
jang njata. Kita- 
 terlaloe pertjaja | 
jan Jloem ten- 
enderal winter” 

I PADA TGL. 19 SEP 

    

BASA JANG HIDOEP. 

Dilbekiskan oleh Ahli Basa kita 
dengan sedjelas-djelasnja di Rapat 
Besar Taman-Siswa di Djakarta 
Medio October 1941. 

Datanglah di rapat-pidatonja. 

  

  

RADJA BORIS DAN KABINET. 
|. KORESPONDEN 

BORIS ITOE. TIDAK BETOEL. 

- DJERMAN, 

Ta on & en, 23 Sept. (Reuter). 
ee D.N.B. darj Istanboel mengabar 
“kan: ,,Von Papen, ambassadeur 

Djerman di Toerki, sesoedah me- 
5. ngoendjoengi. Djerman, dengan pe- 

sawat terbang kembali ke Toerki. 
Ia teroes menoedjoe ketempat per- 

istirahat dari ambassade 2 aa 

da goenanja oen- | di Therapia. toe Hidak tahoe | ' ma ini ia an datangnja di 

KONPERENSI 3 NEGERI. 

'Londen, 22 Sept. (Reuter). 

— Radio Moskou mengoemoem- 

kan, 

tang di Moskou oentoek .mengada- 

kan 

Londen, 23 Sept. (U.P.). — 

. Ambassadeur 'Roeslan di Washing- 

r | ton? Oumansky datang di Roeslan. 

SERANGAN MEMBALAS DI 
“POLTAVA. : 

Londen, 23 Sept. (Reuter). 

| — Menoeroet berita jang datang 
pagi ini, dekat Poltava orang-orang 

- Roes melakoekan serangan mem- 

balas, sedang gerak-gerik Djerman 

terlaloe dipersoekar dengan adanja 

kegiatan-kegiatan. guerilla. 

KAPAL US.A. PERTAMA DA. 

TANG DI ARCHANGEL, 
Moskou, 23 Sept. (Reuter). 

— Kapal dari Amerika Serikat jg. 

: Sewa dengan memoeat alat-alat 
| artillerje pegoenoengan Djerman 

perang oentoek Roeslan soedah da- 

: 2 di na   
. NIA MATI DI MEDAN 

2... SELATAN. 
'kou, 23 Sept. (Reuter). 
noeroet kabar-kabar dari 

a ,Krasnaja Swesda”, 
Merah di daerah Odessa 

roet melakoekan se- 

aki la Inggris dan USA. iba 
di Ja. 

$ RIA DISOEROEH PERANG. : 

- Nazi mengantjam mendoedoeki seloeroehnj 
N E W YORK, 23 SEPTEMBER (REUTER): 

— MENOEROET KORESPONDEN Lana an TIMES" JANG 

5 | PASOEKAN-PASOEKAN BOELGARIA BERGERAK. 
Ankara, 23 September (Reuter): 3 

"1 Dikabarkan, bahwa pasoekan-pasvekan Boelgaria jang tedinga at. | 
Tenan an Tema agan Peang San NN 

“h— Makloemat ministerie penerba- 

“ngan: 

£ MILITER GIAT. 4 kita dari komando pantai menje- 
Anka za 28 : Septomaker Tang 

bahwa wakil-wakil Inggeris 
| dan Amerika Serikat soedah da- | 

konperensi, 

| OUMANSKY TIBA DI ROESLAN. : 

  

|... HULPKRUISER DJERMAN 
. »DACIS” ROESAK. 

b : Londen, 23 Sept. (Reuter). 
— Agentschap telegram Polen dj Is 
tanboel mengabarkan: Satoe hulp- 

kruiser Djerman ,,Dacis”, jaitoe jg. 
doeloe berlajar dibawah bendera 

"kapal dagang Roemenia, kinj di- 
tembak dengan torpedo oleh kapal 

Atur Roeslan dilaoet Hitam, sebe- 
lah oetara, sehingga roesak sekali 
dan kini ditaroeh diatas dok di 
Centstantza. 
ATTACPE MILITER-MARINE   . RJEBRMAN MENINGGALKAN 

