,
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Zentgraaff.

|
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Di Indonesia soesah didapati per
oesahaan2
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'Thai

merasa

2 LEMBAR, LOSSENUMMUR

akan terseret dalam

peperangan.

Ringkasan.

EH IHAK

memperkoeat

makin

Toyo

FP"

pan er 0go China,
selaloe diancjam pemo-

5 U.S.A.

gokan.

Curtin : ,,Austrai:a

makin keeat."

THAI MERASA AKAN PERANG.

Bangkok,.

10 November

(Reuter-0.-JB.):

Seorang komen'ator dari pihak opisil pada Senen malam dimoecka
Radio-Bangkok mengeloearkan peringatan jang terlaloe keras kepada

seloeroeh pendeedoek Thai, degan permintaan soepaja selaloe bersediasedia menjamboet datanygnja peperangan.
,,Negeri Thai dalam taheen ini, atau tahoen j.a.d. akan terseret

dalam api peperangan,” demikianlah katanja. ,,Dan satoe-sa'oenja tjara
mengelak

deatoek

peperangan,

ialah

kalau

kita

netral.

tetap

Tetapi

soenggoehpoen begitoe kita harces selaloe bersiap membela kenetralan
ke
1.

r

|3

ki'a itoe”.
Oentoek menegaskan kepada pendengar-pendengarnja, maka komentator itoe menerangkan, bahwa negeri jang moengkin menjerang Thai:
'itoe kekocatan perangnja seratoes kali kekoeatan Thai, tetapi walaupoen

begitoe, rakjat Thai tidak ocesah takoet, haroes memberi perlawanan
dengan gagah berani sesoeai dengan sedjarahnja jang soedah-ssedah.

bagai

penoetoep

soerat

sebaran

mikianlah katanja lebih landjoet lagi dengan bersemangat.

PADA SEKOETOENJA.
Chungking,.
10 Nov.

dengar,

pikirlah,

pertjaja dan

berbocatiah”.

Demikian

desakan komentator itoe jang selaloe dioelang-oelangi sebagai penoetoep
dari pembitjaraan malam itoe jang ternjata lebih lama dari pada djam

ketentocannja dan meninggalkan kesan jang dalam pada para pendea

a.

£

asia

orang

bahwa

berpendapat,

pembitjaraan

itoe

terlaloe

| menggemparkan dan tiba-tiba amat datangnja.

"120.000 LASKAR DJEPANG DI '' MOENGKIN MENJERANG
INDO-CHINA.

Chungking,

YUNNAN.

10

Burma berdjaga-djaga.

Nov. |

|

(Reuter-O.-JB.):

MENOEROET -DJOEROE BI'TJARA PEMERINTAH CHUNGKING, MAKA DJEPANG SELA— LOE MENAMBAH KEKOEATAN
ANGKATAN PERANGNJA JANG

Rangoon,

10 Nov. (Reuter-

| O.-JB.):

|

Menoeroet berita-berita jang
| kemoedian sekali dan jang boleh
| dipertjaja betoelnja, maka adalah
$

| moengkin sekali, bahwa Djepang
SEHINGGA| hendak menjerang Yunnan”, demiINDO-CHINA,
DI
| kianlah keterangan pembesar diKINI LASKAR DJEPANG DISAnes pers di Burma hari ini dalam
SER120.000
H
SOEDA
NA ITOE
DADOE, JAITOE 3 KALI LEBIH | soerat sebarannja.
Ia menambah keterangan begiBESAR. DARI PADA KETIKA
ni:
,,Kabar-kabar dari Tiongkok
BAIK
IMA
MENER
BAROE
TOYO

ANGKATAN PREMIER ITOE.

“St

—

i
i

i!

| memberi kesan,

bahwa serangan

an modern?

itoe mengataken: , Kemana sadja
arah koetjing itoe nanti melompat,
kita tidak akan lengah”,
CHUNGKING

Sadarlah,

pekerdjaan

rsama-sama.

Sedjak djenderal Toyo djadi premier, laskar Djepang jang ada di Indochina semakin diperkoeat, kimi
soedah ada 120.000 serdadoe, artinja soedah 3 kali

internasio-

(Reuter-O.-JB.):

PERTJAJA

5

Tiongkok pertjaja, bahwa kalau

SUMNER WELLES: ,,SETIAP
SAAT AMERIKA MOENGKIN
TERSERET DALAM

PERANG”.
Nov.
Washington,
II
(Reuter):
,
Tengah orang melangsoengkan
oepatjara memperingati president
Woodrow Wilson jang dilakoekan
dimakamnja,
Sumner Welles menerangkan:
,,Setiap
saat
kita
moengkin terseret dalam perang

oleh perboeatan

si djahat Hitler

jang kegila-gilaan kehormatan itoe
atau oleh Djepang”.

tinggal

enak-

ari Si lalim jang kegila-gilaan kematan,
jang berbitjara
dari
erkeller
di Munchen
sebagai
peroe sabda dari kekoeatan-keatan kedjam itoe? Djoeroe sabjang mendengoeng-dengoeng-

KE-

Djepang nanti menjerang
djalan
Burma tentoelah negeri-negeri Demokrasi mengadakan perlawanen,
demikianlah
keterangan seorang
djoeroe bitjara pemerintah Chung
king .dalam satoe perskonperensi.

Akan

lebih koeat dari adanja laskar Djepang

'Toeroet kita

seroepa itoe adalah meminta persama
pekerdjaan
da.
sediaan? jang lebih lengkap lagi
1 boeat mendjamin
dari pada persediaan Djepang jang
kap perdjamoean doenia sehingga
kini soedah-ada dan djoega minta
orgag Capat hidoep sentausa”
“asi
lebih banjak tentara lagi dari pa- |
Simner Welles mendjamin
da tentara Djepang jang sekarang :
soedah disedia-sediakan”.
kewadjiban, ialah tidak “RGg
Soerat sebaran itoe menjeboet
-segan bekerdja
dan bergiat
poela, bahwa rakjat Burma tenkeras dan berkorban oentoek metoelah soekar boeat. mempertjajai
lenjapkan Hitlerisme dari doenia
kata-kata pihak Djepang, jaitoe
infdan menghapoeskan segala apa
bahwa serangan kepada Yunnsn
ng berhoeboengan dengan ,,peritoe hanja oentoek meloeaskan me
skaan” jang mengandoeng alamat
dan perang Tiongkok sadja.
abaja itoe. Kemoedian ia berta|
Lebih
landjoet
dikemoekakan,
ja: Akan tinggal diam sadjakah
| betapa
desakan Djerman kepada
@ sampai datang kekoeatan-keDjepang
oentoek
menoedjoekan
eatan
kedjam
jang meroesak
perhatiannja kepada Roeslan. Sekak mengantjam segala keada-

»Tetaplah kamoe haroes awas-awas, djangan kamoe menoenggoe
sampai meriam berdenioem-dentoem dan bora-bom meletoes dimoeka

pintoe gerbang kamoe, lebih-lebih kini moesim panas soedah tiba”, de-

ngan

mi seloeroeh doenia.
Tentang sitoeasi Pacifik Welles
berkata: ,,Di Timoer Djaoeh kekoeatan-kekoeatan
jang
berniat
merampas-rampas sereepa diatas
djoega, mengantjam keselamatan
segala negeri-negeri di Pacifik dengan menjamar setjara lain. Saja
tidak ragoe-ragoe sedikitpoen akan

ehir

kemenangan
kekoeatan-kejang tjinta kemerdekaan,
aken tetapi saja tidak dapat tahoe, tidak dapat mengatakan Jebih dahoeise, bagaimana djaoeh
dan soekar djalan jang kita -temWelles mengatakan, bahwa peng
harapan baroe bagi doenia adalah
terserah kepada dasar-dasar dari
Atlantic-charter.
PEDATO ROOSEVELT.
Ra'jat U.S.A. berkelahi bagi
kemerdekaan,
Washington,
Ii
Nov,
(Reuter):
Dalam pedato dimoeka radio jg.
dilakoekan
dimakam ,,Arlington”
berhoeboeng
dengan
peringatan
hari perletakan sendjata,
president

Roosevelt

diantaranja

menga

takan, ra'jat U.S. A. berpendapatan, bahwa kemerdekaan itoe patoet dibela mati-matian dan djika
terpaksa ra'jat U.S.A. akan berkelahi oentoek mempertahankan kemerdekaan itoe.
PEMOGOKAN SELALOE ME.
'NGANTJAM U.S.A.
Washington,
li Nov,
(United Press-O.-JB.):

Dewan

Perantaraan

njelesaikan
lah menolak

goena me-

boeroeh teoesoel John Lewis,

pemimpin serekat kerdja, tentang
jang istimewa dalam
peratoeran
tambang -tambang arang batoe
»Captiv”.
Oleh karena

pemogokan

itoe, maka didoega

“jang

kini

ditoenda

boeat sementara waktoe itoe akan,
dimoelai lagi pada tgl. 15 Nov. kalau memang sementara itoe perse-

lisihan soedah

dapat diselesaikan

atau kalau Lewis maoe menerima
poetoesan Dewan Perantaraan.
Apabila Lewis mengoemoemkan
pemogokan lagi, tentoelah pembitjaraan itoe gagal sehingga nanti

Witte His mendesak kepada Kongres soepaja

lekas menerima

oendang-oendang

'bentoek

baik

mela

rang pemogokan.

e

kapal selam Inggeris. R.A-F-, menjerang lagi di Brumdisi dan Napels.
Ourtin menerangkan,
makin

bertambah

harga
35 djoeta dollar, terpaksa
terhenti,
sebab 3000 kacem 'hoeroehnja
&

jang

tergaboeng

dalam

bahwa

Marine itoe dan djoega jang 8oedah melanggar -perdjandjian oen.
toek tidak-memogok serta mmenolak diadakannja pembitjaraan-pem
bitjaran
oentoek
menjelesaikan
perselisihan.
AUSTRALIA MAKIN KOEAT.
Canberra,
11 Nov, (Reu-

rikat”, dan berkata, bahwa soepatoek

diadakan

menentangnja.

tindakan

ter):

oen-

,,Marine

Setelah
premier
Curtin
kini
menghimpoen sidang dewan penasehat
dan perang
dan sesoedah
mengadakan
permoesjawaratan
dengan djendral Sir Thomas Bla-

ha-

roes memakai kekoeasaannja jang
diberikan oleh grondwet oentoek
menindas pemogokan itoe”, demikianlah katanja.
Ministerie marine soedah -memberi perintah “kepada komendan
Blakely ,,oentoek mengadakan tindakan-tindakan jang perloe” goena melandjoetkan pekerdjaan pemboeatan

gedoeng-gedoeng

kepentingan

marine

mey,

wakil

Timoer

opperbevelhehber

Tengah,

bitjaraan itoe dioemoemkan, bahwa karena diantara negeri-negeri
demokrasi di Pacifik terdapat perhoeboengan bekerdjia bersama-sa-

Diego

itoe. Ministerie” mempersalahkan

ina,

serekat sekerdja A.F.L.. jang soedah
mempermocdah
ketetapan
gadji” dari ministerie Boeroeh dan

rat, laoet dan dioedara
koeat.

Nazi:

di

ia menerangkan,

bahwa didalam pembitjaraan-pem-

goena

di San

hari

Australia makin

koeat.

serekat sekerdja ,,American Federation of Labor” oepah hariannja
minta ditambah dengan 1 dollar,
Schout bij Nacht
Charles A.
Blakely, komandan district marine jang ke-11 mengatakan, bahwa
pemogokan itoe ,,ada satoe pemberontakan terhadap Amerika Se-

kedoedcekan

Australia

..Pasoekan

dida-

semangkin

kita

madjoe teroes ke
Kereh dan Sabastopol.s
Pertempoeran hebat di daerah
Donetz dan sekeliling Tula.
Linie

Moskou selaloe bertahan

dengan
Pedato

sentosa.

Stalin menggemparkan

Djerman

DI FRONT MOSKOU
Moskou,

Il November

(Reuter):

Setengah opisil divwartakan: Didaerah-daerah Serpakov dan Ale
difront Moskou

pasoekan-pasoekan

Roesia menggagalkan

daja oepaja-

oepaja Djerman akan menjeberanzi soengai Oka. Serdadoe-serdadoe
Djerman jang mentjeba akan memetjah belah garis-garis Roesia hantjoor, karena mereka termasoek dalam api tembakan-tembakan merlam-

meriam Roesia.
DI TULA SERANGAN.-SERANGAN DJERMAN GIAT.
Perlawanan Roesia giat djoea.
Moskou,

li! November

Koresponden

perang dari .,Tass” mewartakan:

(Reuter):

-

Disekstor Tula di

front Moskou pascekan-pasockan Roesia mengelakkan 2 serangan-serangan tank moesoch jang dilakoekan bertoeroet-toeroet. Didaerah itoe
moesoch menggiatkan lagi serangan-serangan mereka. Setelah serangan
serangan mereka mendjoempai perlawanan jang keras, serdadoe-serdidoe Djerman lantas berkelompok-kelompok lagi mendjadi beberapa pa-

soekan-pasoekan dengan maksced akan menjerang Tula lagi jang akan
dilakoekan dari sajap kiri, kanan dan dari belakang.
Pada saat ini dikampoeng-kampoeng diloear kota

Tula

disebelah

selatan terdjadi perkelahian-perkelahian jang amat hebat. Pasoekanpasoekan Rsesia mempertahankan diri mereka dengan koeat.
$

Londen,
Dari Berlin:

PEMOGOKAN
BOEROEH PEMBIKINAN GEDOENG.
Minta tambah gadji 1 dollar.
San
Diego,
10 Nov. (United Press-O.-JB,):
Pekerdjaan
membikin
10 bangoenan boeat keperloean militer
dan jang
menoeroet kontrak se-

moela moela.

Birma selaloe berdjaga-djaga, kalau-kalau Djepang
menjerboe ke Yunnan.
Pemogokan pemogokan di USA beloem lagi disele
saikan.
terhebat
di
Roes
jang
Peperangan di medan
Tula dan didaerah
kota
disekeliling
lakoekan
Donetz. Front Moskou masih sadja bertahan dengan
sentosanja. Menoeroet pihak Djerman, pasoekan-pasoekan Djerman dan Roemenia selaloe madjoe menoedjoe Sabastonol dan Kerch di djazirah Krim. Konon
pedato Stalin itoe menggemparkan. Djerman,
Beberapa kapal pemboeroe torpedo Italia dan kapat
kapal pengangkoetnja ditenggelamkan oleh kapal-

ja segera

dekaan igama, politiek dan ekono-

kepada

Thai, bahwa moengkin dalam

api peperangan.

gat dan practisch jang berkenan

EA

tahoen ini atau tahoen j.a.d, Thai akan terlibat dalam

Welies mendesak, agar U. S. A.
tidak akan mendjaoehkan diri se2 li lagi dari ,/ segala bentoek jang
an

RENAsip

ami Dea RN

opisil Thai memberi ingat lagi

seloeroeh rakjat

laskar Dje-

na

'14 SEN.

MOSKOU

DIBOMBARDEER.

11 November (Reuter):
Sepandjang malam

DAERAH,.DAERAH DONETZ.
Mbesoeh

ta” mengindahkan

keroegian.
Moskou,

Il Nov, (Reuter):

Koresponden perang dari ,Izves'ia” mengabarkan, bahwa didaerah-daerah
Donetz
terdjadi
perdjoangan jang hebat. Moesoeh
“selaloe'menjerang-njerang dengan
ta?” mengindahkan keroegian-keroe

Moskou

$.
diserang

5

dari oedara,

gian jang berat sedikitpoen.

Tat-

kala minggoe jg. lampau keadaan
oedara masih kering moesoeh di.
daerah-daerah itoe mentjoba moneradjang
madjoe
dengan
beroelang-oelang
melakotkan
desa-

kan-desakan,

“akan

tetapi Gdak

nampak, bahwa. dehtiarnja menda-

pat hatsil,
(Lihat'samboengan

di pag

TI)

LEMBARAN PERTAMA PAC

ang-

(anak-organisasi)

perkoempoelan
| Oelama) pada

Islam Nahdlatoel
beberapa minggoe

jk sekitar
Tjiamis, diantaranja dioemoemkan dalam Algerseen

wa

Dagblad ttg,

1,941, lembaran

7 October

ke doea, perkenan

|kanlah kiranja penanja 'memadjoe
kan pertanjaan-pertanjaan kepada

Pemerintah. seperti berikoet:
ja. Kesalahan apakah jang
P3

Na

peperangan di
Nada

tinja,

apa

“Belah

c

b.

reka

ar- |

ipada itoepoen, kete-

kepentingan

tahoe

j lebih

Man

ak

si-

djari 'ilmoe ,,deboes”,
ialah
soeatoe permainan rakjat jang
di tanah-tanah Soenda sangat

Inggeris |

- Seperti orang

mendapatkan

itoe dikarenakan orang-orang
jang ditangkap itoe mempela-

— lau Haep" dari djoeroesan |
dan djoemlah -kepentir g an Ameri-

oentoek

- fat kebal?
c. Benarkah,
bahwa jang mendjadi lantaran
penangkapan
|

tetaplah keamanan
tidak teroesik.

rangan ataupoen kesanggc

| djoemlah

di-

sangkakan pada mereka itoe?
Benarkah, bahwa tangkapan
terseboet itoe dilakoekan berhoeboeng dengan maksoed me

|

digemari dan dipertoendjoekkan akan tetapi tidak mem-

sebenar |

berikan

Ing-

lantaran

haroes

ber-

tindaknja Politie terhadap per
mainan

terseboet

itoe,

d. Benarkah, bahwa
terseboet itoe

orang-orang

diangkoetnja dee dan djika be-

merintah tidak
bahwa

hwa

ika pos

::

“keterangan

adalah

anak

melahirkan

nba

'itoe tidak perloe
dan tidak bergoena, melainkan pada pendoe
doek
bisa menimboelkan hoe“Siyoe-hara:

e. Benarkah, Baja pepenangkapan
-

|

itoe, atau setidak

atoeran

|

|
&

dan pengg
an “roemah- roemah dilakoekannja dengan
tjara kasar, seperti menjobek

seboeah gambar congres
digantoengkan didinding

jang
jang

tidak berdosa sama sekali pada
(-- roemahnja salah seorang 'goeroe Agama?

£ lk

Apakah Pemerintah tidak ber-

pendapatan, bahwa tempo meJakoekan penangkapan-penangkapan, jaitoe pada boelan Poea
sa, haroes menimboelkan kegelisahan jang tidak bergoena
dan perasaan
jang tidak se. nang terhadap pemerintahan?
.g. Apakah selandjoetnja Pemerin
tah tidak seberpendapatan de-

Phat
rika

demikian

maka

itoe

berarti

h.

kalangan

tidak

B.B.

di Regentschap

was-was,

Hi
aa
ada “matan
apakah Inggeris akan mema'loemrang kepada Djepang, djika
:
ri ini menjerang Roeslan,

—

setidak-tidaknja

tidak menjoekai

|
|

isalnja kepada toen

gerakan

jang

bersifat Islam, poela terhadap
sesocatoe
gerakan dan
per
koempoelan
di
Regentschap

jang didirikan langsoeng atau

ja'ni soepaja Ingpe-

tidak langsoeng

dibawah

pinan bestuur,

dan

pim-

djika

be-

nar, apakah Pemerintah tidak
berpendapatan, bahwa hal de-

oe, mak eng

|

li,
pad.

hoeboengan

jang baik antara

Pemerintah dan Rakjat?

Apakah

Pemerintah

bersedia

ngan teliti dan memberi tahoekan

jepang menjer- |
Bb

menghambat per-

oentoek menjelidiki hal ini de-

keselam:

tan, tetapi tidak
yng pintoe
oenjan

- mikian itoe

hasilnja

kepada

Dewan

Rakjat?
ih.