5 TOERKI. 
Londen, 23 Sept, (Reuter). 

| — Pelaboehan Boelgaria di laoet 

PLOMASI JANG B  DIPERTJAJA" ITOE MENEKANGKA 5 
. BAHWA TUARMAN MENGANTJAM HENDAK MENDOEDOEKI 
. Pant SELOEROEHNJA, KALAU BOELGARIA TIDAK SOE: 

'MENOEROETI PERMINTAANNJA. 
“DITERANGKAN, BAHWA PERMINTAAN ITOE DIMADJOEKAN 

EMBER KEPADA PREMIER BOELGARIA FI-/| 
LOFF DAN PADA MALAMNJA LALOE DIBITJARAKAN DENGAN : 

TERSEBOET MENAMBAH KETERANGAN, 
| BAHWA KABAR-KABAR ANGIN TENTANG HITLER MEMANGGIL | 

& 

Lebih landjoet dikabarkan: 
“Dari front diterima kabar, ada 
15.000 serdadoe Djerman dan op- 

.Sir-opsirnja mati dalam pepera- 
ngan di daerah Staraya, jang sam- 
pai kinj masih dilakoekan. Moe- 
soeh jang -selaloe diserang oleh 
serdadoe-serdadoe Roesian itoe 
menderita banjak kekalahan orang 
dan. alat. 

RADJA JOENANI KE INGGERIS. 
Londen, 22 Sept. (Reuter- 

O. JB.). — Hari ini radja Joenani 
datang disalah satoe pelaboehan di 
Inggeris sebelah oetara dengan di 
samboet oleh hertog Glouchester 
atas nama radja Inggeris. 

. Sekarang ini boeat kedoea kali- 
nja radja Joenani itoe menjingkir 
ke Inggeris, pertama kalinja dita- 

hoen 1924, ketika ia ditoeroenkan 
dari tachta keradjaan. Sebelas ta- 
hoen ja tinggal di Inggeris, pada ta 
hoen 1935 ia dipanggil kembali ke 
Athene diangkat poela djadi radja. 

44.000 SERDADOE DJERMAN 

Londen, 23 Sept. (Reuter). 
— Hari ini Radio Moskou menjiar 
kan kabar, bahwa dalam pepera- 
ngan dj Kiev, Djerman kekalahan 

130.000 serdadoenja, sedang di 
Oesel 14.000. f 

ILebih landjoet tentang perkaba- 

ran perang Roes diseboet-sehoet 
sebagai dibawah ini: e 

Malam ini serangan dari divigie 
jang ke 3 ditahan. Terdjadi disek- 
tor mana tidak diterangkan, tetapi 

soedah ketahoean, bahwa orang- 
orang Nazi mengantjam Moer- 

' mansk, kota pelaboehan dilaoet Ys. 
| Peperangan dikatakan ,,0elet”. 
Pasoekan-pasoekan Roes mengoea 

sai sajap-sajap Djerman dalam 
peperangan, di. tempat-tempat jang 
'soekar, sehingga hanja bisa dila- 
koekan peperangan pada siang ha- 

ri. Pasoekan-pasoekan itoe diso- 

kong koeat oleh artillerie dan pe- 
| sawat-pesawat.. 
Kabar-kabar aauahah Seba- 

gai hasil dari pekerdjaan bersama 

antara segala sendjata itoe, maka 

ngan tidak teratoer, serta mening- 

galkan kira-kira 400 majat opsir- 

opsir dan serdadoe-serdadob dime-     dan perang”. 

moesoeh kalah, dan moendoer de-. 

Hitam, Varna, moelaj tgl. 23 Sept. 
ditoetoep boeat pelajaran. 

Berangkatnja para attache ma- 
rine dan militer Djerman menje- 
babkan banjak timboelnja komen- 

tar. 

34.000 ORANG PERANTJIS 

0 DITANGKAPI NAZI. 
Londen, 23 Sept. (Reuter). 

'— Dari radio Moskou: Sampai ki- 
ni ada 34.000 orang-orang Peran- 

rtis js. difangkapj oleh Djerman 
didaerah fang didoedoeki dan jang 

| $ tidak didoedoeki. 

MENJERANG PELAJARAN DI 
- PANTAI NOORWEGEN. 
Londen, 23 Sept. (Reuter). 

Kemarin pesawat-pesawat 

rang papat maya (napa be-   

2 LEMBAR, LOSSENUMMER 71) SEN. 

- ONON Boelgaria dipaksa oleh Djerman oentoek 
segera toeroet perang, sebab. kalau tidak maoe, 

negeri Boelgaria akan didoedoeki seloeroehnja. Ten- 
tara Boelgaria jang ditaroeh pada batas negeri Toerki 
soedah bergerak, tetapi tidak diketahoei kemana. 

Wakil-wakil konperensi dari Inggeris dan Amerika 
Serikat soedah tiba di Moskou. 

Roeslan makin minta sokongan pesawat dan tank, 
sebab daerah-daerah indoestri jang penting soedah di 
doedoeki moesoeh, sehingga tidak bisa dengan segera 
menoetoep kembali kekalahan kekalahan alatnja dida 
lam peperangan. 

Radja George dari Joenani menjingkir ke Inggeris. 
Atache marine dan militer Djerman meninggalkan 

Toerki. 
Ada 84.000 orang-orang Perantjis didaerah jang di 

doedoeki dan jang tidak didoedoeki ditangkap oleh 
NA 

De Gaulle membentoek satoe komite sebagai wakil: 
nja Perantjis Merdeka, selama beloem ada dibentoek 
pemerintahan berdasar grondwet. Negeri-negeri lain 
dipersilahkan memilih sebagai badan jang sah, komite 
iboe ataukah pemerintah Vichy. 

Knox minta soepaja wet kenetralan U.S.A. ditiada- 
kan. 

Boeroeh paberik pesawat terbang di California akan 
mogok. Kapal ,,Pink Star” tenggelam dilacetan Yslamd. 
  

sar kepoenjaan moesoeh didekat 
pantai Noorwegen, 

Tadi malam keadaan oedara ti- 
dak mendapat kekalahan seboeah- 
poen, 

2 KAPAL PENOEMPANG 

ITALIA HANTJOER. 
Londen, 22 Sept. (Reuter). 

— Dengan opisil dikabarkan, bah- 

wa kapal-kapal selam Inggeris 
membinasakan 2 kapal pemocem- 

pang Italia jang diantar dengan 

konvooi di laoet Tengah, Ada lagi 
satoe jang roesak. 

DE GAULLE. 

Londen, 22 Sept. (Reuter). 

— De Gaulle mengoemoemkan, ten 

tang dibentoeknja satoe komite Pe- 

rantjis Merdeka oentoek bertindak 
sebagai satoe wakil bagi Perantijis, 
sampai diadakan pemerintahan jg. 
berdasar grondwet. 

Ia menerangkan, bahwa kepada 

Amerika Serikat dan lain-lain ne- 
geri di persilahkan memilih oen- 
toek diakoei, komite terseboet atau 
kah Vichy. 

CHURCHILL MENGHADAP 
RADJA. 

Londen, 22 Sept. (Reuter). 

— Hari ini Churchil! menghadap 
radja di istana Buckingham. Ia 
tinggal sampai waktoenja waktoe 
makan. Radja djoega menerima 
ambassadeur Inggeris di Amerika   Serikat, Lord Halifax. 

  (G. 

Ban 

- itoe diroebah. 

“PERSENDJATAAN KAPAL 

- DAGANG. : 
Washington, 23 Sept. 

(Reuter). — Roosevelt berkata, 
| bahwa pemerintah Amerika Seri- 

kat mempeladjari soal persendja- 

-taan kapal-kapat dagang Amerika 

Serikat. 

KEKOEATAN CANADA. 

@Guebec, 23 Sept. (Reuter). 

— 10.000 orang-orang Amerika se- 
karang masoek dalam tentara Ca- 

nada. Hal itoe hari inj dioemoem- 
kan oleh minister dines pepera- 
ngan, J. H, Thorson. Ditambah ke- 

terangan, bahwa orang-orang Ame 

rika meroepakan 84 dari segala 

anak boeah pesawat-pesawat ter- 

bang — jaitoe djoeroe - terbang, 

pengawas-awas dan penembak -— 

jang sedang dalam pelatihan. 600 

orang-orang Amerika bekerdja se- 
bagaj instrukteur. Diterangkan, 

bahwa tentara Canada sekarang 
ada 320.000 orang. 

KAPAL ,PINK STAR” TENG- 
GELAM. 