Berhoeboeng dengan perasaan
jang tidak senang pada pendoedoek, apakah
Pemerintah

tidak seberpendapatan dengan
penanja oentoek dioemoemkan
bahwa seorang pegawai tinggi
| dengan segera akan menjelidi-

20

hal,

»MANOESIA.

ocat pertama kalinja perkoemBaroe” akan
.»Semangat

3 | poelan.

ang

hang
ae

tjeritera tonil

pegaaKan

tocan

tjara

korban

BEBERAPA

RAPAT

BESTUUR
,AL-AZHARIJAH-SCHOOL,”.
Pada malam Selasa ttg. 10 No-

ini

ketika itos,

Sebabnja masih dalam pemeriksahan politie. (Br.).
:

TAHOEN MERAN-

vember

,,Al-Azharijah-School”

me

langsoengkan rapat bertempat diroemah Boepati Mr.-Cornelis, dan
dimoelai djam 17.30, Pimpinan rapat

diserahkan

Boepati.
Agenda

'I.

kepada

Kandjeng

sebagai dibawah :

Tentang

Administratie.

Ke-

TAU DJADI KOELI CONTRACT, - adaannja bagoes.
HENDAK

POELANG

DITIKAM

"DALAM KAPAT,

Kemarin
doeloe di TandjoengPriok telah
tiba seboeah kapal
K.P.M, dari Singapore ada membawa penoempang beberapa koeli

II. Ichtiar Boepati hendak menjoesoelkan lijst-lijst jang laloe (di
tangan orang), berhasil atau tidak
nja, agar
dikembalikan dengan
perantaraan

soerat.

Pada djam 10.45 ketoea dipersi-

contract jang habis dienstnja be-

lahkan membatjakan

kerdja di seboeah
Melaka. Seorang

moedian

onderneming di
antargnja koeli

'itoe bernama Ma'toem

berasal dari

Keboemen. Koeli ini ta' dapat meneroeskan perdjalanannja poelang,
karena dalam perlajaran telah di-

tikam.

oleh

Oleh karena
ngoeatirkan,

-Priok

seorang

kawannja.

keadaannja ada-medari
pelabochan

koeli jang malang

itoe di-

asoengkan ke C.B.Z., dan pengamoeknja ditahan
dikantor polisi.

(Br.).

|

BERKELAHI DALAM PASAR.
Dalam roeangan pasar Kodja
(Tandjongpriok)
kemarin -telah
terdjadi perkelahian antara doea
orang pedagang. Perkelahian ini
hingga mendjadi
perkara djiwa,

karena

BAROE"

sehingga

nja dapat ditangkap

rakjatnja,

Tjiamis itoe tjoeriga dan poela

dengan

mendapat loeka-loeka jang sangat
berbahaja oentoek djiwanja. Sjoe.
| koer sadja candidaat pemboenoeh

jang dalam waktoe seperti ini
teroetama haroes disesalkan?
Benarkah,
bahwa -menoeroet |

kabar-,

Batavia Stad. Penjera-

ini dilakoekan

menggelap,

tjoekoep
mempoenja pengetahoean tentang apa jang hidoep

dalam

pen

ngan

ngan penanja, bahwa kebidjak
sanaan B,B. di Tjiamis seperti

terha-

itoe,

Toasobio

seorang antaranja

menggoenakan

kapak

telah

menjerang

lawannja,

Fat

Meskipoen perkelahian itoe segera dapat dipisah, tetapi jang di
. serang dengan - kapak itoe telah
berbahaja
locka jang
mendapat'
Sehingga deoentoek djiwanja.
moengkin korban
ngan setiepat
itoe diasoeng ke roemah sakit, demikian penjerangnja diglandang

ketahanan

politie,

(Br.).

rapat

Menoesoel

doa dan ke-

ditoetoep.

kabar

tentang

dilang

soengkan
rapat
,,Al-AzharijahSchool” jang laloe dan bertempat
diroemah T. H. Abd. Kadir, di Gg.
Kwitang Wetan III, ialah pada tg,
30 Oktober.
Agenda:
I. Rapat
menerima baik per-

mintaan toean Sajid Saleh bin Hadoen Alatas akan meletakkan dja-

ber fob,
Pasoeroean/Probolinggo
levering Nov. f 4.55 pembeli, f 4.65
pendjoeal

per

picol,

Tapioca-mezl: Harganja kwaliteit A.A, lev. Nov./Dec. f 6.30 pem
beli f 6.35 pendigeal dan Af 5.70
pembeli f 5.80 pendjoeal per 100
kg.
Damar: Sumatra export kwaliteit A/E lev. Nov. f 36.50 dan Pon
tianak A/E f 36.— pembeli per 100
kg. berikoet peti.
Karet: Standard
Sheets sedia

f 032.16

dan

Standard

Crepe

f 032.85
per
V»
kg.
Licentie
A f 0.01 dan B. f 0.08 nom.
Citronella: Kemarin djadi conir.
A. lev, Nov./Dec, f 2.55 per kg. beri
koet drum, Ini pagi lev. Nov. dan
Nov.'Dec
f 2.55 pembeli
f 2.60
pendioeal,
Kopi: Kemarin dari tangan ke-

doea di djoeal lev. Nov./Dec. 307
lev. Nov. basis e.k. Telok f 24.50
per 100 kg. (lebih moerah dari har
ganja koffiefonds f 0.75),

Philipina, India, Mesir masih ter-

laloe sedikit kedapatan di Indone
sia, jaitoe semangat soeka berkor
ban, mengerdjakan pekerdjaan jg.
njata2 oentoek
membantoe perge
rakan nasional, dengan tidak meroesakkan peladjarannja,
Gerakan gobang bisa didjalankan pemoeda dalam waktoe liboe

ran,
Disampingnja itoe tentoe orang
orang jang toeapoen boleh dan ba
ik bekerdja teroes mengoempoelkan derma dengan djalan biasa.
Lagi poela meskipoen ada gerakan
gobang, orang tidak boleh menjang

Ketjelakaan manoesia ta' ada.

|

ka, bahwa ia tidak boleh memberi

lebih banjak dengan tjara
lain.
Boeat gerakan gobang orang
ti
dak

boleh

memberi

derma

: lebih

dari segobang, akan tetapi kepada
pihak lain atau dengan langsoeng
kepada Gapi tentoe boleh, malah
makin banjak makin baik.
.

DR. SUN YAT SEN.
H3

INI,

lah

12 November,

hari

jang

sangat

ada-

penting

bagi bangsa Tionghoa, ja bahkan
bagi seloeroeh doenia, karena pada
tanggal 12 November itoelah lahir
nja Bapak Tiongkok, dr. Sun Yat
Sen,

jang

mengoerbankan

dirinja

oentoek kemerdekaan Tiongkok.
Didalam zaman perang sekarang
ini

maka

lebih

besar

lagilah

hari

peringatan kepada Bapak Tiong
kok itoe, dan roeh Dr, Sun itoelah
jang

'hingga

kini

tetap

memperta-

hankan semangat Tionghoa, goe
na mempertahankan kemerdekaan
Tanah Airnja.
Amal Sun Yat Sen semasa
hidoepnja masih tetap hidoep dikala
ngan rakjat Tionghoa, dan masih
tetap
dilandjoetkan oleh bangsa
Tionghoa dibawah pimpinan
Ge
neralisimus
Chiang ' Kai Shek,
djoestroe didalam diri Chiang Kai
Shek itoelah nampak tanda2 keSun Yat Sen-an.
Semangat Dr, Sun hidoep kemba
li.
Kemerdekaan Tiongkok jang da
hoeloe diperoleh dengan soesah pa
jah itoe, kini tidak moedah moedah
terlepas kembali dari angan seloe
roeh bangsa Tionghoa.
Sebagai bangsa jang jakin,
se"

bagai bangsa.
bangsa

jang sadar,

Tionghoa

tidak

bisa

maka

#

me

loepakan djasa Bapaknja itoe, bah
kan lebih daripada itoe,
Tiap-tiap bangsa itoe ingat akan
Bapaknja, maka timboellah sema
ngat jang baharoe lagi, jang lebih
koeat lagi dari semoela.
Maka tidaklah salah kiranja dji
ka disini kita katakan, bahwa hari
12 November jang sekarang inipoen membangoenkan
- semangat
iang lebih besar lagi dari jang soe

dah-soedah.

Ga

Semangat jang tidak hanja dida
pati dikalangan bangsa Tionghoa
di Tiongkok semata-mata, melainkan djoega ada pada diri
tiap2
orang Tionghoa jang insjaf akan
kewadjibannja
sebagai . poetera
Ttonghoa.
Tidak pertjoema Toehan
Jang
Mahakoeasa mengaroeniai
Tiong

kok dengan seorang poetera
gai

seba

Sun Yat Sen itoe,

Maka oentoek memperlihatkhn
kepada doenia ramai, bahwa bang

sa Tionghoa tidak loepa akan Ba
Lada hitam: E.k, Telok lev. Nov.
vaknja,
satoe satoenja kewadjiban
Dec.
f
9.60
pembeli
f
9.75
pendjoetenja ialah meneroeskan oesaha Dr.
f 9.75
pembeli
lah membeli sebidang tanah se- al Jan./Maart
“Sun itoe, bahkan sedapat moengf 10.25 pendjoeal per 100 kg.
harga f 1.200.—, jang terletak dikin melebihi oesaha itoe, memper
Notering
New
York
Dec.
590
kampoeng Tjawang, Mr.-Cornelis. '
tahankan kemerdekaan Tiongkok,
(naik 8 punt) Maart 603 (naik 7
Kemoedian rapat ditoetoep.
Negeri Leloehoernja, punt) dan Mei 612 (naik 8 puntMaka sebagai poetera negeri jg.
d, per Ib.
,
sangat menjoekai dan merasa sym
KETJELAKAAN.
pathie kepada segala oesaha menLada Poeti: Kemarin djadi lev,
Seorang perempoean, pada hari
diang Sun Yat Sen itoe, patoet
Nov, fob, Pangkal Pinangf 26,50
Senin menjeberang djalan di Kraranja
kitapoen
mengoetjapkan
mat dengan
ta' menengok akan per 10 kg, Ini pagi lev, terseboet
do'a,
moedah2an
selandjoetnja,
se
masih
nominaal.
taxi jang mendekati dia.
telah lewat
hari ini, semang ka
Oentoek mentjegah akan ketjeMinjak Tanah: Crown - f 2.05,
lakaan manoesia taxi tadi sampai
bangsa Tionghoa. kemudi negerin
Panah f 2.05 dan Devoes f 2.30 per
menoebroek
lentera gas, kemoeberkobar lek'h besar dan Lean oe
blik,
dian doea tiang lagi sampai roesak
Pinang: Bidji boelat f 5.50, iris
binasa,
Air aja,
moeda f 14.50 dan iris toea f 6.—
Auto tadi mendapat Kerooisikan
per 100 kg. (H.P.)
besar, djoega lentera tadi.
batannja dalam pengoeroes.
II. ,,Al-Azharijah-School”

y

P

beberapa

Ansor”

di

“anta

gauta

2
sebagai

NET
Le akta

pan-penangkapan

sok kota dan desa boeat pergera

kan nasional,:
Semangat pemoeda

ena ii ina Djan Laga
Tt

1941

Berhoeboeng dengan penangka-

ta

Se

Nata,

ttg 10 Nov

tisch2 djoega bagi rakjat dan

nah air, mereka itoe tidak pantas
- merasa terlaloe tinggi dirinja me
ngoempoelkan derma disegala plo

LpHA

Toean

Perkoempoelan2 pemoeda Indo
nesia banjak jang tjoema tahoe ple .
Sir atau terlaloe mengoetamakan :
teori2 jang moeloek.
Mereka itoe
patoet mengerdjakan jang prac.

Bea

tenun

“Iskandardi

ALAH satoe poetoesan rapat
Gapi jang lengkap jang peng
habisan
ialah ,,memberikan koeadigedoeng K.J.O. hari Kemis sore g Peladjar2 dari Mosvia tak akan
sa loeas oentoek mengoeroes sega
I besok, antara djam 5 dan 6.30,
3 “dipanggil oentoek milisi,
la sesoeatoe jang dapat memperbai
Menoeroet keterangan Pemerinp Hasil pertoendjoekan itoe
Sos
ki keadaan fonds terseboet”,
| na amal: Toeloeng Sakit dan Sang tah (sidang 1938 — 39, handelin.
Kita rasa dalam rapat itoe kesara, Persbureau ,,Antara” dan | gen volksraad halaman 1098), ma
njataan, bahwa djoemlah jang di
kongresfonds Indonesia Moeda.
ka sekolah Mosvia itoe d'anggap
terima boeat fonds itoe beloem se
Harga
Loge — | sama dengan
kartjisnja:
sekolah
HBS dan
«
berapa.
Ini tidak mengherankan,
P SO. kl, Wan AMS.
PEBK LT
f1.20, kL IT —— f 0.75 dan kl. IV le Maka penanja ingin mengeta- sebab pengalaman memboektikan,
bahwa kalau derma ditoenggoe sa
— £ 0.50.
hoei mengapa perbedaan itoe ma
dja
datangnja jang diperoleh tidak
Hari Sabtoe malam Minggge Soe sih ada dan apakah tidak Naat
banjak.
Orarig mesti digiatkan
dah tentoe berdjedjal.
Oleh kare
dirobah,
menderma,
na itoe djangan sampai ketingga |
Sampai sekarang beloem boleh
“3
lan dalam membelinja.
diseboep bahwa ada soeatoe g eROODE
KRUISMARSCH.
rakan
mengisi
fonds
Gapi
AGENT POLITIE JANG D
Atas permintaan dari
. orang2
itoe, Andjoeran dalam rapat2 dan
:
SOEAP.
Un 3.
| dalam vacantie (vacantiegangers)
dalam pers beloem tjoekoep, Tiap
Oleh
ndraad Batavia te
jang tidak ikoet dalam Prins Bern
» ad
orang mesti ditarik perhatiannja
periksa
rang
Agent dari
hardmarseh (10 km) pada tanggal
atas fonds itoe.
keerpolitis
bernama - Pard yer
29 Juni maka oleh bestuur
dari
Berhoeboengan dengan ini kita
Agent palitie ini ditoedoeh 4
afd. Batavia darj NIAU akan dia
teringat
kepada tjeritera marhoem
n
koekan
pemerasan “segi
g
dakan lagi,
Dr. Soetomo dalam salah satoe soe
ber ama Oemar,
Tanggalnja ditetapkan pada tg.
ratnja dari Mesir tentang gerakan
.Soepir
ini ditangkap oleh saat
29 November, hari Sabtoe.
piaster dinegeri itoe,
Ia melihat
politie “toe ditoedoeh
tidak toeWang oentoek ikoet f 0.50 seo
studenten meminta hadiah disega
roet perintah. Tapi ia tidak akan di
rangnja
dan bersihnja oenteek
la.tempat, direstaurant, didjalan
hadapkan di Landgerecht, djika ia
Ned. Ind, Roode Kruis.
djalan, dalam
tram, tidak lebih
dapat memberi ocang f Na
Barang siapa jang ikoet marsch
dan tidak koerang dari satoe pias
Soepir ini laloe memberi ta toe |
ini dengan bagoes akan mendapat
ter boeat pergerakan nasional.
pada madjikannja, simadjikan 1
satoe hadiah bintang jang dibrons
Tjoema dengan
djalan seperti
loe memberi osang jang
dip'inta
dan jang telah mempoenjai ini jg.
itoe beroepa bankbiljet jang lebih
ini keadaan Gapi-fonds bisa diper
didapat pada tanggal 29 Juni men
dahoeloe ditjatat nomernja.
baiki. Pemoeda kita baik diandjoer
dapat lagi bintang jang disepoeh
Setelah oeang itoe diterima pada
kan dan digiatkan bekerdja meperak.
agent politie itoe, madjikan
ngoempoelkan derma dengan tjara
Kabarnja
sebagian besar dari
menelepoen politie, oleh seorang I
gerakan piaster di Mesir itoe, men:
kBataviasche afdeeling dari Roode
specteur politie laloe dilakoeka
djalankan gerakan gobang.
'Kruis akan 'ikoet dalam sport dja
penggeledahan
terdapat
apa
lan ini.
jang ditjatat itoe.
Di pemeriksaan ini hamba wet
itoe tjoba moengkir, tetapi sia-sia
KONGRES A.L.I. — B.LI.
sebab ketjoeali soepir dan
mad di- i
Orang mengabarkan:
kannja memberi keterangan
ja r :
Pada malam Minggoe jang laloe
memberatkan,
Inspecteur polit
dengan mengambil tempat di seko
jang menangkap agent politie toe
lah
Agama di Kaioe Manis Mr.
Tepoeng terigoe: Tjap Kodok
poen diperiksa sebagai saksi.
Cornelis AII—BII Tjabang Djakar
Oleh Hakim agent politie itoe di
f 2.95, tjap
Boeroeng
Kaleng,
hoekoem 8 boelaa. (Br.).
Koeda merah dan Harrison f 2.85
ta dan Tiab. Mr, Cornelis dan Za
nabijahnja mengadakan rapat com
per bantal.
DOEA PENJERANGAN GANAS
Goela: Sup. Hoofd Suiker f 11.25
binatie
oentoek
mempersiapkan
DI TENGAH DJALAN,
sub2 Comite Congresnja jang ke
per kg, 102 kg. terima di goedang
Kemarin malam telah diasoeng
V jang akan dilangsoengkan pada
pendjoeal.
keroemah sakit dengan perantarahar'2 liboeran December dj Djakar
an polisi doea korban penganiajaMinjak kelapa: Harganja naik
ta.
an.
f 0.10, zonder blik dari 18.02
kg.
Jang hadlir dari PB. AII Soeka
Seorang
dari
pada
mereka Iboemi ada toean2 R.O, Soemaatma
f 2.40.
itoe bernama Karim pendoedo
Copra: Keloearan
Bantam media dan H. Soendoesi, sedangkan
-didaerah Kebajoeran. Korbat
dari BII diwakili oleh R.M.S. Koe
noeroet kwal. f 6.— per 100 kg.
telah diserang ketika sedang berKatjang tanah: Cheribon f 12.75
soemabrata.
Sebagai
soesoenan
| djalan didesa Kemandoran,
pengoeroes
harian
Hoofidcomite
dan f 12.50 per 100 kg.
Penjerangan itoe soenggoeh sa- .Congres jaitoe:
ngat ganas, korban itoe dibatjok
Kentang:
RA
Bandoeng
Voorzitter — Moch. Yoesoef Hiarah moekanja.
Oleh karenanja
f 9.50 sampai f 10.50 per 100 kg.
dayat (AI Tjab. Djakarta).
korban itoe ta' dapat mengenali
Vice Voorziiter — Armin Soeb
Emping belindjo: Harga kwalisiapa penierangnja, sehingga be.
jantoro (AI Tjab. Mr. Cornelis).
teit: Laboean No. 1 f 30.—, No. 2
rita ini diwartakan beloem dikeSecretaris — Moh, Nasir Ichsan
f 28.—, Tjilegon No. 1 f 28.— dan
tahoei
siapa candidaat
pagnee
(BII tjabang Djakarta).
No. 2 f 25.— per.100 kg
noeh itoe,
Bawang merah:
Cheribon
TwaSecretar's
II — Abdoerachman
R
liap f 7.50, Tiongtoa f 7.—, Tiong(ALI, Tjabang Mr. Cornelis).
. Korban jang seorang poela berPenningmeester — M. Machfoeliap f 6.50 dan Australia f 8.— per
nama Saji berasal dari Tegal bedin (AH Tjabang Mr, Cornelis).
100 kg.
roemah di Djembatan Lima. Kedjadian penjerangan ini di Gang
Katjang kedele: Kwaliteit Djem

SAAD

an

Gobang boeai
Gapi.