Washington, 22 Sept. 
(Reuter). — Kapal ,,Pink Star” 
tenggelam pada tgi. 19 Sept. pada   

Boeroeh paberik 
mogo 

  

  

A. maoe meniadakan 
netralan? 

perawat made 

Premier Thai memberi ingat rakijat, bahwa | 
keadaan genting: 

“Gatal dapat pemerintahan menoecroet Grondwet 

MINTA WET KENETRALAN DITIADAKAN. 

Gu inc y, 23 September (Reuter): 

- Minister marine, Knox, minta soepaja wet kenetralan segera di 

Washington, 22 September (Reuter) : 

Hull harj ini meramalkan, bahwa ia setoedjoe kalau wet kenetralan 

Lebih landjoet ia tidak sotka meramalkan, apa betoel wet kenetra- 

lan ifoe akan diroebah, dan kalau betoel kapan diroebahnja. 

Ia menerangkan, bahwa oendang bruikleen itoe dalam instantie per- 

tama berdasar afas pembelaan, tetapi apabila keboetoehan defensie cen- 

dang itoe akan memberi djalan oentoek lebih landjoet. 

Ketika ja ditanja apakah president menerima soerat dari premier 

Djepang, Konoye, ia mendjawab: tidak bisa memberi keterangan”. 

61 graad 36 minoet Noorder breed- 
te, 55 graad, 7 min, wester lengte, 
kira-kira 45 km dari tempat teng- 
gelamnja kapal ,,Sessa”, 

23 Orang selamat dan dibawa ke 

Rekjavik. 
Lebih landjoet dikabarkan, bah- 

wa sihte department mengakoei 

tenggelamnja kapal U.S.A. ,,Pink 
Star” dilaoet Ysland jang berlajar | | 
dibawah bendera Panama. Bear: 
nja 6859 ton. 

“LAGI 12 KAPAL PERANG 

INGGERIS DI U.S.A. 

Washington, 22 Sept. 
(Reuter). — Departement marine 
mengoemoenikan, barot@-baroe ini 
ada 12 kapal-kapal perang Ingge- 
ris dipelaboehan-pelaboehan Ame- 
rika Serikat, jaitoe selainnja kapal 
kapal jang soedah pernah dikabar- 
kan doeloe itoe, 

12 kapal perang itoe kini soedah 
berangkat lagi. 

PRINSES BEATRIX MASOEK 

SEKOLAH. 
New York, 22 Sept. (Ane- 

ta). — Dari Ottawa dikabarkan: 
prinsesg Beatrix hari Senen pagi 
boeat pertama kalinja masoek se- 

“ 

oendang ke- 

kolah frobel, dari dam 9 sampai 

12, Prinses itoe poenja 10 kawan 

| kawan sekolah. 

MOEPAKAT TOEROET 
PERANG. 

New York, -23 Sept. (Reu- 
ter). — Bond New York City jang 
baroe didirikan oentoek setoedjoe 
adanja perang, telah mengambil 
mosj mendesak kepada Amerika 
Serikat soepaja segera toeroet ber- 

perang. 
“Bond itoe adalah sebagian dari 

bond-bond jang setoedjoe kepada 
perang”, organisasi mana poenja 
37 tjabang-tjabang di 48 negara di 
Amerika. 

- KEPERTJAJAAN KEPADA 
ANGKATAN LAOET 

U.S.A, 
Washin gton, 23 Sept. 

(Reuter). — Berhoehoeng dengan 
tenggelamnja kapal ,,Pink Star”, 
maka dalam konperensi pers Hul! 

menoetoerkan atas kepertjajaannja 

kepada angkatan laoet Amerika Se 
rikat terhadap penjerang-penje- 

rang Djerman.   
i- Ja berkata, bahwa lebih baik me- 
njoeroeh pihak marine sendiri jang 
berbitjara tentang keadaan ja 
istimewa itoe, dalam pada itbe 
state departement mengoempoelkan 
segala keterangan-keterangan ten- 
tang itoe. 

BOEROEH PABERIK PESAWAT 

MOGOKE. 
San Diego, 23 Sept. (Reu- 

ter). — 5000 kaoem boeroeh jang 

bekerdja siang hari di Consolidated 
Aireraft Corporation bersetoedjoe 
mengadakan pemogokan oentoek 
mendapat tambahan, oepah, sesoe 
dah 5000 kaoem boeroeh jang be- 
kerdja malam djoega moefakat. 