Ka Da

:

Gerakan

a

KESEMPATAN JANG
MASIH I PERBEDAAN
GOENA PANGGI.
TERBOEKA.
j
LAN MILISI.,
Soedah moelaj beberapa
pn
Pemoeda2 Indonesia jang memini pendjoealan kartjis tonil loetjoe | poenjai diploma HBS 5 jarige cur
(|,Si Bachil” dilakoekan dikota
| sus
atau AMS atas kemaoeannja
dengan ladjoe.
$
sendiri masoek milisi dan mengam
Tetapi masih ada djoega kesem “bil Deadjaran centoek reserve-offi
patan oentoek membeli kartjis itoe
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3 us menenggelamkan 4 boeah kapal

I transport moesoeh atau kapal perbekalan

oleh Sanoesi Pane“
|

bali- misalnja: ,,ia” makin

dengan

tidak

membedakan pang

dengan siapa djoegapoen (ma

kin tidak diseboet ,,akoe”, sham| ba”, ,,jang diperhamba”), ,,padoe

Ika toean” lambat laoen hilang dan
2! diseboet ,,toean' ' sadja, Imenkipah
e | pangkatnja tinggi.

Pada

achirnja

| perobahan

perobahan-

karena

politiek

dan

perobahan2

wmasjarakat

| tentoe berwoedjoed

poela

perobahan semanga,

itoe
sebagai

(pikiran dan

perasaan).
Kalau kita. memandang

peroba-

han2 semangat dalam artian jang
lebih

sempit,

ngaroeh
|

P itoe banjak seka Emon
ag
Latin dan Joenani William Sha
Na
a
Di Italia

mematjoetan

na

. Basa Naaah INasen
ce achirnja mendjadi basa persa
toean Italia, karena Florence ba

ar,| ik letaknja, mempoenjai koeasa po

litik dan tinggi keboedajaannja.
Dante mengarang dalam basa itoe.

4 Ia diseboet pentjipta basa
akan tetapi anggapan i
4

Ingetahoean,

| ramoean

aa

an Pt

| sedjati,

sebab

basa

Inggeris jang

Ba

dipe-

| ngaroehi bermatjam2 basa, Pada
moelanja orang
menjangka, bah

| wa basa Amerika itoe tidak

baik

“| mendjadi alat pikiran dan perasa
|-an2 tinggi, akan

aa

agama,

pemandangan

basa

Arab

(seakan

akan

karena pengaroeh basa itoe, misal
nja: Pemboekaan
sekolah baroe
itoe akan terdjadi minggoe depan:
Ia soedah lama di Djawa: Kedoea
tindakan
itoe menoedjoe perbaikan keadaan di Asia Timoer, Dja
Penjelidikan

atas

lebih

djaoeh

mengoendjoekkan,

bahwa

daging jang dimakan

dipes

ta itoe adalah daging kambing jg.
d:belinja dipasar gemeente.
Basa Djawa, Soenda, Minangka

perbendaha-

i | dipakai dibenoea itoe telah

pe

(pe-

roehi Indonesia poela dalam
hal
semangat
dengan pengetahoeannja, keboedajaannja, badan2
ma
sjarakatnja dsb.nja itoe.
Pengaroeh2 itoe tentoe berwoedjoed djoe
.ga dalam basa Indonesia. Kita ba
njak mengoetip kata dari basa Be
landa dan peramasastera basa Indonesia ada poela
perobahannja

Italia,

| raan kata katanja, sehingga mendjadi basa Perantjis.
7
. Basa jang dipakai sekarang di
. Amerika boekan lagi basa Inggeris

lihat

,,Barat”

.kedoea kalinja).
,,Barat” (bang
| sa Belanda teroetama) mempenga

Basa Perantjis terdjadi dari pa
da basa Latin pergaoelan, Basa
Latin pergaoelan itoe berobah ben
toek2 peramasasteranja, tjara me
dan

kita

dan

hidoeppertama kalinja.
Islam
membawa ramoean
pikiran
dan

melebih-lebihkan djasa Dosiang
| ga itoe, karena Tea pekan perka
ra2 lain.
5:
NG
1
:
5
'hwaban

- ngoetjapkannja

maka

Islam

bau,

Melajoe

Deli dan basa daerah

jang
lain2
besar djoega penga| roehnja, antaranja ada jang sea| kan-akan kedoea kalinja memberi
| ramoean kepada basa Indonesia.
Patoet poela dioendjoekkan, bah
wa tjara mengarang sekarang boe
“kan lagi begitoe bersamaan (uni
form- sebagai doeloe, akan tetapi
| penoelis telah baniak jang 1 mem-

poenjai tjara sendiri,

tetapi kemoedian-

@iboektikan kemoengkinannja oleh

Tjara mengoetjapkan basa Indo
nesia tidak sebagai tjara orang Si

ta ta-| poedjangga2 dan penoelis2.
Perdjalanan basa2 itoe sekalian
nja menjatakan, bahwa tidak
te
1 | tap, melainkan berobah obah, -me |

ngapoera,

Palembang,

ngoetjapkan
ngoetjapkan

Deli

me-

basanja.
'Tjara
basa Indonesia

me-.
itoe

I-noeroet perobahan masjarakat, po | timboel dalam pergaoelan oemoem

-

“ Iitik dan semangat.
Jan
“dimak
sosd dengan perobahan semangat

| di

Indonesia.

Djadi boekan

sadja kata2 baroe

"3 ialah perobahan
pikiran dan pera
timboel dalam basa Indonesia atau
| saan, karena agama, pengetahoedipetik dari basa2 lain, akan teta
an, filsafat.
pi perobahan2 terdjadi poela dalam
Sekalian basa 'itoe mempoenjai | hal2 semasiologisch
(arti kata),

basa2 kalangan (taalkringen). De

|| mikianlah ada basa kalangan

syntaktiseh

goe |

(soesoenan

morphologisch

kalimat),

(bentoek

kata2-

.roe, basa kalangan tani, basa kala

dan phonetisch tjara mengoetjap-

| ngan
nelajan, basa kalangan ilmoe
| dsb. Basa2 kalangan .itoe saling

kan kata2).
Perobahan basa sebagai ini boe
kan loear biasa
sebagai ternjata
dari riwajat basa2 lain dan terang

'mempengaroehi.
Haroes poela di
tjatat, bahwa perdjoeangan teroes
0000
I-meneroes berlakoe antara basa toe
er): | lisan dan basa oetjapan.
Pengetahoean ini mendalamkan
| dan meloeaskan pemandangan
ki

» | ta tentang basa Indonesia

tang

lah, bahwa anggapan, bahwa

dan ten

hari serta tentang soal apa2 jang

'haroes dikerdjakan
P- E njoeboerkannja.

oentoek

2

djelas, kita meroentjingkannja dan
mengatakan, bahwa kita tidak bo
leh mentjiptakan basa jang baroe

me

Pengaroeh politik atas Menara
t | nja basa ,/Melajoe” mendjadi basa

|

Indonesia telah dioeraikan tadi.
Bahwa perobahan2 jang besar

telah

terdjadi

dalam

| gerakan

demokrasi

(ini dapat djoe

z @diseboet

mendemokrasikannja

tikel-artikel
0Oemoemkan.

! dari

Goebels
jang
diSingkatan-singketan

artikel-artikel

dalam

bulletin

itoe dimoeat
,,Dienst

aus

| Deutschland”, jaitoe' 'dioemoemkan
sesoedah

»Kita tidak bisa hindar lagi da“| ri ketentoean jang njata. Kita timenoenggoe

sampai

k. Kita haroes memilih hidoep
: mati

dalam-

per

kita

toek jang pasti,

kini

i soeara, aa

f

g

jang

ta-

1 Ke pk oleh viii

| fat dipandang sebagai satoe boek-

“| ti, bahwa sebetoeinja
kalangan pe“3 merintah
Djerman itoe soedah

| kalang

- ii alat

kaboet dan

propagandanja,

djoega alat-

apalagi jang

aba

GUERILLA MEMBOENOEH
PARA
|

DJENDERAL

Londen,

NAZI

11 Nov,

(United

guerilla

. mendapat

keroesakan

diboe-

Merah

didaerah
5

Lenin-

:

11 Nov.

ter):

(Reu-

jang besarnja 2544 ton.

|

DILAOET TENGAH.
Londen,
11 Nov, (Reuter):
Makloemat admiraliteit: Dilaoet

Tengah

kapal-kapal selam Ingge-

lain.

lamatan.

Atjara-atjara
pergerakan
pas

jang

mengenai

pemoeda

telah

dikoe-

djelas.

SOEARA

PERS

PINJINGKIRAN

ORANG

DJE-

PANG.

BSRHOEBOENG
dengan bertolaknja
sedjoemlah 1.600
— PEDO ITALI DITENGGEorang
Djeparig ketanah
airnja,
|
2
LAMKAN.
KEBAKARAN DI PABERIK
menjebabkan
orang
berpikir,
bah|
Londen,
11 Nov. (Reuter):
ROKOK.
wa tentoenja
ada satoe dan lain
|
Admiraliteit
mengoemoemkan,
»Loc.” mendapat kabar bahwa | hal jang koerang beres, demikian
| bahwa kini 3 boeah kapal pemboedi Pajama, Magelang telah timlah Bat. Nbl, menoelis, (11-Nov.
'roe
torpedo
Itali ditenggelamboel kebakaran dipaberik rokok ke
41),
kan, sedang 2 boeah lainnja menpoenjaan seorang Tionghoa: jang
Selandjoetnja
oleh B.N, ditoedapat keroesakan jang berat. Kemenjewa beberapa roemah oentoek
lis:
“lima kapal itoe diserang, tatkala
peroesahaannja,
Persediaan
tem
Tiap orang
Djepang dianggap
mereka pada tgl. 9 November berbakau dan tempat pendjemoeran
seorang ahli dalam hal keadaanlajar dalam convooi PAT
2) habis terbakar,
keadaan di Tokio, dan tiap orang
Jang empoenja paberik itoe, ba
Djepang dianggap poela sebagai
:
BRINDISI—NAPELS.
da seboelan jang selang menangmata-mata dan mesti selalve mem
Londen, 11 Nov. (Reuter): | goeng pada Bataviasche Maatschap
bawa fototoestel ditempat-tempat
| “Makloemat Itali mewartakan, pij doea djoeta roepiah, sedang jang terlarang.
| bahwa Brindisi dan Napels lagi di taksiran keroegian
Sebetoelnja “ semoeanja
itoe
itoe sebanjak
serang oleh pesawat-pesawat R.A.
tidak benar, Bangsa Djepang jang
djoemlah itoe djoega.
.
Makloemat
'itoe
mengatakan
itoe jalah oentoek
Seorang eigenaar Djawa
dari | ke Indonesia
bahwa 2 boeah pesawat Inggeris
keperloean dagang,
mentjari seloods dan gedoeng2 mendapat
ke
ditembak djatoeh.
socap nasi, Situasi dikeliling Laoe
roegian
f
1300,—
semoea
tidak
di
Makloemat itoe menambahkan,
tan Tedoeh sedikit sekali diketabahwa djoemlah orang jang tewas | pertanggoengkan.
hoeinja,
Penjelidikan
(dari
asal
moela
ke
djiwanja dalam serangan oedara
Oleh
karena ada pembekoean
bakaran itoe kini Pang dilakoejang lampau
nzik dari 40 «
:
deviezen, maka dengan sendirinja
kan.
sehingga 96, sedang orang-orang
peroesahaannja mati. Dan soedah
. jang mendapat loeka-loeka adalah
barang tentoe seboeah toko Dje| 102 banjaknja.
pang tidak
akan mendjoeal ba“ MOELAI TIBA MOESIM
rang2 jang meloeloe keloearan lain
:
HOEDJAN,
hegeri.
Pemb. mengabarkan:
Meskipoen
gelagat di Laoetan
Pada tanggal 4 November
de
Tedoeh
ini
mengoendjoekkan
djoe
ngan tak tersangka2 telah toeroen
ga
akan
meloeasnja
pertjederaan,
hoedjan di Takalar dengan loematetapi hal ini tjoema bagian ketjil
jan djoega. Peristiwa ini menggisadja.
|
rangkan hati pak tani jang senan
Djadi
poelangnja mereka
itoe
. HARGA KETJAP NAIK.
tiasa menanti-nanti tibanja
hoetidak karena ada ,,perintah raha|
Karena
harga botol dan alatdjan, Berhoeboeng
dgn tanaman
sia” dari pemerintahnja.

1 KAPAL PEMBOEROR

| alat lainnja

naik

maka

TOR-

indoestri

| ketjap di Grobogan mendapat
| 'soekaran

sehingga

selengkapnja
naikkan dengan

ke-

harga-harga

(detailprijzen)
254.

di-

PERINGATAN
1000 HARI WAFATNJA SOENAN.
Di
Woerjating.
rataan

Pada malam
Ahad tanggd 8/9
November ini perhimpoenan poe-

tera

sentana

Soerakarta

keloearga
,,Narpo

bersama-sama

dengan

Narpowandowo”

keraton

- Wandowo”

dan

,,Poeteri

,,Moedo-

Wandowo” telah mengadakan per
temocan
anggota, bertempat
di
pendopo roemahnja K. R. M.T. H.
Woerjaningrat di Solo, jang dihadliri

koerang-lebih

| dan tamoe,

1500

diantaranja

anggota

beberapa

poeteri.

Setelah diadakan pidato pemboe

kaan oleh mr. R. M. T. H. Soemodiningrat
sebagai ketoea N. W.,
disertai keterangan riwajatnja almarhoem Z. V. H. Seri Soesoehoenan X jang besoek 15 November
ini bersetoedjoe 1000 hari wafatnja, teroetama atas djasanja bagi
negeri dan ra'jatnja, laloe diadakan oepatjara , selamatan”
jalah

,njewoe” dengan pembatjaan do'a
oleh pengoeloe-besar K. R. T. P.
Tafsiranom dan oetjapan amien
oleh semoea jang berhadlir.
Nasi-selamatan laloe dibagi didjamoekan
kepada semoea jang
berhadlir, hingga djam 12 malam
'boebaran dengan selamat. (,,M”).

CONFERENTIE MOEHAMPe
MADIJAH.
Moelai hari 7—9 ini boelan Magelang mendjadi tempat conferentie M.D. djadjahan Kedoe dan Mataram. Ketjoeali rapat-rapat terboeka bertoeroet toeroet dgn, men
dapat koendjoengan jga memoeas
kan. Rapat terboeka itoe dibagi2
demikian:
1. Pemoeda M.D. pada malam Sab' toe dimoelai dengan api oenggoen
di Tingkon.

ki

2.

Moehammadijah bah. laki-la

pada Minggoe

malam

di Panti

Pamitran. Dalam ini rapat ada beberapa poeteri jang menggeroetoe,

sebab dalam soerat sebaran tiada
diterangken ,,tiada menerima kaoem

poeteri”,

ka, karena

diadi

paham -mere-

“diseboet rapat open-

5

Diwartakan, bahwa kapal-kapal
perang Inggeris merampes kapal
pengangkoet
Finland ,,Annebelg”

seperti tjabang-tjabang

ngan gamelan dan muziek serta se

jang

teronja.

soedah

rombongan-rombongan

grad.

KAPAL

pent

York,

namanja

oleh

lajar.

FINLAND DIRAMPAS
INGGERIS.

Radio Moskou Kkoksokkoenikan,
bahwa djenderai Von Halder, generaal-majoor
Mankson
dan seorang djenderal lain jang tidak di

ketahoei

kapal

baar, djadi kaoem poeteri poen boleh pada hematnja. Setelah ditolak kedatangannja, maka menjesal
lah mereka
atas koerang terangnja soerat edaran itoe.
3. Rapat 'Aisijah digedoeng Pe
lem pada Minggoe siang.
Dengan adanja conferentie ini se
bagai soentikan dari
pembitjarapembitjara
pada rapat terboeka,
dapatlah kiranja mendjadi pemetjoet kaoem Islam di Kedoe sean-

Press-O.-JB.):

ena
tiba-ti-

tidak

di basa Indonesia.

New
| rm an jang

itoe

neroes dan bentoeknja pada soeatoe masa tidak dapat ditahan. Ki
| ta tidak sanggoep menetapkan ben

noeh

Stalin berpedato.

« bisa lagi

inilah terletak kemoeskilan
pat saja kemoeskilan

kem

: “Yaikatatp nanti diadaken front jg.
kedoea di Europa. Hal-hal jang tidak menjenangkan kalangan Nazi,
| tampak djoega misalnja dalam ar-

batas

“akan dapat kita selesaikan seante
ronja. Basa toemboeh teroes me

Demikianlah

ga dimasoekkan kedalam perkara
“ I politik) mendemokrasikan basa In
| donesia (dalam banjak hal haroes

sama sekali.
:
:
Dalam menetapkan batas

jang paling besar dan pada penda

masjarakat

Indonesia tidak oesah dibitjarakan

lagi pandjang lebar.

kita

tjoema boleh memetik kata asing
atau membentoek kata baroe, tidak
baik adanja. Dalam pada itoe pe
robahan2 itoe nistjaja mesti
ada
batas batasnja. Soepaja soal lebih

perdjalanannja dikemoedian

2 boeah

dipakai | TataTg

| kat orang, ,,saja” dipakai berha

“pan

dan

2 boeah kruiser pembantoe moe-

goe

Dalam ini rapat digembirakan de-

MOMENT AKSI LM.
LM. tjab. Tidas
telah melangsoengkan
Moment
aksinja pada
Minggoe siang tgl. 9—11-41 dengan mengoendang wakil perkoem
poelan lain dan pers. Berhoeboeng

dengan beberapa sebab, teroetama
tempatnja ini rapat tiada dapat di
langsoengkan pada malam MingGS

djagoeng

. 5

pak

hadjatkan

tani sekarang

air.

Menoeroet

meng

pende-

ngaran kita sekiranja tidak datang
hoedjan,

maka

djagoeng2

itoe

tak

ada hasilnja.

Ini dioendjoekkan,
pa

toko

jang

besar,

ada pembekoean,
berdiri,

KOERBAN

BADIK DALAM PA.SAR.
Pada hari Selasa tanggal 4 No
vember telah terdjadi pertikaman
dalam pasar Patalasang sehingga
jang ditikam bernama Lamarang
Dg. Bella tewas djiwanja.
Jang
menikam bernama Karoeng telah
dalam tahanan, Doedoeknja perka
ra masih dalam pemeriksaan Djak
sa Takalar,

bahwa

Di
2500

tentoe

sekalipoen

dan masih koeat

diboeka

memberi

'sokongan,

comite

boet menjampaikan
ma kasih.

banjak2

terse-

teri

SEBOEAH

ROEMAH TOEA
ROBOH.
Pada Djoem'at kira djam 9 se
boeah roemah di Tjantian Doekoe
straat di Soerabaja karena toea te
lah

roboh,

Roemah

ini

ialah

oen-

toek paberik temoelawak.
Pada harj Selasa ketika anak la
ki2 toean roemah, seorang
Arab,
menjampaikan rekening pada sipe
njewa toean Hok Eng Lay melihat
bahwa dinding gedong itoe banjak
patiah2 dan mengatakan ini pada
sananja,
- Orang Arab datang kesana oentoek memeriksa, tapi dikatakannja
bahwa dinding itoe masih koeat,
Menoeroet - Soer, Hbl. roemah
itoe didiami oleh 5 orang dan tiap
tiap hari ada 10 orang perempoe
an

jang

mengisi

dan

membersih-

kan botol2 oentoek temoelawak.
Pada hari Djoem'at pagi ada 5
orang 'Tionghoa sedang berdjoedi
lan pada masa itoe toean roemah

melihat bahwa

roemahnja

akan

roboh.

Oentoenglah, bahwa ketika ting
katan atas roemah
itoe roboh,
orang berada didapoer,
sehingga
kerjelakaan orang tidak ada, ha
nia tocan Hok mendapat loeka2 se
dikit.
Barang2 jang terdapat didalam

nja habis roesak.
| RAPAT

MOMENT-ACTIE INDONESIA MOEDA.
Seperti orang kiranja telah men
dengar, maka tjabang tiabang In
donesia Moeda seloeroeh Indonesia
“pada hari Sabtoe tanggal 8 boelan
ini telah bersama sama mengada

kan moment-actie
sing2,
Indonesia

ditempat

Moeda tjabang

ram tidak ketinggalan poela,

maMata

oen-

toek toeroet dalam actie terseboet.
Pertemoean ini dilangsoengkan di

roemahnja K, R. .T.

kalau

(menoeroet

kabar)

dalam

minggoe depan masih ada djoega
jang meninggalkan negeri ini sebanjak 5 atau 6 riboe.
Meskipoen
kita tahoe, bahwa
mereka

itoe poelangnja

tidak mem

poenjai sangkoet pacet dengan keadaan

di Tokio,

dan

pada

hakekat

nja tjoema berdasarkan perekonomian belaka, tetapi kita tidak boleh tidoer. Kita haroes djaga-djapidatokan

oleh

apa jang di-

Churchill.

nja sendiri djoega hampir tiap tiap
perkoempoelan
dikota
Mataram
mengirimkan wakilnja.
Dari PID
diwakili oleh 2 orang mantri poli
tie, Dari kalangan bangsawan ke

lihatan djoega
BRM.
Soekadari,
dan masih banjak lagi kaoem intel
lectueelen jang tidak perloe kita
seboetkan satoe persatoe.

Jang memimpin malam itoe ialah

t. Soemarmo, ketoea tjabang
LM, Solo.
Adapoen isi pidato2 seroepa dengan jang telah disiarkan dalam
s.s.k.
Pertemoean itoe ditoetoep djam
10.30 malam.

Kabar

Tontonan

ALHAMBRA

—

,Soeara
RIALTO

Berbisa”,
—

»Si

Topeng

SAWAH

BESAR.

SENEN.

Besi”.

THALIA — MANGGA
BESAR.
»The New Spirit of China”.
PR.

PARK

»Hung

—

PRINSENLAAN.

Hsing Chej Chiang”.

CINEMA ORION
North
West

—
GLODOK.
Mounted
Poli-

ce”,

@UEEN
,The

Mean

—
PANTJORAN
Last Warning”,

Pa aamas

President Dirzctrice R.P.M, Bat.
C., sekalipoen banjak jang meminta soepaja verslag angka-angka
jang demikian pandjangnja
itoe
dimoeat, tetapi sajang, perminta-

an itoe tak bisa diloeloeskan,
Djangan

menjesal,

Pak Dipo — Poerwokerto, toelisan jang beroepa oeroesan

dalam

itoe lebih baik dibereskan

dikala-

ngan sendiri sadja. Diwaktoe seka
rang hendaklah
kita sedikit bisa
menahan hawa nafsog
Toelisan ,,Pen

Joedodining-

rat,

Perhatian ibesariiokali, oleh ka
| rena selain dari pada anggauta2-

teroes,

Indonesia ini masih tinggal
atau 2.000
orang Djepang,

ga, dengan mengingat

COMITE MESDJID DJAMI'
KANDANGAN,
Comite Perbaikan Mesdjid
Dja
mi” Kandangan mengabarkan, bah
wa hingga kini
djoemlah wang
kas ada f 4437,3015.
Kepada
sekalian
toean2 jang

kini

masih ada djoega orang Djepang
jang datang kemari. Poen bebera-"

doeloe.

nja,

ai

mag

5 December

1 Nov. t/m

Moelai

W)

|
ka
1

djoega,
asal ia dikasi makan apa

N

OISHI

TOKO

79.81 Tel, Wi. 1623.

Senen (Djalan tram)

"jang baik boeat badan.nja. Adapoen jang paling
baik boeat dia ialah
Soesoe ENTJER
:
9,

NAAMPLATEN INDUSTRIE €FOTOGRAAF

&,MINORA :

MAOE DIOVER TOKO
Langganan

Barang-barang

banjak.

Dir:

masih

Eig.

Moedjammil Winarso.

Kota.

Centrum

di

bagoes,

nampak

Tempat

BATAVIA-C

——

KRAMATPLEIN — 11

selenas- lekasnja

dengan

Compl:

Gedong dan pekakas-pekakasnja
(etalagekasten) masih
baroe

Z
pake

Centrale

No.

Pem:

Adm:

pada

soerat-soerat-

dan

Keterangan

Hilang ,,Van Galen”

1137.

Bank

TIndonesisehe
IC.

L,

f 50.000,—. Satoe-satoenja Maatschappij oentoek kepentingan-

nja Indonesiir (Boemipoetera), hoeat toendjang perdagangan:
Import dan Export, boeat bantoe peroesahaan fabriek tenoen,
fabriek atji, mengerdjakan oeroesan Bankzaken, dls.
Aandeelhouders dapat 2 kemenangan: le, keoentoengan laba
saban tahoen, dan 2e. ditolong kepentingannja. Satoe aandeei
harga f 25-— boleh ditjitjil. Belilah lekas, djangan toenggoe
kehabisan,
C. V, CREDIET- EN SPAARBANE ,, VOLKSBELANG”.
Hoofdkantoor: BANDOENG, Kepatihanweg 2 — Telf. No. 1003
Memberi-pindjaman oeang tidak pakai renten: centoek mem.

membeli

bikin roemah,
tanah

sawah

dan

jang

meneboes

dan sawah,

tanah

kapitaal

tergadai,

boeat

roemah,

f 0.90 oentoek pindjaman
Ocang simpanan saban boelan:
f 500.—, f 1.75 oentoek f 1000.— seteroesnja sampai f 10.000.—

Dapat pindjaman sesoedahnja menjimpan 2 tahoen, angsoerantiap-tiap pindjaman

f 500.—

dari

dan f 5.—

tiap-tiap f 1.000.—.

Socatoe djalan jang semoedah-moedahnja bosat mendapat roemah, tanah dan sawah.
' BANKIER: NED. HANDEL MAATSCHAPPIJ N. V.
Ditjarj Agent dengan peratoeran jang menjenangkan

Mintalah keterangannja, propectus gratis.
Pertanjaan ke Hoofdkantoor, haroes disertakan postzegel.

posiwissel

dan

,Soerat-soerat

dikirim

sah

hanja

rechtstreeks ke Hoofdkantoer di BANDOENG.”
»Agentschap di Batavia-Centrum, Def. vid Bosch 165
No 539 W.L,

Tel.

Y

rPatjare

F 1. sozali masat

Moelai

12

Segeralah,

baroe!

haroes

membantoe!

djangan

menoenggoe!

AL d
7

BE
EN
aa

|

FONDS

Abonne's

asa

IN

paling

!

KEMATIAN.

lawanja

|

$ sedikit 6 boelan, djika me.
| ninggal,

noenggak,

asal

tidak

dapat

|

me-

|

uitkee- ''

ring f 25 — (doea poeloeh
lima roepiah).
Be

aa

ea ae

ma

Apa

badan

|

Malas? 2

B

Air

PATJAR

Toean

tidak

moeka

kelihatan

fjobalah

saban

hari

sekaleng "Soesoe

Entjer

minoem

Tentos

2

sNorth West
“Mounted Police”
(Boeat 17th. keatas)
Speciaal Matinee:
Saban Minggoe djam
10 pagi dan 1,30 sore

boeat 16 Nov.
— sSLONE WALF SPY
BUNT”

dengen Warren-

William - Ida Lupino
ANAK2 bole nonton

Oueen

TN AA AT RL

Theater

Pantjoran— Batavia
aan
maan ea ana ab

ah.

Fa Mana Bila Ta

j2—13 Nov. 41
Satoe Film MysterieDrama jang paling
menarik hati penoeh
dengen resia? seram,
Hepemboenorhan
bat, Kedjem,
sIhe Lost Warning
dengen
Preston Foster —
Frank Tenks.
Boeat

17

th.

diatas

Moelai 14 Nov. '41. Satoe Film Melajoe jang actie

SI

j

inee 15-16

"Mr.
en

Nov

GOMAR'

Anak-anak
boleh montond

djam 4 sore.

WONG

Boris Karioff

Detectieve"
Boeat 17 taon keatas.

Toean heran!

gram.

PERIKSALAH ISINJA JANG TERTOELIS PADA KALENGNJA, JAITOE: 440

Mr.- Cornelis.

Sinshe TJIA

SIOE KHEE

Ini

TOKO
- TIGA 45, BATAVIA
SAlJ KIM TAN (obat bengek)
(ASTHMA)

malam

RETNA

dalam

BEBBISA

Satoe film jang menggambarkan apa jang gandijil
didalam penghideepan manoesia satoe tjermin
3
bagi masjarakat sosiaal.
Anak-anak

THALIA BiOSCOOP
Rebo

12

November

'41 (Satoe

malem

sadja) aken dipertoendjoekan satoe film Tiongkok
jg naro :s disaksikan oleh sesoeatoe Tong Pao disini:

he

New

Spirit

of China”

Dalem ini film dikasih liat pegimana kita moesti
belakea kita poenja tanah Leloehoer dari
serangan r cesoel
Anak-anak bole nonton.

HAREP PERHATIKEN:
Berhoeboeng kita poenja

gebouw

pada

tanggal

13-14 November '41 doea
malem dipake boeat
Toneel FAT. tida ada pertoendjoekan B:oscoop.
Mueiain hari Saptee 15 November 1941 dan maiem
berikoetoja dengan Bangga kita soegoehkan:

»Soeara

Njaniian

diwaktoe tengah Malem”

Jang sanget terkenal dan populair! Bitjara Tjeng
Im

pake

Tekst

Melajoe!

Anak? dibawah oemoer 17 ih

tida bole nonton

Matinee Ini Minggse: 15 16 November '41
Hari Saptoe 15 Nov
djam 130 siang dan
Minggoe 15 Nov. djam 10 pagi dan 1.30 siang
—
,BKOMANUE
AND RHYTM"
—

sm.
Anak-anak

dan

Minggoe

15-16

Nov

djam 4 sore

—
BLOOD
CAPTAIN
dibawah cemoer 17 tahon tida boleh nonton !

BATAVIA-C

yaa

SENEN
AWE£S!

dan malam

berikoetnja:

AWAS!

AWAS!

"SI TOPENG B:SI'
Moentjoel lagi ,,$i Topeng Besi” Satoe Tjangkriman
amat soelit jang telah menggemperken seloeroeh
doenia berabad-abad lamanja!

dengen
Warren

Louis Hayward

William

- Josep

Boeat

,

— Joan Bennet

Schildkraut — Alan

17 Taon

Hale

Keatas!

Prinsen- Park, Sara
PRINS THEATER:

5

Ini malem dan brikoetnja
film. Tiongkok jang

,HUNG

HSING

dipersembahken
menarik:

CHIANG”

CHU

bagian

Anak-anrk dibawah

kel

17 tahcen tida boleh nonton

THEATER
KA 2:

Ioi malem

pevgabisan

dipertoendjoekan film Tivngkok jarg
kasi pemandengan Silat.

»VEN SHU SHEN"
Ini

banjak

Serie ka 2

Anak-anak

Anak-ahuk bele nonton,

Hari Saptoe

kele menta.

BIOSCOOP

Isi maism

Agent? di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Bandoeng. Hong Oh Thian, Makassar. Phang Tjoeng Soen, Billiton.
Palembang,

SOE-

DJOEWITA — RETNASIH —Rd.
KARNO— OEDJANG dll.

SOEARA

PASAR

Ini malem

besok

Paras Sawah Beer — Batavia Ceniram

RIALTO
Tian Seng Kook

malam

dan

Technicolor!

MAN

segar dan

Toean

malem berikoetnja
Ratoe Film Actie jg
paling besar dalam
taon '41 dengen

naa

kebelakang?

berseri-seri?
Libby's!

GOEROE
ISTRI
(bevoegd)
soedah berpraktijk di HL.S.
8 taoen, bersedia bekerdja di
Meester of Bit.-Centr. sebagai
goeroe particulier.
Keterangan Tjipinangweg
18

pajah ?

merasa

gampang

Tidak

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang
baroe didapetken atawa jang soeda lama di
tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek
terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek
dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak,
sering keloear keringet, sering kamkoe sering
baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja
lantas semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea mace-

ORION sisiva

Nov

orang

Galen”

ma kasi dalem advertentie,

(

CINEMA

Tiap

,,Van

adalah sercepa obat jang
SAIJ KIM TAN
zanget moestadjab boeat semboeken penjakit
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri-

@ Tiap-tiap hari Cddvertentis @
s

poela

doeloe!

dan

dagang

peroesahaan.

nja f 2.50 dari

Lahir

jang

B.I

INLANDSOHE MAATSCHAPPIJ OP AANDEELEN (LM. A,)
Muatschappij tot Bevordering van "Handel- en Volkswelvaart.
GEVESTIGD TE BANDOENG — TELEFOON No. 1003
Ketetapan kapitaal Maatschappij f 25.000.-— akan didjadikan

"3

bole nonton.

malem
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TAHOEN

BEMAN

DANGAN
$
1

oleh .tocan. 1 PEMBONGKARAN DJALAN,

| Dalam pemeriksaan

E | beri. tempat memoeat arbkal
"

an Tam esa
orang

ca || dak boleh djadi.

jang menigel

persman “eentocke

:

Gemeentelijke

nge

| moemkan toelisan itoe, seba
i ke
dipianin ch

ROEANG

Pasal tidak djadi atau dioendoer
#innja pembongkaran djalan ti

technische

dien- |

1 | sten sekarang telah moelai menger

me

4 jakan dengan persediaan?
| bongkaran itoe, pertama,

pem-|

Barisan boeroeh bertam- :
bah besar.

de

i

. | ngan pemindahan kali Tjideng de
ngan

toean Wua

as Pa Wongso, dan sebeloem

djarak

kira2 UV) km,

'ETAPA banjaknja perobahan

dari|

s |pemindahan dari djembatan dari|
ajadi
“kali

dir

BOEROEH

perobahan

jang

soedah

diterima

ter-

nja,

karena keadaan perang, baitoe, letaknja bagian terachir|
Pat artikel itoe lebih dahoeloe
rangkali
soedah tjoekoep dirasai
diselidiki pada jang bersangkoe-| dari Oude
Tamarindelaan, dari|
|
oleh
segenap
pendoedoek Indone-tan, jaitoe seorang Dempeta toean Laan Holle hingga Tanah Abang |
sia,
jaitoe
karena
mahalnja harga
| Heuvel.
Jap Tek Tjoen.

Kesimpoelan art. itoe jalah 'bah- : Selandjoetnja boleh diwartakan |
disini, bahwa djalan jang baharoe,|
| wat. Yap Tek Tjoen setahoen ia
manja menoempang sebagai pupil | dimana sampaj di Oude Tamarinde|
- “di stichting Pa Wongso itoe de laan hampir sedjalan (evenwijdig) |
|

: (ngan 1 diperlakoekan boekan sebagai. Idi Laan Holle, akan mempoenjai |
-pandjang kira? 2 kilometer, seba: |
: | biasa ditiap tiap roemah stichtir
| oleh karena itoe ia kepaksa men. : gai Nassauboulevard
sekarang,
Tak tjari pekerdjaan, dan telah diteri dimana djalan ini akan Minorboene !
kan.
| ma oleh soeatoe peroesahaan. Oen|
Ada kemoengkinan, bahwa dja» | toek bekerdja di peroesahaan itoe
"Dia tidak mempoenjai pakaian, ma lan jang baharoe inj atas oesoel B
ka ia telah memindjam oeang pada en .W akan diberi nama
,Beatrix

| Pa Wongso f 6.—

| boulevard”,

Setelah pemoeda

itoe

moelai be

kerdja ia pindah kelain roemah,
. | dan ventoek membajar hoetangnja

tetapi

demesntorana

dalam hal itoe akan memberikan
djawaban pada waktoenja,

pada Pa Wongso ia kirim Postwis|
PENGHASILAN
sel f 3.50, restant f 2.50 jang be
NEGERI
'Iloem dibajar, tiba2 pemoeda itoe
TEMBER 191.

ditoedoeh menggelapkan, sehingga

Dalam

. dihoekoem satoe boelan oleh Land |negeri

| itoe tak heran, kalau koeat benar | K:
Pe
- hangat kita kepada
Sekarang dimnngimaris " -orang
roesaha mendir
|.
ikan bank. Asal

:
Boa

i jang anehnja, dalam go'kaoem Moeslimin jang

: mengharamkan

rente,

giat sekali

orang mengandjoerkan bank.

Ber-

: | bagai matjam bank moeslimin te-

| lah berdiri deng:
kan ,tid lak

-

- Mengoemoem-

memoengoet

hrenter, Djadinja mereka men3 tjoba mendjalankan bank dengan
| “aa
memoengoet dan membajar

“ala

bank Man

jang mana oemoemnja tiap tiap Kita:
stichting oentoek mendjadi tempat
rawatan dan
pendidikan goena |
kanak kanak jang dirawat disitoe

| soepaja

mereka mendjadi

manoe|

sia dalam arti kata jang seloeasloeasnja.
5
Pemeriksaan ini am
sampai se
kian, sedang waktoe soedah djam

M. T. $. DI MALANG.
»Middelbare Technische School”
pasti akan ditetapkan di Malang,
sesocai dengan apa jang telah dioe
Soelkan
oleh directeur Departement Onderwijs.

Oleh Hakim pemeriksaan di

cendoerkan sehingga.
Nov. ja, da,

tanggal

24
5

—

GOEBERNOER2
Goebernoer

ga. dan

x

|

Pemeriksaan toean Soetarso di
kapital asing. Ia tidak|
bawah pimpinan Onder-Voorzitter
akan dapat mendjadi bank jang
toean Mochamad
Tahir, berhoesebenarnj
dengan.

menerima simpanan orang jang
mempoenjai kapital tidoer, jang
ar rente. Hima
tak Maa

hasil

S0 itoe, sebagai seorang jang men ada f 565,6 joeta, sedang 9 boelan
@jadi leider dari seboeah stichting, | tahoen jang laloe ada f 455,8 joe

itoe tidak | satoe.

a. Paling bagoes ia dapat

September

(ketjoeali defensie- dan uit
| voerrecht)
| gerecht.
semoeanja ada f 63.8
joeta, sedang
Oleh sebab itoe toean Kajan me
dalam tahoen jang
laloe ada f 63.6 joeta.
I-rasa wadjib mengoemoemkan
itoe
Djoemlah penghasilan negeri da
kedjadian, karena dianggapnja ti
lam 9 boelan jang. pertama
Idak pantas perboeatan Pa Wong1941

membajar rente, njatalah ia tidak
-akan banjak 200
ng asa-dna
panan atau deposito. Dengan ke-

adaan begitoe, ia tak sngat mengharapkan akan dapat beroesaha

boelan

SEP

DI

Borneo,

goebernoer

BETAWI.
dr.

B.J.

Timoer

G.A

W.

pada

hari Sabtoe jang laloe

dah

Ch,

sampai

de

Ha

Raja,

Haze Winkelman,

dikota

Betawj

soe

ini. Per

| boeng dengan seboeah toelisan da loenja oentoek membitjaraka
n be
lam roeangan Sin Po jang diang | berapa soal jang penting didepar

gap menghina

rang Tionghoa

nama

baiknja

poeteranja

seo

toean

temen:

dak

Binnenlandsch

diadakan

Bestuur.

Ti

barang-barang. Akan
orang masih

bahwa

peperangan ini soedah me-

ngadakan

beloem

poela perobahan

keadaan

demikian,

maka kedoedoekan kaoem tani ber
obah mendjadi boeroeh.
Oemoemnja
orang desa itoe ta”

pandai

tetapi sete-

ngah

oleh pa' tani itoe oepah-

Dengan

memegang oeang.