Pembitjaraan antara serekat se- 
kerdja dengan maskapy dihentikan 
pada tgl. 19, Maskape itoe poenia 
order sebesar 700 djoeta dollar 

goena pemboeatan alat-alat defen 

sie. 

(Lihat samboengan di pagina '3).    



  

      

    
      
        

          

  

        

    

       

  

   

      
      

        

    
    

      

   
   

  

    
   
   
   
   

    

     
   
    
   
   

   
     

   

  

    

    
    
    

   
    
    

   
   
    
   
     

   
   
    

   

      

   
    

  

   

    

   
    
     
      

      
    

        
       

   
      

    

    
    

     
   

  

   
    
   
    
    
     

      

   

  

    
    

    

   
   
       

   

rintahnja, 

- 

| yre nanti. 

  

KE EYam 

n via radio Bangkok 1 Na terboek 

ngan pro- 

n ti kepada sikap 
sedang dalam segala 

apa Pemerintah itoe hendak mem- 

pertegoehkan kenetralan. 
| pada itoe, maka dimintanja oleh 

Premier itoe, agar rakjat soekalah 
menoeroej sadja dan toendoek ke 

pada sikap, atau perintah perintah 

jang koeasa. Djangan mengaloet- 

kan sikap Pemerintah itoe, dengan | 

propaganda pro, 
kepada sesoeatoe negeri jang tidak 
diseboetkan namanja. 
Moengkin sekali Premier itoe me 
goetarakan pikirannja demikian 

, karena mengetahoei, bahwa 
tara Amerika dengan Japan itoe 

s0e dah. nampak sanyanaa pendikai | 
'an jang tidak menjenangkan, Per 
moesjawaratan Japan dengan Ame 

a, soedah dianggap gagal. Nip- 

pon tidak soeka memberikan per- 

djandjian jang diminta oleh Uncle 
am, soepaja tidak bergerak agres 

sief lagi dimanapoen djoea, tetapi 
apa tjelaka, Nippon tidak soeka | 
memberikan perdjandjian itoe. Bah 
kan disamboet poela dengan mak- 
s0 na jang se antara lama 

Cak Tn aa dae 
Japan, di 

Ma nchukouo, 

ataupoen di kepoelauan Japan 

sendiri, moengkinlah perboeatan 

itoe dianggap soeatoe kebiasaan sa 
dja, sebagaimana djoega Amerika 
hendak mengadakan herfstmanoeu ! 

Tidak begitoe dengan | 

adanja manoeuvre jang akan di | 
adakan di Indo-China itoe, di Cam | 

bodja, jang dalam mata oemoemdi 

anggap soeatoe daerah jang baroe | 

aroe sadja menderita penanggoe- | 

ngan agressie, diserboei dengan se 

soeka-soeka sadja, meskipoen de- 
an persetoedjocannja Pemerin- 

b Indo- China. Djika benar benar 
nja akan diadakan manoeu- 
oe, bagi pendoedoek Muang 

y jang soedah hidoep dalam ke ' 
smasan itoe, sekalipoen' beritanja 

ih boleh djadi bisa me-- 

an. Sebab itoelah | 

: Hiembalna n itoe. “Selama 
T kedjadian: 

Kewan 

ahwa sewaktoe waktoe neg 

#ioenelia bisa tertarik dalam pepe 
| jang sewaktoe waktoe poe 

oengkin terbit. Tidak diterang 

kan negeri2 mana jang moengkin 

an bergoelat, sebentar waktoe' 

lagi. Dikoepas dengan dalam dan 

ati hati, maka roepa roepanja rak | 

t di Muang Thay itoe soedahlah 

Dalam 

atau antik 

meri oei, tetapi jang pas 
menerbitkan kekoeatiran 

ana djoega, pertama 
ayland sendiri, dan 
pada pehak kekoea 

ris jang ada di Semenan 
Semata mata dilihat de- 

IKAN militair, maka manocu- 

Formosa, di 
di Korea 

- 

Terboekti dari 
Wellington 

  

  

      
  
       

      

     

   
   

    
    

    

     

diamlah, ka 

- ini toeroet tertarik dalan pepe | 

| rangan jang moengkin akan terbit 

waktoe waktoe itoe, ep 

engikoet sana sini”. 
| Roepa-roepanja Tiongkok seks 

ang inipoen soedah 'berapi-peela | 

emangatnja, tidak seperti padam, | « 
lam maksoednja akan memberi 
n perlawanan habis habisan me | 

Asa tank Japan. 
| seroean Dr. 