Oeang

jang ratoesan atau riboean jang di

terimanja karena pendjoealan

insjaf,

ta-

nah pasti lekas habis. Bagaimana
djalannja
oentoek
mendapatkan
nafakah, djika ocang soedah habis

soesoe-

nan masjarakat.
Djika kita melantjong ke daerah-daerah dingin,
jaitoe didaerah-daerah pegoenoengan dapatlah kita melihat, bahwa didesa-desa jang sebeloem perang keadaannja serba soenji, sekerang soedah mendjadi ramai.

dan tanah tidak ada lagi? Ta' ada

djalan lagi ketjoeali mendjadi boe
roeh. Pada waktoe ini penghidoepan mereka
tidak begitoe soesah
berhoeboeng
dengan
pembikinan
roemah-roemah jang sekarang sedang berlakoe didesa. Soedah baorang-orang kota jang
Di desa-desa itoe, sebeloem pe- ' rang tentoe
:
rang meletoes, hanja datang orang | tinggal dipegoenoengan itoe ta' bisa melepaskan kenikmatan jang
orang kota, sebagai ambtenaarmereka soedah rasakan dikota-koambtenaar,
orang-orang
dagang
Tentoe sadja roemah-roemah
jang hartawan,
peladjar-peladjar “ta,
lesa itoe ta' akan dapat mentjoedan lain-lain oentoek beristirahat
koepi keboetoehannja.
Dari itoe
di waktoe vacantie. Kediaman mereka jang doeloe bersifat semen- j mereka membongkar roemah-roemah jang ta' banjak bedanja dari
tara itoe, sekarang lambat laoen
dan mendirikan
mendjadi
tetap.
Doeloe
merekaj goeboek-goeboek
roemah-roemah
baroe - menoeroet
itoe menjewa
sadja roemah-roemah jang disediakan oleh pendoe- | stijl dan pembagian jang baroe poe
la. Oleh karena pembangoenan gedoek desa oentoek vacantiegangers
dong-gedong
itoe,
maka tenaga
Sekarang
roepa-roepanja mereka
orang desa kini sangat diboetoehitoe ta' poeas lagi menjewa roemah
sadja,
melainkan
mereka ingin | kan oentoek mendjadi boeroeh, sebagai pemoekoel batoe,toekang
mempoenjai roemah sendiri,
agar
batoe,
toekang
mengambil pasir
soepaja
sewaktoe-waktoe mereka
dan lain-lain. Ta' sedikit poela me
dapat tinggal di pegoenoengan.
reka
jang
mendapat pekerdjaan
dikota-kota.
Oleh
karena
adanja ,,de trek
naar boven” ini, keadaan di desaDengan
oeraian jang singkat
desa soedah tidak sebagai doelbe.
itoe teranglah kiranja, bahwa baDidesa sekarang tidak hanja diam
risan kaoem boeroeh kini soedah
bapak tani sadja, melainkan orang
bertambah besar. Moengkin kaoem
orang jang mempoenjai kedoedoeboeroeh mendjadi golongan jang
kan tinggi dalam masjarakat, seterbesar dari pendoedoek Indonebagai ambtenaar, anggauta Volkssia.
Soedah
selajaknja kepentiraad atau particulier djoega tingngan-kepentingan golongan
jang
gal disitoe.
terbesar
dalam
sesoeatoe negeri
ta' boleh diabaikan.
Sebagai tadi soedah dikatakan
kediaman mereka pada waktoe ini

|

tidak sebagai

doeloe, jaitoe oen-

Perloe

kita

toek sementara
sadja goena mengaso, tetapi mendjadi tetap. Setidak-tidaknja mereka tinggal di

sini, bahwa

pegoenoengan

dian

setiap

ada kesempa-

toehkan

sangat

itoe sebagai
akan

memperingatkan

waktoe

di-

jang memboetenaga

sekarang
lampau

boeroeh

ini kemoe-

djoega.

Djika

lapangan pekerdjaan soedah sempit lagi,
hendak
kemana kaoem
tanah Pal Merah. Pemeriksaan ini noer, dan kedatangan mereka itoe
boeroeh
itoe?
Tanah
tidak poenja
“Fajoega tak dapat diteroeskan ka adalah tjoema kebetoelan belaka. |ranlahvikita, bahwa sekarang
ba- | b
,
-d
lagi dan oeang soedah habis. Ter(BN)
“rena
anak
Landheer
itoe
tak
da
njak
tanah-tanah
kepoenjeaan
menerima rente ceang, aa
ke
paksa mereka itoe akan menderita
tang:
orang desa-desa jang soedah pinitoe kepada roemah
kesengsaraan. Dari sebab itoe, kidah
ketangan
mereka
dengan
hardantanah, dan menerima rente
«
ta haroes mendjaga dari sekarang
COVIM
ga
jang
loemajan.
Poen
perdagaMEMBA
NTOE
ROESIA
.
sewa tanah dan
sewa
agar soepaja malapetaka tidak me
Pemeriksaan toean
Liauw
Jo
ngan tanah didesa-desa sekarang
Bikin
pakaian.
ni roemah, Kedoea-doeanja itoe ren.
nimpa sebagian besar dari pendoe
mengoentoengkan
sangat.
Kita
Plaatselijk Kleeding comite
Co
.
d
tetapi dimata orang| Beng djoega dibawah pimpinan toe
doek Negeri.
Diwaktoe sekarang
dapat
mendengar,
bahwa
tanah
jg.
an
Moehamad
Tahir.
Ia
ditoedoeh
vim
dikota
ini
soedah
moelai
mem
. maoe menerima
rente
ini
banjak
sekali
oentoeng jang
diwaktoe”sebeloem
perang
boleh
di
bikin pakaian goena Roesia. Peti
? 'oeang 'boekan rente, Jang ,rente” “telah mentjemarkan nama Loerah
soedah
didapat
oleh
beberapa gobilang
ta'
ada
harganja,
baroeDjago
alias
Djajabaja
dalam
roea
dgn,
pakaian wil soedah diserah
baginja tjoema boenga jang timlongan berhoeboeng dengan
mabaroe
ini
bisa
didjoeal
dengan
harngan
Hong
Po.
:
kan
kepada
komite tsb. dengan
t | boel dari memindjamkan oeang.
djoenja
peroesahaan
jang
memga
f
150.—
dan
pembelinja
dalam
Saksi saksi dalam perkara
ini
maksoed soepaja dikirimkan
Tetapi kalau oeang tadi dibelikan
lan
bocat atau mendjoeal barang-batempo tiga hari sadja .soedah da| roemah dan-dipoengoet boenganja poen tak datang, dan dioendoer- djoet ke Roesia. (Aneta.)
rang
oentoek
pembelaan negeri.
pat
mendjoeal
lagi
kepada
lain
kan
poela
hingga
tanggal
25
No
| sebagai sewa, itoe baginja boekan
Poen barang-barang Indonesia jg.
orang
dengan
harga
f
250.—.
| rente. Ia tjoema melihat lahirnja vember jang akan datang. (Br.)
TANDA
BAHAJA
OEDARA.
diboetoehkan oleh loear negeri har
| sadja, meloepakan boektinja jang
Sebagai telah kita kabarkan da
ganja mahal,
sehingga mengoenBagaimana akibatnja
,,de trek
sama sadja kedoea-doeanja. Tetahoeloe maka tiap2 har' Senen sotoengkan sangat bagi mereka jang
naar
boven”
ini
terhadap
kepada
pi betapapoen djoega,
praktek
re oleh LBD
diboenjikan peloeit
mengeloearkan
barang - barang
ra'jat desa kita ta' dapat mengeTREKKINGSLIJST LOTERIJ BA
5 orang kaja jang tak maoe menetetapi roepanja beloem diketahoei
itoe.
tahoei. Apakah orang-orang desa.
rima rente itoe, tidak sedikit djoeRANG.
| tidak sedikit
oleh pendoedoek apa arti peloeit
jang soedah kehilangan tanahnja
ga mendatangkan bahagia kepaPada hari Sabtoe malam Ming
etjil jang terkesatoe dan pelocit kedoea. Se
ga
Oentoeng jang sebegitoe banjak
itoe dapat mempertahankan
hi. | da bank orang
kita tadi,
goe jang
laloe digedoeng kamar
bab itoe diminta dengan sangat ke
nja djangan dipergoenakan oenMenoeroet
doepnja
sebagai
tani?
. pada menjerahkan
kapitalnja ke
bola ,,Kagoejoeban” di Mr, Corne
pada pendoedoek oentoek memper
toek kepoeasan sebagian ketjil sabank dengan tiada mendapat halis telah diadakan penarikan lote hatikan dengan saksama akan boe pendengaran kita tanah-tanah ig. dja, melainkan dipergoenakan oen
soedah
didjoeal
kepada
orang| sil, lebih baik
dilekatkannja kerij barang2, goena membantoe aksi nji itoe,
2
toek kesosialan. Selain dari pada
orang kota itoe tidak hanja tanahroemah, kesawah dan lain-lainnja 'van Galen”, Covim, dan plaatsePoekoel 6 sore tepat (peloeit ke tanah oentoek mendirikan roemah
kenaikan
oepah,
kaoem boeroeh
itoe, jang
menghasilkan boenga
ljke Armenzorg. Adapoen hasilsatoe) mengatakan bahwa bahaja
rendahan
memboetoehkan
persesadja, melainkan djoega
sawahsaban tahoen. Perasaan si-empoenja ialah sebagai berikoet:
oedara, atau kapal oedara moediaan oentoek waktoe penganggoe
sawah,
Djika
ini
betoel,
soedah
te
.
nja kapitah tidak terganggoe, sesoeh datang. Maka boenji toeroenran jang moengkin datang kembaranglah nasib jang dihadapi oleh
ia tiada memoeLotPrijs2.
h, Na
“Medi “bab dimatanja
Pris.naik, sebagai tangis (huiltoon)
li sesoedah perang habis, pemeliorang-orang
desa
itoe
nasib
ngoet
ente. Tetapi bank
tiada
ja
2 hara
benummer
Dj. 6 liwat sepoeloeh adalah penos
haraan diwaktoe toea, Hn
boeroeh.
mendapat
modal oesaha, Ia terle prijs
Toge
fiets Raloeit kedoea jang mengatakan bah
diwaktoe sakit dan kediamas» Ag:
paksa berdajoeng dengan kapitalleigh.
wa bahaja telah liwat: boenjinja
pantas.
Bagaimana
tjaranja
orangnja sendiri, jang tentoe tidak be1 sechrijfma2e
3178
berlainan sekali dengan peloeit keorang
desa
mengerdjakan
tanah
gitoe banjak. Sebab itoe tak bachine Hermes.
satoe,
Kita jakin, bahwa sociale instelorang lain, barangkali djoega ta'
njak poela kredit jang dapat di1 ontbjjtser3e
651
lingen
sebagai werkloosheidsverzeasing
lagi
bagi
oemoem,
jaitoe
deOleh karena ternjata bahwa oen
berikannja. Oesaha bank tersang
vies.
kering, ouderdomsvoorziening, arngan
perdjandjian
oentoek
memtoek
kebanjakan
orang
sangat
soe
koet karena tak poenja modal oe1
wandklok.
821
beidershuisvesting bisa diadakan.
Le
berikan sebagian dari hasil tanah
kar oentoek mengenal peiotit itoe
saha jang agak banjak. Atoeran
Tetapi semoea itoe haroes dengan
90
1 Parket zet.
5e
atau
sawah,
mitsalnja
seperdoca,
maka diminta dengan amat sangat
| mendjadi poesat perkoempoelan
perdjoangan.
Djika
kaoem boe1 partij panPerhoe
tanah.
poenja
jang
kepada
6e
pada
pendoedoek
oentoek
memper
ceang, jang sap dipergoenakan
roeh
ta'
maoe
berdjoang,
soedah
nen.
menanami
boengan pa' tani jang
hatikan,
mendengarkan
dengan
perekonodjoekan
' oentoek men
#entoe nasibnja tetap tjelaka. Dja
1
leerenkofTe
69
poenja
jang
orang
dengan
tanah
saksama tiap hari
Senen
sore.
mian bangsa kita, ia mendjadi tolan
satoe-satoenja
oentoek berfer,
dengan
dapat disamakan
tanah
Tjara sebagai itoe, kini di London
karena nama
gok, jang vena
djoang
goena
menoenfoet
hak-hak
dames8e
P
a
K
e
perboeroehan. Bagian jang diteritelah d'lakoekan poela dan ternja
dns
an pn 3
boeroeh jang berdasarkan
kematasch,
adalah
tanah
poenja
jang
oleh
ma
ta tidak menimboelkan kesoekanoesizan
ta”
lain
hanja:
bersatoe!
1 doos theeoentoengnja, sedangkan bagian jg.
ge
944
ran.

DIMOEKA

| WARTAWAN
2
HAKIM.

Ha Wartawan toean2
Soetarso. dan

Liauw

Kadar,

Jo Beng

'sing2 dari dagblad Hong Po
Ne
Sit

na

ma

dan

di Land-

566

223

67

1 rookstel.
1 theeservies.
1 electrische
klok.
1 electrische
- fietslantaarn.

1 bonbonnai-

Benang

re,

1 polshorloge

cember Naam jang aa
:

jang at

perkataan tocan Wijnhamer ,,Be- |

landa Rongsokan”,

goeber-

lepels.

|

953

» gap telah membikin 'maloe pa
er alias Pa Wong
s0, kareng dalam toelisan itoe ada

komperensi

1 broche.
1 kain.
1 stel compot
schalen.

1

sigaretten.
'koker.
1 scheeraparaat,

tan, jaitoe pada hari Minggoe atau
hari raja. Dari sebab itoe ta' he-

—

PERKARA BOENOEH DI SLACH. |

pemboenoeJang menjebabkan
masoek beia
pagi
ketika
| han itoe,
TERY MERBABOE.
n kagoenka
memban
tidak
kerdja,
Sebagai pernah diwartakan pada|
boelan April jang laloe di slachte- | wannja jang diboenoeh itoe, sehing '
ry Merbaboe terdjadi pemboenoe-| ga kawannja telat masoeknja dan |
padanja. Ketika :
han. Jang diboenoeh bernama Mar |'mendjadi marah
itoe ia dipoekoel, dan ketika itoe
djaja. Jang memboenoeh bernama
ia sedang memotong daging.
Entjong.
Karena poekoelan itoe. pisau pe
landraad
Batavia
Perkara ini
daging. jang ditangannja '
motong
clan
membetelah” memeriksa
itoe ia goenakan oentoek membela
ri kepoetoesan.
|
Terdakwa mengakoei pemboenoe dirinja.
Keterangan terdakwa ini dikoehan itoe hilap, sedang jang djadi |
oleh beberapa saksi, achir'atkan
|
dan
famili
poenja
ia
masih
korban
memoetoeskan terdakHakim
inja
tinggal dalam seroemah, dan beker

dja bersama-sama,
&

5

wa dihoekoem 2 tahoen,

(B.r.).

—MAOH OVER TOKO—
TOKO

»UNI

Oo

DJEMBATAN
No

Nan

MERAH
9

Buitenzorg
Tempatnja

soedah

bagoes

terkenal

nja masih

Lamaran

compleet!

datang

di adres

rama

barang-

sendiri

terseboet.

"

'oemoer satoe Windoehari malam

man Iboe berdiri tjita-tjita memboeka seboeah sekolahan roemah
tangga kebangsaan telah lama di

8 boelan ini instituut Taman
'Tboe di Mataram, seboeah Nationale Huishoudschool jang pertama
didirikan di Indonesia telah mera| jakan peringatan oemoernja satoe
. windoe dengan mendapat koendjoe
ngan jang besar djoega. Diantara

|
'
|
“
|

dara-saudara kita jang djnega ber
1930
Pada tahoen
hadlir disini.
jaitoe waktoe mereka masih beladjar dikota Semarang, mereka ini
"telah mendirikan seboeah practische
Handwerkcursus
,,SISWARINI” dengan bantoean Kunstvereeniging-PALOEPI SEDJATI, kemoedian dalam tahoen 1932 mendirikan soeatoe middagcursus bernama ,PRIHATIN”, jang di beri

Sri Sultan Jogjakarta
dari
“lah
dan K. G. P. A. A. Soeriodilogo.

djoega —

pidato

ling).

pemboekaannja

Njonja-njonja dan Yoean-toean
jang terhormat,
Il. Lebih doeloe kami atas naInstituut Taraan
Pengoeroes
ma
kan banjaksembah
memper
Iboe
terima kasih atas soeratbanjaksoerat jang kami terima dar. Pembesar Particulier Secretariaat KRA
TON-JOGJAKARTA hal pemberian anoegrah doa dan pangestoe pa
perajaan windon ini
malam
da
dari SRI PADOEKA JANG MOESOELTAN
KANGDJENG
LIA
KK
BOEWAMA
HAMENGKOE
IX kepada Instituut Tama Iboe,
dan soerat dari Secretariaat KADIPATEN PAKOE ALAMAN, jg.
djoega atas nama SRI PADOEKA
KANGDJENG
MOELIA
JANG
GOESTI PANGERAN HADIPATI
SOERIODILOPRABOE
HARIO
anoegrah doa dan
memberi
GO

2,

Njonja-njonja

an-toean

begitoepoen

jang

berhadlir,

dojo

kil-wakil perkoempoelan
dan-badan lain.

dan

a.

berkoempoel

malam

b.

(tuin-

amat

Tjara

Adapoen

“82
Iboe.

Iboe

a.

aa Sae

bjawa

d.

jang

annja mempoeaskan,

kan

Barat:

PASAR MALAM VAN GALEN.
Sebagaimana dahoeloe diberita-

kan, bahwa sedjak 31 Oct. — 6
November 1941
di Madjalengka

tinja

majoran (Batavia). Menoeroet tak.
siran kita hatsil kotor selama beberapa malam itos k.l, sedjoemlah
f 2500.—.Karena pendapatan pendjoealan

penoelis

bah-

dikampoeng

sebelah

soedoet

TJIREBON. ,
Pemb, kita mengabarkan:

bola, sewa goeboek dll. lagi. Jang

KENA

|.

Tocan

RANDJAU

T.G.H.,

PERS

pembantoe

ha-

ternak dan perkakas toe- | rian Hong Po, oleh seorang Arah,

kang tani boelatnja soedah
sar f 500.—, (Pemb.)..
BERMAIN SINTIR,

sebe-

5

geri, tetapi toch orang-orang

| bernama SH, bin S.B. telah da| doekan kepada jang wadjih oleh

| karena -“dirinja merasa

Soenggoehpoen bermain djoedi
dilarang oleh oendang-oendang ne- |
f

kepada
kali

dja-

dihinakan

dalam toelisan jg, dimoeat dalam
Hong Po, toetisan mana d'kirimkan oleh Tosan T.G.H, tersehoet.

sebab

ba

programmanja

meloeaskan

dengan

mengadakan bagian

practisch

perem

anak-anak

poean dari klas V — H.LS. — atau
jang
dianggap
sepadan dengan
itoe.
4. Hal kedoedoekan goeroe dalam

nasional

huishoud-,

vakon-

derw,
vakonderNasional| Huishoud,
wijs akan pesat madjoenja, diika
goeroe-goeroe kita mempoenjai da
sar-dasar tjoekoep, mitsalnja dalam keloehoeran boedi pekerti, on-

voorklas

ketjakapan

jslah

Inst.

oemoem

Taman

moedah-moedahan

dapat

Iboe
toeroet

bekerdja di lapangan sosial
teroetama hal pendidikan anak-anak
perempoean kita, agar mereka di
kemoedian
hari dapat kedoedoekan sebagai Iboe sedjati dan hergoena boeat noesa dan bangsa.
Moedah-moedahan dengan
pangestoe
hadlirin
sekalian
tjitatjita jang moelia ini dapat tertjapai.
Terima

kasih

!

Kemoedian Mr. Soenarjo
diberi kesempatan oentoek
dato

tentang

orang
toea
perempsean,

djaman
njak

sekarang
doenia

toea

dalam

ini, di-

pengaroeh

dari

orang

passief

antara

dengan
“anak-anak.
teroetama
didalam

“lantaran

mendesak

laloe
berpi-

pertalian

sebagai

mana

Barat,

hanja

segala

jang
ba-

bersikap

hal,

dalam

soal
segala apa jang
dirasainja
bertentangan dengan keadaan masarakat

kita,

mereka

itoe

tinggal

memeloek
tangan,
bahkan
jang
: dipersalahkan adalah ,,zamannja”.
Setelah memberi teladan dalam
beberapa matjam

hal jang moedah

diterima oleh hadlirin, dan memberi.
critiek
kepada.
pengaroeh
film-film, meskipoen spreker me-

Taman Iboe

1938

Practisch (Practische-afd.) meloeanak-anak jang haloe oentoek
nja ingin beladjar practische vakditerima boeat
ken. .Jang dapat

ngakoei

djoega

bahwa

ada

djnega

film jang baik, spreker laloe mengambil kesimpoelan, bahwa perloe sekali kaoem pengetoea sekarang ini sama membangoenkan or
| gan satie, perloe oentoek menghoeboengkan doenia toea dengan doe| nia moeda, soepaja dengan demikisn pemoeda kita tidak kehila
ngan perhoeboengan djiwa.
Setelah selesai, laloe hadlirin di
persilahkan
melihat tentoonstelling, jang diatoer demikian roepa,
hingga
menarik perhatian besar
:
sekali.

Sementara
moe

lihat

jang

itoe,

soedah

segala

sekalian
merasa

matjam

poeas

tetame

keradjinan

atau yakken-

tangan anak-anak Taman Iboe, la-

nis jang tjoekoep, dengan banjak
pengalamannja.
Selain dari itoe

loe sama mengambil tempat doedoek
sambil
mentjoba beberapa
masakan jang disediakan oleh Buf
fet Taman Iboe. (D.).

derwijsbevoegdheid,

dan sela-

dikeboen bamboe. Anehnja dimoe-

dja ada f 105.—, malam kedoea
f 550.—, malam ketiga f 450.—
dan
malam “keempat f.130.—.,
Djoemlah terseboet beloem didapat dari pendjoealan kartjis wajang Takrim, Stamboelan,- tromLoterij bi-

telah

bagian

kekehoen itoe
ka pintoe masoek
mencenggoe mebiasa ada jang
orang
atau
politie
ngawaskan
jang ditakoetinja.
Moega-moega mendjadi perhatian jang berwadjib. (Pemb.).

kartjis pada- malam pertama sa-

pendapatan

kabar
Siring

kan,

Vak-

jang memboetoehkan, Taman
oen-.
mengadakzn Voorklas,
anak-anak keloearan klas VI
Tg
3
H.LS.

Pada tahoen

oleh

atjap kali didatangi
barat-lacet
jang banjak
orang-orang moeda
orang mengetahocinja mereka itoe
dibawah goeboek
melakoekannja
jang sengadja diboeatnja
ketjil

menolong ketjelakaan itoe di Ke-

dari

njak
Iboe
toek
dari

dari

1937

tahoen

Pada

lagi

orang-orang berkoempoel koempoel dikeboen loear:
, kota, jang disitoe.njatalah
me| lakoekan
perboeatan jang terlarang itoe. Karena orang jang mem
poenjai tanah itoe kemoedian menaroeh keberatannja,
laloe berpindah lagi kelain tempat, Sekarang tempat permainan itoe soedah mendekati kekota, jang boek-

dilangsoengkan beroepa Pasar Ma
lam, jang keoentoengannja 904,
oentoek Van Galen dan 104 bagi

hatang

“kd. 150.

dari

Pengharapan
jang
kita
kenang-kenang-

moerid

kini : soedah« mempoenjai

goeroe-goeroce

haroes

djoega

sang

' goep dan berani menjeboerkan di-

ma 8 tahoen selalse selamat.

wa

Tentang

waktoe

sampai

tahoen,

(algemeene
ontwikkeling)
dari
Vakafdeeling dapat dibandingkan
dengan algemeene kennis MULO,
dan dari Practische-afdeeling dengan ketjakapan H.L.S.
keterangan
6. Dan
sebagai
penghabisan:

perempoean, di

dan

teroes,

tambah

Taman

hat masih dapat bermain dengan
semboenjian.
Orang menjampai-

MADJALENGKA.

njata

pe-

3

4 tahoen, dan boeat PRACTISCHE
afdeeling hanja 2 tahoen..

jang berzsas kebangsaan,
school
selaras dengan kemajang agak
Huishoudschool ter
zaman.
djoean
seboet diberi nama ,,Instituut Taman: Iboe”, dan diberdirikan pada
(atau tgi.
tgl. 1 Augustus 1933
15 Djoemadilawal tahoen Be 1864,
Djawa).
perhitoengan
menoeroet
Instituut Taman Iboe terseboet ialah sekolahan roemah tangga jang
oleh
pertama-tama kali didirikan
boeat anak-anak
fihak Indonesia
perempoean Indonesia.
Pertama kali Taman Iboe moelai
Tiap-tiap tadengan 20 moerid.
bertambahd
moeri
atan
hoen kelih

Goeroe-Raad,
dengan
ketoea
Directrice.
Taman Iboe berdiridengan kekoeatan
sendiri
(Zelfbedruipend),
dan melarang oentoek
meminta-minta sokongan, akan
tetapi tiada menolak pemberian
hadijah (giften).
Disamping
pergoeroeannja
Inst. Taman Iboe djoega sedia
Internaat boecat anak-anak perempoean jang dipimpin
oleh
Tn/Nj. Soerjosoebroto. Keada-

c..

NISiE

dirikan

dipeloek-

Organisatie - Inst. .

afdeeling

kita

Huishoud-,

vak (VAK-afdeeling)
dan
bagian practisch
(PRAC-

TISCHE-afdeeling).
Lamanja peladjaran boeat VAK

dari dorongan sebagian
terbawa
besar dari orang-orang toea jang

anak

mem-

TANDJOENGMAS TIDAK
AMAN.
S., seorang Indonesier pada satoe
malam djalan2 di Tandjoenggmas.
Sekonjong-konjong datanglah
6
orang jang tidak
dikenal, malah
: satoe diantaranja membawa kele
wang pandjang.
Enam orang itoe mendekati S.
sebab 'a tidak datang kombali ditadi: ini melarikan dirinja, satoe
“kantornja, poen dikantor Escompdari enam orang tadi melemparto ia tidak datang, ia tentoenja
lari dengan oeang sedjoemlah itoe. | kan kelewangnja, hanja oentoeng
tidak kena. S. melihat satoe goe
Ini hal soedah
diberitahoekan

LARI DENGAN f 2.510—
Seorang pegawai kantor Tionghoa oleh madjikannja telah disoe, roeh kekantor Ned, Escompto My.
| oentoek menjetorkan oeang sebe| sarnja f 2510—
Ini menjebabkan socatoe kesem
patan jang baik bagi itoe pegawai,

|
|

kepada

jang

dang

berwadjib.

Sampai berita ini ditoelis, beloem terdengar kabar itoe pegawat telah ditangkap kombali.
ANAK2 SEKOLAH MASOEK
PASAR MALAM
Pada malam Sabtoe kemarin se
moea anak2 sekolah dari sekolah
foebernemen

lah partikelir

maocepoen

dari

oleh Comite

seko

Pasar

Malam di Tjirebon telah diberi ke
sempatan oentoek' masoek keda.
laumnja dengan gembira,

Mereka moelai masoek djam 5 |

sore, dan keloearnja lagi djam 9
:
sore.
Poen mereka diberi kesempatan
oentoek menoenggangi kintjir, rad
molen, dan lain-lainnja lagi.
Ini adalah satoe kemoerahan ha
ti Comite oentoek menambah pengetahoean kanak2 kita, sebab di

' dalam

Pasar

Malam

itoe banja

sekali jang perloe dilihat
menambah pengetahoean.

oentoek

oeh lebih banjak dari tahoen jang

toe2

telah lampau,
Accijns dari tembakau besarnja
adalah 72 Pet dari djoemlahnja pe-

riksa oleh jang berwadjib, laloe di

nerimaan,

jg.

terboeka,

dan

teroes

ma-

soeklah ja kedalamnja, sehingga
penjerang tadi tak dapat melan

djoetkan

maksoednja

oentoek me

njerang S.
PENDAPATAN DOUANE:
Selama boelan October
tahoen
ini djoemlahnja oeang jg. diterima oleh Douane Tjirebon besarnja
f 1.248.138,50,-sedang penerimaan
dalam boelan itoe djoega dari tahoen
jang
telah
silam hanja
f 1.074.250,64. Lebihnja penerima
an dalam boelan October tahoen
ini disebabkan oleh karena lebih
nja penerimaan dari Accijns gedi
stilleerd, ja'ni f 43.931,80 sedang
tahoen jang laloe hanja f 8.455—
dan - Accijns
tembakau
jani
f 897.003,14 sedang tahoen jang
laloe hanja f 714.158,08,
Lebihnja penerimaan dari gedistilleerd, oleh karena tambahnja
pembikinan barang2 alcohol dja

sedang

boelan

October

1940 hanja 67 Pet.
dari
Djoemlahnja penerimaan
boelan Januari sampai boelan October 1941 ada f 11.848.520,36 sejang laloe hanja
dang ' tahoen
f 9.782.824,77 sehingga lebihnja
dalam tahoen ini f 2.085.695,59.
BOGOR.
KETJILAKAAN

Diwaktoe

NGERI.

beberapa

hartawan
menoe-

sama

Betawi

kota

dari

bagian
'kedoea

Oleh sementara saudara-saudaberpengalara kita jang soedah
man, seperti jang telah direrangkan oleh pengoeroes, dan djoega

seboeah

djoega

Peladjaran Inst. Taman Iboe di
bagi dalam doea bagian. Pertama

Riwajat dan lahirnja Taman

mempoenjai

dan

sia ini.

peladja-

jang

vakken)

beri peladjaran
dari segala halhal jang practisch dan berfaedah
poeoentoek keboetoehan kaoem
teri kita, jang selaras dengan keadaan dan kepentingan di Indone-

Iboe.

kesopanen

dari Kernleden.
Pergoeroean
dipimpin

agak dibikin sedikit besar, kita rajakan pada ini malam.

ND

dengan

meene

kenang-kenangkan.

3.

|

terha-

memberi

'Pokok pendidikan boeat
gadisgadis kita jalah karaktervorming
(boedi-pekerti),
peladjaran
roemah-tangga
(huishoudelijke vakken),
peladjaran oemoem (alge-

lahirnja

dan

Pengharapan

ke 4.

airnja,

(methode)

dan

dan

ran,

Ihoe,

bangsa

ga,

jalah:

onderwiis:
ke 3. Pendidikan

Inst. Taman Iboe dipimpin oleh
Madjelis
Pergoeroean
terdiri

seder-

perajaan

Taman

ketimoeran, Igama jang
nja gan orang toeanja.

hana dengan sekedar membikin seanak-anak kita
dengan
lamatan
sendiri.

sebagai

bertentangan

Augustus 1933 (atau tgl. 15 Djoemadilawal tahoen Be 1864, djadi
hari Selasa Paing tgl. 15
ketika
Be 1872-atau 10
Djoemadilawal
Juni 1941 jang laloe, Inst. Taman
beroemoer 8 tahoen.
Iboe soedah
Soedah sepantasnja dan menoeroet
kebiasaan, bahwa saat jang penBerhoeini kita peringati.
ting
boeng dengan itoe maka sebetoel“nja ketika tgl. 10 Juni 194! jang
laloe perajaan windon ini soedah
dengan

Inst.

bagian,

ri dengan berdasar soetji oentoek:
mendidik anak-anak perempoean.
5. Pendidikan dan peladjaran
dalam pergoeroean roemah tang-

2. Kedoedoekan goeroe davakhuishoud-,
nasional

ke
lam

oleh

ngadjarannja
dibikin
praktis
dan sederhan3.
:
c. Terhadap
Igarna Iast. Taman
Iboe berpendirian neutraal, dergan arti meloehoerkan semoea
Igama.
Hal kesenian Taman Iboe selaloe mengandjoerkan soepaja moerid-moerid sama mempeladjari ma
na sadja jang disoekai, asal tidak

jalah pada hari Selasa Paing tgl. 1

rajakan

dibantoe

empat

ke I,: Riwajat
Inst, Taman Iboe,

:

dap tanah

hal-hal berdirinja, asas
dan organisatie dari Inst.

kita

dari

djoega

ba-

feest) seperti biasa.
4. Sebeloem tentoonstelling dimeboeka perkenankanlah kami
singkat dari
dengan
ngoeraikan

Taman Iboe.
5, Berdirinja Inst. Taman

pertjoba-

Pendidikan kepoeterian menoeroet faham
ketimoeran jang
loeas,
dan dilaraskan dengan
perobahan dan kehendak masjarakat Indonesia, agar anakanak perempoean kita di kemoedian hari dapat memenosehi kewadjibannja sebaga: iboe.
terhadap anaknja akan tetapi

wa-

doenia jang amat
zn soewasana
gelap, maka perajaan windon malam ini sengadja dibikin amat .sederhana, ja'ni hanja diadakan Ten
toonstelling boeah pekerdjaan dari
Taman iboe,
moerid
anak-anak
dan

Asas

jalah:

Berhoeboeng dengan keada-

3.

(Directrice)

7.

PERS

kepada

djoega

membikin

Selama

dalam

oprichters.

dan Toe-

pada

ontwikke-

jzakan kepada Njonja S. Soerjohoe-

Djoega banjak-banjak terikasih kami oetjapkan atas ke-

datangan

kita koetip sebagai demikian:
Njonja-njonja dan toecan-toean
jang terhormat!
1. Diperkenankanlah kami seba
gai penjamboetan oeraian dari Pengoesroes Taman Ihoe menerangkan dengan singkat
apakah
jang telah kedjadian di pergoeroean kita selama 1 windoe.
2. Kedjadian-kedjzdian ini sedapat-dapat akan kami terangkan

pinan dari pergoeroean kita pertja

“pansestoe djoega.
ma

(algemeene

an tadi,
mereka dapat kejakinan
bahwa
masjarakat kita memang
amat memboetoehkan kepada adanja seboeah sekolahan roemahtangga, oentoek gadis-gadis kita,
jang dilaraskan dengan keboetoehan masjarakat kita.
Atas bantoean beberapa poeteripoeteri bangsawan dan toean-toean jang sama setoedjoe berdirilah
pergoeroean ini, dengan diberi nama ,,TAMAN IBOE”, nama mana
kami
terima
dari KI HADJAR
DEWANTARA. Moelai berdiri pim

dibawah

“jang kita koetip sebagai
€ihi:

soesoel oleh Nj. Soerjohoedojo jg.

sedikit — pengetahoean

cemoem

' Djam 7.30 R. M. Soetio memoedengan

Sampai disini Spreker menghabisi pembitjaraannja dan laloe di-

sau-

oleh sementara

andjoerkan,

hadlirip kelihatan B. R. M. Soerjosoetikno, adik dari K. G. P: A.A.
Soerjodilogo, K. R. T. Dewi dan
beberapa orang prinsen dari keraton Djokja dan Pakoe Alaman,
Soerat-soerat pemberian selamat
jang perloe kita tjatat disini ada-

lai

Ta-

sebeloem

Moela-moela

6.

|

Minggoe tgl.

Moedah-moedahan dengan keterangan jang serba singkat ini Njonja-njonja dan Toean-tocan dapat
mengetahoei adanja.
Sekarang soedah djatoeh tempo
| nja bocat memberi giliran kepada
Nj. Soerjohoedojo jang akan mendjelaskan sementara hal tentang
oeraian kami ini. Tersilah!

?

djoe ke Poentjak oentoek mengisap

hawa jang sedjoek dan melelahkan
badannja di mereka masing2 ampoenja
bungalow di dekat Tjipajoeng telah terdjadi ketjelakaan
jang ngeri. Poekoel 3 sore djalanan
ke Poentjak saban hari Sabtoe dan
Minggoe

sore

selaloe

penoeh

ngan

mobil

laloe lintas.

auto

toean B. dari Betawi

de-

Sewaktoe
melaloei

Bale Dessa Tjipajoeng, maka seko
njong-konjong seorang anak ketiil
dari roeangan Bale dessa ke djalan
besar, dan toebroekan antara anak
dan mobil ta' bisa di hindarkan lagi. Dengan keadaan pingsan anak
jang malang itoe dibawa ke Sanatorium Tjisaroea goena diberi pertolongan. Oleh karenanja loeka-loe
kanja di bahagian peroet dan kepa
la terlaloe hebat, maka laloe sigra
dibawa ke C.B.Z. Batavia goena di
operatie.

Menoeroet

pendengaran

kita harapan oentoek tertolong dji
wanja sedikit sekali.
TAMAN

SISWA PINDAH
ROEMAH.
Moelai permoelaan i.b. roemah
Pergoeroean Taman Siswa Pama
noekan dipindahhkan, dari Kp.
Tjmanggoe ke Parapatan Bale-De
sa

Pamanoekan-Hilir.

Maka roemah jang baroe ini,
agak selaras dengan kedoedoekan
pergoeroean, serta ada di poesatnja

kota.
Kepindahan

roemah

pergoeroe

an tadi, berhoeboeng poela dengan
tambahnja kemadjoean, sehingga
keboetoehannja tidak hanja itoe,
akan tetapi poen mengharap tam
bahnja goeroe baroe. (Pemb.)
—

ORANG MENGAMOEK.
Pada hari Kemis ddo. 6/11-'41,
kira2 djam 3 siang, di desa Legonkoelon, onder
nocekan, telah

dan district Pamaterdjadi drama jg.

mengerikan, jaitoe seorang Menado asal dari Betawi, soedah mengamoek

dengan

menggoenakan

pisau, sehingga mendapat 5 orang
korban perloe diangkoet ke Hospi
taal Tjompreng, karena loeka2nja
jang parah.
Doedoeknja perkara demikian:
Pengamoek tsb. mempoenjai perempoean piaraan:
akan
tetapi
itoe perempoeannja soedah k.l. 3
boelan pergi meninggalkan roemah
nja , Maka olehnja didapat kabar,
bahwa itoe perempoean toeroet de
ngan lelaki lain
Maka oleh karena itoe, laloe
disoesoel keroemahnja itoe pegawai

Boschwezen,

dan

kebetoelan

itoe perempoean ada disitoe, Laloe
diadjak poelang kembali, akan te
tapi menolak.
Achirnja itoe perempoesan dan
lelakinja jang baroe, pergi keroemah Loerah, maksoednja hendak
meminta perlindoengan. Demikian
poela Menado tadi pergi kesitoe,
serta

dihadapan

Loerah

memaksa

akan membawa poelang
kembali
itoe perempoean, sedang perempoe
annja tetap tidak soeka menoeroet
sehingga menjebabkan orang Me
nado tadi mendjadi mata gelap,
serta akan menganiaja pada itoe
perempoean.
Melihat kedjadian demikian Loe
rah tidak tinggal diam, sedapat-da
pat akan menghalangi, akan tetapi nasibnja malang,
lantas
ditikam oleh pengamoek itoe. Kemoedian

Wakil

Loerah

segera

meno-

bekas

tikaman,

setelah

dipe

angkoet ke Hospitaal Tjompreng.
Adapoen jang mendapat loeka2
hebat dan mengoeatirkan djiwanja
jaitoe

Wakil

Loerah.

BANDOENG.
HARI WATERLEIDING
Bestuur dari sectie Waterleiding
wezen

darj

Instituut

voor

Techni

sche Hygiine akan
mengadakan
hari Waterleiding nanti pada hari
Djoem'at 12 December jad, di Ban
doeng.
Disitoe akan dibitjarakan
keadaan waterleiding bedrijven se
karang karena akibat peperangan.
Pada hari Waterleiding inj akan
diperbintjangkan
tentang
soal?
jang boleh dianggap hangat
dan
boleh djadi akan menjebabkan per
debatan

jang

hebat.