  

“ 

  
4 

NG Sportbonden. 

|   

: mengoempoelkan di 
Nan pa Iwan jang sekarang tentang pe- 

LOMBARAN PERTAMA 
  

1 t emeenteraad 
berhoeboeng dengan - hal 

ang penghabisan ini, oentoek 
toeran “atoe- 

  

Tmilihan anggota Meme rona 
djadi sadoe atoeran. 
“Dalam ordonansi itoe .dima- 

soekkan: amendement jang dite- 
rima oleh Volksraad ,jang dima 
'djoekan oleh njonja Neuyen 
dan toeantoean Samsoedin, Mus 
sert dan Iskandar Dinata, jeni 

  

jang bermaksoed oentoek mem 
beri hak memilih kepada perem 
pocan Boemipoetera dan kepa- 
da perempoean bangsa Asing 
oentock gemeenteraad, satoe 
dan lain berdasarkan atas tjara 

memberi tahoekan dirinja sen- 
diri | 

MR. SOENARJO KELOEAR 
DARI PARINDRA. 

Antara” mengabarkan, bah 
wa Mr. Soenarjo — Hoofdredac 
teur dari harian ,Sedya Tama" 
terbit di Djokja — telah menja 
takan keloear dari Parindra. 

Sebab sebabnja beloem lagi 
kita ketahoei. 

.KRITIEK EN OPBOUW” DI 
LARANG TERBIT. 

Dengan besloeit wali negeri 

  

dari tanggal 20. boelan ini ma 
djallah tengah boelanan jang 
terbit di Bandoeng .,Kritiek en 
Opbouw” dilarang terbit goena 
eng waktoe. 4 Aneta). 

2 Paman ini ri apkan dengan 
dimoeatnja dalam madjallah terse- 
boet artikel-artikel dengan bertoe- 
roei-toeroet jang berkepala: ,,In 
de schaduw van den Leider”, 
»Kortzichtig beleid”, dan ,,Een ver 

| schijnsel dat aandacht verdient”- 
jang membangkitkan 'perasaan- 
perasaan jang tidak enak terhadap 
Pemerintah Negeri ini dengan tja- 

| ra jang tidak boleh dibiarkan dan 
“bertentangan dengan kebenaran, 

Poela “artikel-artikel terseboet 
“itoe melemahkan pertahanan Indo- 
-nesia. 

  

KALI PASIR HAMPIR MEN- 
“ DJADI LAOETAN API. 

Selasa pagi diantara djam 9 dan 
10, pendoedoek kampoeng tsb. 
soedah mendjadi gempar, oleh ka- 
rena -ada soeatoe teriakan ,,api”. 
Maka dengan sekedjap mata sadja 
banjaklah mereka menoedjoe ke- 
djoeroesan jang terbakar. Api tadi 

 soedah naik keatap dapoer dan k.I. 
1 M? jang dimakannja. Tetapi wa- 
laupoen demikian ta' oeroeng ha- 
bis padam, oleh. . Orang - sebanjak 
itos dan brandweer ta' oesah men- 

dapat oendangan, karena bagi pen- 
doedoek disitoe banjek sekali jang 
terdidik sebagi brandweer dari L. 
B.D. Kita pocdjikan bagi mereka 
atas 

tadi dari dapoer jang tidak dipa- 
damkan lebih dahoeloe sesoedah 
masak. Oentoeng'ah api itoe tidak 

| sampai mendjalar kemana - ma- 
na, dan keroegian tidak seberapa, 

Ci MN). Sa : 

  

PERTEMOBAN Ie al 

— Pada hari Kemis sore djam 7 ma 
'lam, tanggal 25 September 1941, 
oleh perkoempoelanzl. S. I. akan 
diadakan pertemoecan, bertempat 
diroemah toean Soetardjo, Raden 

| Salehlaan 18 dan agenda jang di 
ambil ialah seperti dibawah: 

2 Tentang sport di PPRK. 
. 2. Sport minggocan oemoem ISI 

(Alg. Sportweek). 