Djika tjoekoep jang akan
me
ngambil bagian dalam hal ini, ma
ka semoea itoe akan diadakan de
ngan perdjamoean makan di Preangerhotel.

Programmanja
koet:
Pk. 8.30 hingga
dalam collegezaal

sebgai

beri-

k.l. 12. Pidato2
dar: Laboratori

um oentoek Technische

Hygiene

di

Technische Hoogeschool.
1. Penjamaran Waterleiding

c.a.

oleh H,A.L.

oen

toek

Wichers:

penjamaran

adviseur

pada

Militaire

Luchtvaart.

2. Persediaan
Chemicalien dari
Waterleiding bedrijven:
Oleh Prof. Dr, Ir. CP: Mom,
hoofd van het laboratorium voor
Technische Hygiene.
3. Pipa2
Oleh Ir.

genieur

Waterleiding,
C.J. Moll Sehnitzler,

pada

N.V.

Stokvis.
a) pembikinan pipa disini
noeroet systeem Huine,

me-

b) Pembikinian betonleiding
Djakarta oleh Ir. A. Scheffer,
recteur
der
Djakarta.

pengamoek

semakin

kalap,

Gemeente

di

di

werken

c) Leidingen kajoe.
Oleh Ir. H. Krul, hoofd van
ontwerpbureau
ties.

het

voor . houtcontruc-

d) Leidingen bamboe,
Oleh

Ir. NDR.

Schoofsma,

schei

kundige-bacterioloog biji het labora
torium

oentoek

Technisch

Hygiene

4) Persediaan air oentoek
oem militer dilapang.
Oleh

C.L.

de Jong,

fanterie KNIL.
Djika waktoe

ka-

kapitein

In-

mengizinkan

akan

dibitjarakan

tentang

peratoeran

jang

oentoek

mengerdja-

diambil

kan teroes
waterleidingbedrijven
sesoedah dan ketika sedang
ada
luchtbombardement.
Dari
djam 5.30 — 6.30 dalam
Gemeentehuis,
Pembikinan watermeters
disini
dengan demonstratie oleh Ir. J.P.
Thijsse, ingenieur
gemeente
di
Bandoeng.
Djam 7.30 perdjamoean makan
di Preanger hotel,
Hari Sabtoe, 13 December
oleh
directeur dari technisch diensten
dari gemeente Bandoeng diberi ke
sempatan

pada

orang

jang

ambil

bagian pada hari Waterleiding oen
toek melihat lihat
watermeterswerkplaats
di Grooten
Postweg
Oost 296.
DIREKSI

,,SIPATAHOENAN”
»SEPAKAT”.
Dalam
soerat kabar di
Bandoeng, ,,Sepakat” kita batja
per
makloeman
direksi
, Sipatahoenan” dan ,,Sepakat”, jang menga
takan, bahwa moelai harj Selasa
11 boelan ini, pimpinan direksi ke
doea s.k. itoe dipegang oleh toean
Oto Iskandar di Nata, sedang pim
pinan redaksi ditangan t. Mohd.
Koerdie,

PENOELOENG-»

ser

ta teroes mengedjar bini Loerah,
kebetoelan
berdjoempa dengan
anaknja Loerah jang baroe-oemoer
5 tahoen, laloe
ditikam
poenggoengnja, sehingga mendapat tatoe 2 lobang, Kemoedian memboe
roe bini Loerah dan ditikam poela,

Oentoeng sadja sebeloem menda
pat korban jang ke enam, tangan

si pengamoek tadi dapat dipoekoel

ANUSOL MEMBIKIN

SEMBOEH PENJAKIT
WASIR
Pakerdjaannja
Anusol
jang
sangat heibat itoe, telah
25
taoen lamanja di akoei oleh
doktor" di seloeroeh doenia,
Anusol menoeloeng toean dengan tjepat dan membasmi
akar-akarnja
penjakit wasir.

orang, sehingga pisaunja lepas da

ri

tangannja,

laloe di kroeboeti

orang banjak sampai tertangkap.
Kemoedian
dipasrahkan
kepada

BB,

ambtenaar

di Pamanoekan.

Sedang korban2 jang mendapat ta-

in

Lindeteves

long toeannja, akan tetapi poen
teroes ditikam peroetnja sehingga
Wakil Loerah tadi roboh.
:
Bini Loerah jang melihat kedja
dian itoe dari dalam
roemah, laloe mendjerit-djerit
meminta tolong kepada orang banjak, sedang
si

em in

Instituut Taman Iboe ber
ADA
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k jang nasibnja betoel2 sial, ka
rena maoce berdjoang boeat dapat
nafkah jang
lebih banjak boeat
nak-bini, ternjata kehilangan naf
kah sama sekali.
Dongengnja kepada bang
djat begini:
Looper itoe ada anak dan

Bebini.

apa lagi

'“Gadjinja kaga” tjoekoep,
' bosat pakean, boeat makan
pajah.

djoega
:

Sambil bekerdja dia ngelongok-

“Jongok

kaiau2 ada pekerdjaan la-

“in, tapi boekan lalai sama
.. ban. Disana-sini tanja.

kewadji

. Lantas dengar ada lowongan pe
di satoe maskapai jang
“ 'kerdjaan
“Iain jang gadjinja lebih gede dari
:
tempat bekerdjanja.
Ditjoba masoek, menemoei
Dan
disitoe.
Betoel ada.

“

baas
ata

tafiggoeng diterima asal bawa ver

klaring.
:
»Baik”, katanja. Teroes menga
sendiri minta
dap sama baasnja
- verklaring,
Baasnja maoe kasih verklaring
asal soeka

ganti voorschotnja.

Looper kesana kemari tjari oeang.
5
“Dapat, teroes bajar, lantas
da
“pat
verklaring. Zonder toenggoe
lantas pergi ketempat pekerdjaan

jang lowong, jang baasnja soedah
sanggoepin tadi.

meleset,
Geen plaats, geen vacature.
Tjelaka betoel! Sampai sekarang

“| djadi penganggoeran.
t at

Memang pajah djadi boeroeh. Bi
ar soedah koeat2 djandjinja maoe
kasj pekerdjaan, baas itoe moengkir djoega, persis,main main do—

ang.

“Looper

jang

malang

itse

tanja

' Sama bang Bedjat, bagaimana

kog

bisa kedjadian begitoe.
Wak, bang Bedjat sih kaga' tase
sebab2nja bisa kedjadian begitoe.
Tapi bang Bedjat pernah ada

3 .rapportan begitoean, begini:
“-“Baas dari satoe
peroesahaan
kontjo sama baas lain peroesahaan,
:
Doea2 peroesahan kaga maoe
'kongkoeren, en kaga' maoe ambil
mengambil pegawainja.
Kalau salah satoe pegawai per
oesahaan A melamar di B, lantas

-€

- B rapport sama A.
A

“lau

poera2

kaga'

pegawainja

taoe, lantas ka

minta

kloear

te-

. 1oes
:
Mikasih kloear, tapi: ditem
pat B kaga' ada harapan ditrima,
'sebab...... memang ada samenwer-

“king
|

0e

antara A sama B.

Toeh, samenwerking jang begikabarnja memang ada, dan...

jah,...... bang Bedjat maoe
“apa,

toch mereka

“kerdja

djoega

sama-sama.

kata

ada hak

'Tjoeman......

“fa,..... kog rada2 kaga” baik,
PAN ee kaoem boeroeh moes
F5 ti awas terhadap samenwerking jz
“begitoe, djangan boeroe2.
Kalau

disana

terke-

loear idisini ketolak, sampai
lanan loentang lantoeng.

didja-

BANG BEDJAT.

Tengah. |

: Djawa

pertanjaan ,,apakah saja tidak ter
tipoe lagi”? Tentoe sadja pengoe
roes Radio Semarang sangat: ke
sal saban saban mendengar
per
kataan seroepa itoe, sedang
publiekpoen tidak dapat disalahkan,
oleh karena mereka telah ,,terkena”, Seringkali terdjadi pada Pasar Malam atau lain lain keramai
an, jang memboeat reclamenja de
ngan hoeroef besar2 bahwa
Miss

Roekiah

atau

douw poen
akan main,

Miss

Annie Lan-

djoega
sedang

,,Lief Java”
hal itoe sebe-

toelnja tidak benar.

Boekannja di

Semarang sadja, dimana mana tem
patpoen

sering

terdjadi

hal

sede-

mikian.
Roeangan
schouwburg penoeh
dengan penonton dan sangat me
moeaskan, sampai seharoesnja per
toendjoekan itoe diberhentikan, se
dang
“programma
beloem habis,
maka atas permintaan semoea penonton maka programma diselesai
kan, dan sampai hampir poekoel
12.30 malam
pertoendjoekan
di
berhentikan.
2
Kepada Comite Comite jang ma
na djoega, haroes diperhatikan dja
nganlah memboeat programma dan
menjiarkan chabar jang tidak be
toel, sampai penonton merasa
ter
tipoe, oleh

karena

mana

nanti

Co

mite2 djoega jang mendapat roe
gi, sebab publiek tidak pertjaja Ia
gi, dengan apa jang dioemoemkan
olehnja.
MOMENT
ACTIE INDONESIA
—.
—MOEDA.
Sebagai jang terdjadi dilain Ia
in kota, maka IM tjabang Semarang pada hari malam
Minggoe
tanggal 8 November djoega mengadakan

moment

actie

dengan

pi

dato pidato serta pertoendjoekan.
Perhatian dari wakil wakil perhimpoenan banjak sehingga
roeang Midpost penoeh.
Pada
ma
lam itoe didjoeal boenga moment
actie dan akan disokongkan kepa
| da anak piatoe 50, pemberanta
san boeta hoeroef 507.
Hasilnja
pendjoealan boenga ada f 14.30.

(H.)
PENTJOERI JANG SIAL.
Baroe-baroe ini seorang bernama Basir telah melakoekan peker
djaannja akan mentjoeri diroemah
nja Marto beroemah di Tampingan
daerah district Bodjo, jang koerang lebih djam 12 tengah malam telah diketahoei oleh jang
poenja roemah. Dari takoetnja Ba| sir laloe berlari sekoeatnja. Sampai didesa Senggono ia mengaso se
.bentar oentoek menghilangkan le
lahnja. Tiada tersangka
betoel2
disitoe ada kebajan jang baroe me
lakoekan kewadjibannja meronda
telah mengetahoeinja, maka itoe
Basir laloe ditangkap, dan dibawa
ke

desa

Tamipingan,

oentoek

dibe-

ri tahoekan kepada politie.
Sampai ditengah-tengah djalan
itoe Basir telah mendapat poekoelan jang hebat, sampai kepala
nja hampir petjah.
:
Ta' lama lagi Basir
hemboeskan napasnja

telah meng
jang peng-

habisan.
Majat laloe diangkoet kehospitaal, oentoek diketahoeinja,
sedang perkaranja djoega masih men
djadi penjelidikan politie.

MENGAKOE MENDJADI
VEEMANTRI,
- SEMARANG.
Seorang bernama Padmodirdjo,
“SLIEF JAVA”
DI SEMARANG.
tinggal dikampoeng Koelitan SeEa
Pertoendjoekan
marang telah mengambil perkakas
Amal.
I-roemah pada toko Hok Bie
di
Ea Pada malam Minggoe jang laloe
Pandean, seharga f 50—. Pada
(8-11-41) perk. moesik ,,Lief Ja
kontraknja ia mengakoe mendjadi
va” telah mengadakan pertoendjoe

kan ,,krontjong avond” oentoek
“amal jang dioesahakan oleh ,,Radio Semarang” bertempat di Stads
schouwburg Semarang. Barisan pe
'njanjinja ialah Nji Roekiah,
An-

“nie Landouw dan Miss Lee sedang
-Miss Oemijati toeroet meramaikan
“ pertoendjoekan itoe. L. Koch dan
'atheus Claro

“djoega.
'“Sebeloem

tidak ketinggalan

pertoendjoekan dimoe

toean Soejadi ketoea dari Co
ite Amal
itoe berpidato dengan

| sangat pedas,
enerangkan,

diantaranja beliau
bahwa jang akan

main ini semoeanja
jang toelen,
2'boekannja palsoe, seperti Miss Roe

kiah adalah Roekiah 1007,
dari
iLief Java”, adalah
Lief
Java
jang origineel dan boekannja di-

plicaat begitoe djoega Miss Annie
andouw dan sebagainja.

Mantri

Hewan

(Veemantri)

di Se-

marang.
—
Serenta soedah sampai waktoeitoe
nja ditagih pembajarannja,
ko
soedah
disewanja
roemah jang
song dan orangnja soedah melarikan diri.
Tiada lama lagi politie telah dapat menangkap

itoe orang,, dan pa

da baroe2 ini, Padmodirdjo telah di
periksa perkaranja oleh Landraad
tetap
Terdakwa
Semarang,
di
moengkir dan poetar2 dan menerangkan djika Padmodirdjo
itoe
saudaranja jang tinggal di Bandoeng. Maka Landraad terpaksa
toenda perkaranja oentoek menje

lidiki ke Bandoeng

lebih

doeloe.

Akan tetapi disana poen tak ada
orangnja,
maka achirnja terdakwa dihoekoem
pendjara boeat 1
tahoen lamanja.

nja,
Fabrik

Gulliverplaten

itoe

PERSATOEAN DARI KAOEM
DAGANG KETIIL.
Di Semarang telah dapat didiriEtjeran
Pedagang
Bond
kan
terdiri dari kaoem
(BPE) jang
pedagang ketjil, dengan dipimpin
oleh Mr. Tan Sieng Tjiang di Se
marang.
5

Adapoen toedjoeannja perkoemharga

dari

gotanja,

“soepaja

dak

mereka ti-

oem pedagang jang besar atau

importeur dalam

perkara fat

begitoepoen

sal harga,

mentje

gah dari adanja ,,Systeem Ka
win”.
sebagai djembatan
MI Berlakoe
boeat mendapat . hoeboengan
Econ.

dengan

Zaken,

jaitoe

boeat memadjoekan keberatan
keberatan atau minta keterangan,
IV Apabila kaoem Pedagang Etje
ran dapat rintangan, teroetama dari pedagang besar, dapat berichtiar
mentjari barang2 dengan lain djalan. Dji
ka perloe minta pertolongannja Econ. Zaken, jang pendapatannja soepaja dibagi rata
pada semoea leden dari BPE.
V

Selain

beroeroesan

keadaan

badan.

Regentschap,

soepaja

1

Perhatikan

“ASPRO"

jang

lama

dan

akan

moelai

beker

dja di tempat jang baroe itoe, kira2 besoek moelai boelan December

1941

jang akan

datang

ini.

(PMD)

Djawa Timoer.
PASOEROEAN.
KETJELAKAAN AUTO DI
LETJES.
Hari Minggoe pagi kira2 djam 6
seboeah auto-marine L——29 menoce
broek seboeah sutobus ditengah2
djembatan di Letjes.
Auto-marine tadi mendapat
ke
roesakan jang hebat dan seorang
pefiempocan jang sedang dijalan

mendapat loeka2 parah. Perhoeboe
ngan djalan di djembatan tergang
goe sehingga perhoeboengan
dja
lan antara Probolinggo dan
Kla
kah via Dringoe haroes dipindah
kan.

1

universiteit

(Zetsel

terkepoeng.

Kuibijshev, 10 Nov. (U.P.)
Berita2 dari front mewartakan.
bahwa fihak Djerman tidak berha
sil bergerak madjoe dimoeka pintoe gerbang Moskou,
sekalipoen
moesoeh berdjoang dengan hoeasnja,
Diterangkan, bahwa
serangan2
membalas dari lasjkar Merah jang
dilakoekan
diberbagai2
sektor,
mendapat hatsil. Fihak Sovjet me
ngepoeng soeatoe tentara Djerman
jang besar didekat Volokolamsk.

Disitoe

perkelahian

berdjalan

te

roes,
Diterangkan, bahwa
disektor2
lainnja
fihak Roesia mempertegoehkan kedoedoekannja dan sera

ngan membalas jang dilakoekan di
tempat

itoe-

mendapat

bahwa

moelai

tang

kemena-

Moelaj
|

djian2

di

Djerman.

tanggal

20 November

Leiden

dihentikan.

RIJKSDAG

Tokio,10

DJEPANG,

Nov. (Reuter):

:
Shanghai,
u ter):

Londen,

lebih dahoeloe
DZN
dari

doenia.

10

Nov,

3

j

s

|

1
1

j

(Reu-

Pada besluit
keradjaan sidang |.
Oleh missie
anti-malaria jang
biasa dari rijksdag
Djepang jang
baroe2 ini tiba di Tiongkok akan
ke 78 akan dihimpoen menghada | didirikan 4 boeah kantor di Lashio
pi tanggal 24 December nanti.
dan ditempat2
lainnja
disepandjang djalan Birma.
LARANGAN
PEMOGOKAN.
Washington, 10 Nov, (U.
DILAOET TENGAH,

MENGOENDJOENGI UNIVERSITEIT DJERMAN.

Pada tanggal 28 Oktober
menjiarkan
permakloeman

BERBITJA-

New
York, 10 Nov. (Reuter):
Pada hari peringatan perletakan

jat Amerika dan

Senator Bridges
memadjoekan
soeatoe rentjana wet jang akan me
larang pemogokan2 bilamana
pe
mogokan2 itoe tidak disetoedjoei

10 Nov, (Anip-Ane-

AKAN
RA.

|.
Pedatonja akan diikoeti dengan
4 CURATOR MELETAKKAN
| tenang beberapa menoet lamanja.
DJABATANNJA.
Didoega, bahwa dalam oepatjaLonden, 10 Nov. (Anip Ane- |
(ra jang setiap tahoen dilakoekan
ta):
Pada tanggal 29 Oktober De | oleh ,,American legion” dimakami
serdadoe jang tak dikenal, presiTelegraaf” mengabarkan, bahwa
dent akan
berbitjara
setengah
departement onderwijs
menerima
djam lamanja atau lebih.
Pedato
baik
permintaan 4 curator
oennja itoe dioetjapkan dari makam
toek meletakkan djabatan
mereka
Arlington di Washington.
pada
sekolah
insinjoer di Delf,
yalah De Vogel, De Graaff, Klopper
MEMBERANTAS
MALARIA
Di
dan Kolen.
|
BURMA.

Pa)

ta):

i
|

sendjata, djam 11.00 president Roo
oe | sevelt akan berbitjara dimoeka ra
dio jang ditoedjoekan kepada rak

ngan.

Londen,

, ROOSEVELT

gal 1 November
para stoeden di
Leiden diperkenankan menempoeh
oedjian pada universiteit2 Belanda
dan mengoendjoengi
universiteit

KkAWAI
ma

|

Dienst der Voiksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh
toko? dan waroeng? dengan tiada memakai licentie.
Seyss Inguart,

jang tertahan kemarin)
DIMOEKA MOSKOU.
“Di Volokolamsk tentara Djer-

1

APA? DIDALEM PEROET

TIDA MENDJADIKAN

ringan,

tie dari Medische Ber'chten jaitoe
maandblad dari perkoempoelan ka
oem Dokter choesoesnja, akan di
pindahkan dari Semarang ke Bang
ka dengan dinaikkan pangkatnja
mendjadi Hoofd-Gewestelijke Arts.
Ta” lama lagi beliau soedah akan
meninggalkan
tempat tinggalnja

jang

DJANTOENG

MEROESAKKAN

TIDA

Menceroet poetoesannja
didjoeal disemoea

VII Berichtiar oentoek mengadakan kapitaalvorming, oentoek
memberi pindjaman
kepada
anggotanja dengan conditie jg

megang djoega sebagai Administra

boengkoesannja

gampang sekali. Tiap? tablet terboengkoes sendiri dengan rapat.
7 Toean bisa taroeh beberapa tablet
di kantong dengan gampang.

barang

Dr. R.M, WIRASMA PINDAH KE
BANGKA.
. Sebagai telah terkenal namanja
£r. R.M.Wirasma, jalah Gewestelijke Arts di Semarang jang me-

3 Man
4

Provin-

no. 3 Semarang.

i
|

barang tidak roesak atau semoeca pedagang djangan sam
pati menanggoeng roegi.

Kerkhofstraat

moesti

MERINGANKAN SAKIT DAN MEMBIKIN TENANG ASABAT

dengan

Memberi poetoesan kepada segala anggotanja dalam segala
kedjadian2,
soal2, oempama
advies kehakiman, memboeat
rekest,- keberatan membajar
padjak d.ll.
“ Adres dari Perkoempoelan BPE
boeat sementara waktoe, ada
di

badan

“ASPRO

cie, B.B. dan lain2nja.
VI Apabila ada “sesoeatoe daga
ngannja ada concurentie, dian
taranja anggota BPE,
perkoempoelan dapat mengatoer
sebaik2nja, kepada fihak jg.
tersangkoet,

perkakas

ea

Econ. Zaken, BPE soedah ten
toe dapat djoega mendjadi pe
rantaraan
oentoek
mengadjoekan keberatan2 kepada Ge
meente,

Roepa'

tablet
telanlah
. beberapa
menjegah penjakit' terseboet,
»ASPRO" oentoe
atau — djika penjakit itoe soedah ada — oentoek
mendapat
akan
Djoega
toean
melawannja.
BELILAH
SEKARANG
Aspro.
kebaikan
dari
DJOEGA, SATOE DOOS KETJIL TABLET ,,ASPRO!

terbentjet oleh ka-

akan

katerlaloean ada menjilakakan kepada

terlaloe

etjeran

jang soedah ditetapkan oleh
Econ, Zaken,
Memberi bantoean kepada ang

U

Panas jang

mengerdjakan
pakerdjaan
jang boekan main
banjaknja. Sakit kepala, sakit asabat, tida bisa
kalemahan, lekas marah? dan kalelahan
tidoer,
karena
panas
adalah
di. sebabkan
asabat,
jang katerlaloean itoe. Di waktoe hari” jang

poelan terseboet jalah:
I Memberi penerangan sedjelasdjelasnja

LANTARAN

LAGI

men

djadi m'liknja t. Oh Ping Tjwan,
'letaknja dekat fabriek rijstpellerij
Boejaran.
Oemoemnja orang2 jang tak me
ngenalnja, tentoe hanja dilempar
sadja, sedang sebetoelnja ternjata
boleh dibikin kertas sigaret jang
baik sekali.

dis

SAKIT KEPALA
PANA

Adapoen matjamnja
perkakas
jang
di goenakan ada sematjam
karton tebel, Gulliverplaten nama-

oleh

bagian

besar

dari serikat2 sekerdja dalam
pemoengoetan soeara jang diam2.

-

Swie, kau baeknja saben soree minoem djamos
Senindjong tjap 2 Njonja, soepaja kau lebi
bersemanget dalem pakerdjaanmoe! Akoe kwa.
tir djika kau teroes-meneroes bekerdja begini,
kau nanti bisa dapet mara dari chef kita.

Sig
|

10 Nov,

(Reuter):

Diwartakan, bahwa sedjoeralah
kapal2 Itali jang berlajar dalam
convooi dilaoet Tengah ditenggelamkan,
Makloemat Italia
mengoemoem
kan djoega keroegian 2 boeah ka
pal

A

pemboeroe

torpedo.

DJAMOE
SENINDIONG

akan

satoe

di Pri-

ANN

dari

NY.
MA

looper

somewhere

2 CN

iDJAMOT INDUSTRIE iB
O Es: TJAP "2
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n ae
PUT
NG
BANDOENG
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“Kosambi

PETA

AAN
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aa

PEN ANN YANN

MO

Ta
tah 23
Pa

Te

satoe

at dari merang, (tangkai padi) di
Boejaran
daerah
regentschap
Demak,
:

on ASN

DA

maskapai

DITOLAK.

Ta

DISINI

anteronja publik
Semarang tidak
pertjaja, jang Lief Java dan Roe
kiah serta jang lain lain, moeng
kin mengoendjoengi
kota Sema.rang.
Hampir tiap2
pembeli kartjis
pada voorverkoop,
memadjoekan

LAM

DI PERBOEAT DARI
MERANG.
Sementara lagi akan didirikan
oleh Ir. Tarreenskeen dari consultatie bureau Hicon, Zaken di Semarang, fabrik kertas jang diperboe

DARUL
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Tae ne DAA Ga Gara

:
ASN Dea
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na
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haroes
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ep ERA
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SEN AA MR il
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LEMBARAN

PEMANDANGAN

babnja toean terseboet, berbitjara
sedemikian, ialah oleh karena se

UNA 2 Mani

LEMBARAN KEDOE:

REMANDANGAN

PEMBORKAAN
KOEN

ai

LOTERII ROE-Nr 2

KAMPOENG

2051 Lagoe Melajoe —

ta Pers — 20.00 Taptoe —

MA-

ugan

oemoem

— Loretta

1959 Beri

20.05|

ua 20. 25 Ta

Ditarik pada tanggal 6 No- |
vember 1941 di »

“Prijs No. 1. Satoe Ha Hum. : N

ber,

0

Versn.

leet ie Jan

| No. 30122.
Ra

No. 2. Satoe sepedaLa

35
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Ditapal batas
perkoempoelan2|

tidak poela ke|

una
FE oa Lot

No. 21000.

Satoe pols.sj

Prijs No. 6.

merk Renia Geneve, harga
-

Lot

—

£

en

5 —.

Tak

'

Dendeng? dan soe
jang 1 mere

No. 26139.

Prijs No. 7t/m 8 (2 prijzen), : ma-

ham seharga

f

“1

at

Sa

Nan

'patjara ini memoecaskan.

31005 31165

31475

32325

Hal

Kesehatan

—

20.40

|

Sandiwa

ra Radio — 21.40 Konsert popoe
ler — 23.40 Lagoe Djawa Tengah |

.hat

3357 1

6.00

Tanda

waktoe

6.03 Monggang
—— 15 Berita

Pemb.

—

|

— 6.15 Klenengan
Pers-— 7.30 Toe-

toep.

“Defile darj berbagai bal
per
n) | koempoelan sport dimoelaikan.
|| Perhatian orang ramai pada oe-

-—

? 1.220 Sea

Boepati

oa

rn

10

kra

'itoe laloe dibatjakan

Na

7 oleh

Ne”

26673, 127321, 31051.

2.50

“aan piagam

f 5.50. dngan

Prijs No. 12 wm
$

ape

1 ii

: maning mann
No.

dp

| nangkabau — 18.30 Lagoe Soenda:
—
19.00 Socara miss Rambat
19.30 Berita Pers — 200.00 Taptoe
— 20.05 Dari piring hitam — 20.20

— 24.00 Toetoep.
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sing - masing 1 saroeng Si
“rinda seharga f 7.50
No. erat
29522.
s

| man poetera Ambon — 17.57 Ad:
zan dan kasidah — 18.03 Lagoe Mi

Dam nah

piagam SA

KOELIT,
TING. PEMELIHARAAN
LANTARKAN,
Hua TIDA BERANI TE
WAT SENDIRI
MAKA ITOE SAJA RA
MALEM na
KOELIT SAJA SABEN
NG BANJ :
NGAN BOESANJA JA
LUX. Ni
DARI SABOEN WANGI
SANG $
RASAKAN
SAJA
POEN
TI LOEP
TJAPE, SAJA TIDA NAN
LIT SAJA.
BOEAT MERAWAT KOE

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

beberapa

orang

Kita

li

ternama

da

tang hadlir. Begitoe djoega toean
Soetardjo, Voorzitter Centraal Be
stuur ISI.

12.00 Tanda

waktoe

Pemb. —

12.03

Lagoe

Minahasa

—

12.15

Lagoe
Lagoe
Lagoe

Djawa Timoer — —
Tionghoa modern —
Melajoe
—5543.15

12.30
13.00

Berita |

Pers — 13.30 Lagoe Ambon
14.00 Gandroeng Banjoewangi

—
—

|

14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
Pada malamnja di Kaboepaten
26522 pa
Na Na
Sea
| Bandoeng diadakan demonstratie 17.01 Isi programma — 17.04 Ta
man poetera Tionghoa — 18.01 Ad |
30613 31067 33114 33606 34301
matjam2 tjabang sport jang menzan — 18.04 Lagoe Arab — 18.30
dapat perhatian besar.
Lagoe Peiping — 19.00 Agama Is
30927 31087 33564 33039 34120
Kepada pedjalan2 PSDI jang te
Prijs No. 42 t/m 90 (49 prijzen), lah menoendjoekkan ketjakapan | lam — 1930 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Penerangan oemasing-masing 1 barang seharga | mereka itoe toean Voorzitter Cen
moem — 20.25 Krontjong asli —
|traal Bestuur ISI memberi
poe 22.00 Konsert Harmonium — 24.00 |
jang
Toetoep.
30161 30967 31820 32703. 33219 | djian poedjian dan pesan2

25252
30489
25618
30653
25988

29425 menggembirakan. Kemoedian me
33507| “reka masing2 mendapat insigne.
29573 jang oleh Padoeka Kangdjeng Bos
34092 pati Bandoeng dipasang didada di
29689 serrai tepoek tangan rjoeh rendah

27235 27903 28330
31558 31880 32714
274Tj, 28015 28486
31606” 32517 32807
27617 28214 28887

“30852 31711

32528

33046

| dari poebliek jang menjatakan ke-

34865

gembiraannja.
Perlombaan sport ISI itoe soeng
30868 31800 32673 33136
gseh
memberi kesan jang sangat
Prijs No. 91 t/m 130 (40 prijresmi. Doenia Sport Indonesia me
Pn meta masing-masing 1 barang sengalami peristiwa baroe!
harga f 0.75 djatoeh lot No.:
|
Esok harinja pemoeda2 ito2 kem
27715
28893
|
25030 26004 26545
33018 33956 | bali ke Betawi dgn. naik bus me
209751 30061.
25142 26026 27169 28652 28982| laloei Patiah

|.

26005 27682 28270 29212 30160

20767 30501
$ 25381 26422

32052.
27392
32390
27630

33210
28676
33255
28733
3281, 33590

34139
29059
34314")
29348 |
Tn

| PENJIARAN
P.P. RK.
Neesantara.
Zender P. L. J. 20.5 M
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| 17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —17.01 Isi programma — 17.04 Ta-

man poetera — 18.00 Lagoe Kron
jong

—

.—

18.18

Hawaian

Timoer

18.30 Langendrijan — 15.10 Doe

| nia sport — 19.25 Selingan piring

Jatoen Hiany Lux ada wamnpueuk |

hitam — 19.30 Ber:ta Pers
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring
hitam

—

20.40

Sandiwara

Lagoe

Tapanoeli — 22.00 Boenga
— 23.00 Lagoe Canton -—
Lagos ANN — 24.00 Toe-

23.30
toep.

20.20

Hal

KEMIS,
17.00

Kesehatan

Radio —

—

211.49

waktoe

17.01 Isi programma

Pemb.

—

.Anaknja

—

Ini

goe

tiada

18.00 Lagoe" Mela
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joe Singapoera — 18.30 Lagoe Pei
"17.00
Taman anak2 — 18.00
ping — 19.00 Soal Pendidikan
—
Lagoe Leloetjon — 18.30 Lagoe
19.20 Lagoe Hawaiian — 19.30 Be
Soenda — 19.15 Lagoe Krontjong | rita Pers —
20.00 Lagoe extra —
.dan stamboel — 20.00 Ketoprak
20.30 Agama Islam — 21.00 Lagoe
— 24.00 Toetoep.
| Mesir — 21.30 Gamboes — 23.30
KEMIS, 13 NOV.
8.00 Lagoe Tionghoa Hokkian

8.30

Lagoe

Gambang

Kromong

— 9.30 Lagoe Krontjong dan stam'
boeh — 10.30 Lagoe Melajoe Se
berang — 14.00 Lagoe Soenkla
.

12.00

Toetoep.

17.00 Lagoe Krontjong dan stam
boel — 18.00 Lagoe Djawa
1900 Pembatjaan Al @oeran
20.00 Harmonium orkest — 23.00
Toetoep,

1 Keenan
Tt

Sdn

0

|

KE-

djoe Sha

117.01

zau

jang akan
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menoe-

setelah sampai
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ocat
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aa
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telah

akan m

Isi programma

Pemb. —
—

17.04

Ta

19.10
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sport

1925 Selingan piring hitam
-| 19.30 Berita Pers — 20:00 Taptoe — 20.05 Dari piring hitam

se-

:noem- |

-—

6.00 Tanda

| 6.03

Lagoe
—

waktoe
Berita

1 —

| 4203 Boenga

ne Ni
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1

dan

Pers

—

—

stam
6.45

7.15 Berira Pers

7.30 Toetoep,

12.00 Tanda
goe.

Pemb,

Krontjong

6.30

ne | Lagoe Djawa —

Na

waktoe Pemb. -—
rampai

—

rita Pers — 1330 Boenga rampai
sa SNN, Berita. Pers 114,20 Toe
toep.

na

17.00 Tanda .waktoe

Pemb.-

| senian Djawa — 18.00 Lagoe Har

— Mata kerandjang.
enam,

—

— 18.35 Boenga
20.00 Toetoep,

—

dan stamboel —

monium —

18.20 Adzan dan

ka-

dah — 18.26 Lagoe Gambang Kro
mong — 19.00 Soal Pendidikan - —

kaloe

bisa

dapet

Obat boeat djaga kesehatan Anak-anak dan Baji-baji.
dengen tentoe dikasi minoem pada anak-anak atawa
sakit

peroet,

18.30

masoek

angin,

sakit

kaget

dan

badji-baji pasti

ganggoean-ganggoean

semoea

toko

obat

atawa

beli

sendiri

pada
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SAM

TAK

:—:
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Batavia,

Kristen — 12.00 Genremmuziek —
12.30 Poesparagam — 13.20 Beri

ram-

ta Pers —
Berita Pers

14.00 Varia — 14.20
— 14.30 Toetoep.

17.00 Tanda waktoe Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai
— 17.15 Siaran dari
London — 17.30 Serbaneka
18.15 Swing music — 18.45 Johny

—

7.30 Lagoe

dan Jones — 19.00 Berita Pers —
19.15 Orkest Jack Hylton — 19.45
Pidato
20.00 Orkest George
Krausz

Krontjong

moem

—

20.00 Toetoep.

—

—

20.45 Pemandangan

21.00 Omroep

22.00

Tanda

oe-

Ensemble

waktoe

Kramat

SIARAN

Pemb, —

dari

Berita

REBO, 12 NOV.

17.00 Tanda waktoe.
17.04

Lagoe

solist

Pemb, —-

jang

Batavia-C.

BESAR

segala

barang
- barang

KORTING
Oz

30

B.R.V.

Zender kota 157,39 M, dan
Noesantara 61.66 M.

17.01 Isi programma — 17.03 La
goe
riang riang — 17.15 Siaran

14

OBRAL

Pers — 22.10 Moesik dansa
22.40 Serbaneka — 23.00 Toetoep.

PROGRAMNMA NIROM
Penjiaren Barat.
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17.00 Tanda waktoe,

1

HARGA 1 BOTOL 30 SEN.

8.00 Toetoep,

Padang

obat

dan Girang |

No. 41 WATSON'S BABY WATER

Toko Tiga No. 64

17.00 Tanda waktoe Pemb. —
17.02 Permainan soeling
bamboe
— 1747 Bang (Adzan) — 17.50 La
goe Soenda — 18.10 Lagoe dari pa

sir
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koeat, Dasa

MEDICIIN IMPORT

dari Soema
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7.00 Tanda
waktoe
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Batak

Inilah

24.00. Toetoep

18.15 Lagoe

tera Barat
pai Deli —

0

Segala barang?
bagoes, moerah dan
persediaan tjoekoep dari roepa? matjem

gembira

an

— 18.00 Orkest — 18.30 Lagoe2
peperangan dari Britania — 19.00

Serba serbi — 19.45 Pidato segala

(Ar.)

Peristiwa penting — 20.00 Aneka
warna — 20.45 Pikiran dan pertim

Lagoe

bangan kita — 21.15 Konsert bio-

— 20.40 Het Bournemouth. Stede
lijk Orkest — 21.00 (Ar.) Penjia
ran Nicro — 21.00 (St.) Sirieuse

muziek

la — 22.00 Tanda waktoe. Berita
Pers — 22.10 Aneka
warna —
2. 30 Moesik dansa — 28. 00 Toe-

Lagoe

roepa

—

—

19.30

Zigeuner-

20.00 Lagoe

Hawaiian

roepa2

—

19.00

(St.)

OBRAL
Korting

PILOT
207,

ta
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es

504

| Orkestmuziek — 21.35 Landjoetnja
penjiaran Serieus Orkestmuziek —

13.15 Be

| 17.01 Isi programma— 17.02 Ke

mad

—

:

agent:

latan — 19.00 Berita Pers — 19.15
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boel

La

Djawa

tambah

oleh

dari London — 117.30 Omroep Or20.20 Hal Kesahatan — 20.40 San| kest — 18.30 Oentoek kanak2 tan
diwara Radio
21.40 Ketjapi te Herla— 18.45 Lagoe Afrika Se

—,2400 Toetoep.
masih Konon jang Teluk
an poetih ar “
Gangaa
perka:
e
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—

522M

waktoe maoe toemboe gigi. Ia bikin tambah na) “3.
makan
sehingga
anak-anak bisa tambah
koeat'
gemoek. Rasanja manis dan gampang dipake. Ta

Seomatera Getara (Medan)
Zender YDX 41.55 M.
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17.00 Tanda waktoe. - Pemb. —
17.02 Taman kepandoean — 17.46
Bang (Adzan) — 17.49 Gamelan

Lagoe Mesir — 18:30 Konsert Me
lajoe —

me

waktoe

man poetera — 18.00 Lagoe Hawaii — 18.10 Lagoe Melajoe
18.18 Adzan dan kasidah — 18.24

noempang2 trein no. 4
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17.00 Tanda

NDUCTBUR,
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HI 192, Batavia II 191,
Priok n 41.5.
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Sa

PENOEMPANG2

Mandarijn

1.02 Lagoe Hawaii —
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Sa Locar tanggoengan
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goe Cinema Tionghoa — 17.30 La
—
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6.00 Tanda waktoe. Pemb, —
6.01 Poesparagam — 6.30 Berita
Pers —
6.45 Serbaneka — 7.00
Tanda
waktoe Serbaneka — 7.30

Berita

Pers —

7.40 Serbaneka

—

8.00 Toetoep.

11.00
11.01

Tanda
Moesik

waktoe,
11,40

Agama

| 22.00 Berita Pers — 22.10 Primo
Scala's Accordeon Band — 22.30
Lagoe dansa — 23.00 Toetoep.
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6.00

Tanda

waktoe

Pemb.

—

6.04 Lagoe Pagi — 6.30
Berita
Pers — 6.40 Lagoe Pagi — 7.30
Berita Pers — 7.40 Varia — 9.00
Het Mascotte Orkest — 9.30 Soea
ra dari Afrika Selatan — 10,00

De violist Yehudi Menuhin
10.20 Tito Schipa. (tenor) bernja
.nji — 10.35 Musette muziek —
11.00 Music Hall Programma
| 11.45 Kinderkoorzang — 12.00 La
goe Piano —

12.30 Bekende

orkest

muziek — 13.00 Lagoe Makan —
13.20 Berita Pers — 13.30 Lagoe
Makan — 14.20 Berita Pers

14,30 Toetoep,

17.00

Tanda

waktoe,

Pemb.

3

17.04 Lagoe sorfe — 18.00 Barna “
bis

von

Geczy

dan

orkestnja

—

18.30 Operette allerlei — 19.00
rita Pers — 19,30 Lagoe gembi
— 19.45 De Barbier van Sevilla
22.00

ness

toep,

Berita

Pers

—

22.10 Swe

and Rijthm — 23.00

Toe

,