3. Meng - organiseer moeder 

ropaganda diseloeroeh 

  

5. Soal Rerchtspersoon oentoek 
“ikatan? Sport didalam Tingkoengan 
ISI. 
“6. Pertanjan keliling. 

ama   

jang akan merasa ketje 
jika Amerika, Inggeris, Domi | s 
India dan Hindia Belanda 

| tidak .melakoekan. tekanannja-eko- 
   

| nomie jang koeat-koeat-atas Nip- 
pon itoe, £ 

ii 

kegiatan dan keberaniannja 
oentoek melawan api tadi. Asal api 

Ta 
anfoe aa dan 

B7: 

BNPT 
MEN P7 Ha 
SUN KUNO bea 

SANA te1A PP Lee ANC 

| Tjobalah teliti apa Inag toeam 
lihat digambar ini. Tidak per- 
loe lagi didjelaskan ana mak- 

goena bersama, 

  

» POLITIK BER GAANYY 
BAROE DIMASA 3 
SEKARANG” & 
Siapa masih menjiri- , 

pannja? a.- 
' Kepada agent2 atau Bana 

tja jang masih menjimpar & 
nomor2 ,,Pemandangan” da- f 
ri tanggal 12 dan 13 Febru- 

   

“ari 1941, jang mehoeat 
karangan Drs. Mohammad 
Hatta ,,Politik Perniagaan $ 

baroe dimasa sekarang” kita 4 
minta pertolongannja soedi- 
lah mengirimkan nomor2 ter $ 
seboet. Soedah barang tentoe 
“itoe semoea nanti akan dibeli 
oleh kita. 
Kiriman soepaja selekas 

moengkin. Pa Ga 

LN
     

  

PERKELAHIAN DI GG. 
KEMBANG, 

di salah satoe toko telah terdjadi 
perkelahian antara seorang Indo- 
nesier dan seorang Tionghoa. 

Adapoen .doedoeknja perkara 
adalah seperti berikoet: 

Idris, begitoelah namanja se- 
orang Indonesier itoe, masoek ke 
sebogah toko ocentoek membeli be- 

|ras. Oleh karena tidak ada wang 
ketjil dan pada toko itoe tidak ada 
kembalinja poela, maka harga 
beras itoe tidak dibajar pada wak- 
toe 'itoe, akan tetapi beberapa wak 

toe kemoedian dan djoega pemba- 
jaran itoe tidak idilakoekan pada 
orang jang tadi memberikan beras 
kepadanja akan tetapi kepada 
orang Tionghoa lainnja lagi jang 
poela bertinggal pada toko terse- 
boet, 

Waktoe Idris poelang kembali 
“ke toko itoe oentoek menoekarkan 

wang, maka ja ditegor oleh toe- 
kang waroeng jang tadi itoe bah- 
wa ia masih beloem membajar 
wang beras. Oleh Idris diterangkan 
bahwa wang beras itoe soedah di- 
berikan kepada lain orang disitoe, 
dan lama-lama kedoesa-doeanja 
naik darah sehingga terdjadilah 
pertjektjokan jang berachir de- 
ngan perkelahian antara kedoea 
orang terseboet, jang kedoea-doea 

nja mendapat Ioeka-loeka jang 

enteng. : 

soednja. Mempergoenakan per | 
rangko amal Moehammadjjah | 
berarti ikoet menjokong cesaha | 

| tentang pengiriman 

Kemarin sore kira-kira djam 5 - 

.ngoendjoengi tempat perkelahian 

tersebsec, dan setelah itoe perkara 
toe diserahkan kepada Politie. 

  

   

  

  

LARANGAN MENEMPOHH . 
"Ie JANG DITENTOE. 

“ KAN. 
35 Diresidentie Bor- 

KN neo Setatan dan 
peerahimoer, 

- Dengan beslit  Goebernemen 
tanggal 20 boelan ini, maka ada 
lagi ditoendjoekkan daerah-daerah 

F | diresidentie Borneo Selatan dan Ti 
| moer jang tidak boleh didjalani 

oleh orang-orang jang tidak diam 
disitoe atau oleh orang-orang jang 
tidak. diam disitoe jang ditoen- 
djoekkan oleh Resident, kalau ti- 
dak ada mempoenjai paspoort. 

  

SIAPA PERGI KE AMERIKA? 
Berhoeboengan dengan berita 

wakil-wakil 

negeri ini ke Kongres Perboerce- 
han di Amerika-Sarikat, kita men- 

dapat kabar bahwa besar sekali 
kemoengkinannja Mr, Hindromar- 
tono, voorzitter Perhimpoenan Pe- 
gawai Spoor dan Tram dan salah 
seorang. pengandjoer jang terke- 
moeka dari pergerakan boeroeh 

partikelir ,jang akan dipilih boeat 
menghadiri kongres perboeroehan 
di Amerika terseboet, Kabarnja 
kedoedoekan mr. Hindromartono 

alam pergerakan boeroeh partike 
lir itoelah jang mendjadi sebab 
teroetama beliau dipilih, karena 

sesoenggoehnja pihak boeroeh par 
tikelir jang memperloekan perwa- 

'kilan, 
| Rapat Persatoean Vakbond Pe- 
gawai Negerj (PVPN) jg. akan di 
langsoengkan hari Minggoe j.a.d. 
kabarnja djoega akan membitjara 
kan atau mengoeatkan pemilihan 

terseboet. 

KE AUSTRALIA. 
Beloem “selang lama serombo- 

ngan djoernalis Augtralia telah 
mengoendjoengi Indonesia atas 
cendangan pemerintah disini, Se- 
karang pemerintah Australia mem 

paja wakil-wakil pers disini soeka 
mengoendjoengi Australia. Tang- 
gal 4 October wakil-wakil pers itce 

akan terbang dari Betawi dan koe 
rang lebih sepoeloeh hari akan 
singgah di Australia, 

“Jang ditoendjoekan sebagai wa- 
'kil “pers Tionghoa — Indonesia 
dan pers Indonesia ialah toean Tan 
Ling Djie dari sk, Sin Tit Po di 
Soerabaja, toean Ang Jang Goan 

(dari sk. Sin Po di kota ini, toean 
Djamaloeddin-Adi Negoro dari 
Medan, toean Soemarto dari Soe- 
rabaja dan toean Soemanang, 

  

' BIJSLAG GOENA MILITER 
DAN MARINE. 

Dengan besloeit goebernemen 
pada tanggal 18 boelan ini goena 
militer dan angkatan laoet serta 
darat diberikan bijslag kepada 
penghasilannja, sesoeai dengan 
apa jang ditetapkan oleh peratoe- 

ran oentoek pegawaj burgerlijk 
dan pegawai negeri. (Aneta). 

  
  

loear 

'EBAGAI orang kiranja" telah 
mengetahoei, pada hari Sab- 

toe 20 September 1941 P.K.N. telah 

memoelaji dengan conferentienja 
jang ke XI. 

Pada hari itoe djoega di roemah 

BP Soerjodiningrat telah-di- 

langsoengkan satoe receptie 'seba- 

| gai pemboekaan - dari conferentie 

terseboet diatas, dengan mendapat. 

perhatian loear biasa besarnja, 

karena selain dari fihaknja P.K.N. 

sendiri jang datang ada 'tidal koe 
rang dari 10.000 orang ada datang 

djoega wakil-wakil perkoempoelan| 

diseloeroeh Mataram jang banjak- 

nja 41, diantaranja jang kita de-: 

ngar ada diseboet namanja: Dari 

Madjelis Loehoer (Moofdbestuur) 
Taman Siswa, HB. Parindra dan 

tjabangnja di Mataram, Gerindo, 

Java-Instituut, HB. P.P.P.A. dan: 

    

| tjabangnja di Mataram, Pakempa- 

lan Kawoela Soerakarta, Pakem: 

palan Kawoela Mangkoenegaran 

dan masih banjak lagi lain-lainnja 

jang soesah kita seboet satoe per- 

satoe, disebabkan banjaknja. Dari 

kalangan intelectueelen kita lihat 
djoega Mr. Soenarjo dan Njonjah-   nja, Mr, Soemardi dan Njonjah- 
nja, Mr, ena (Voorzit 

'Conferentie Pakempalan Kawoela 
— Ngajogjakarta. 

Malam 'recephe jang mendapat perhatian 
biasa. 

  

ter Landraad di Magelang), Mr. 
Djojodigoeno (ambtenaar R. v. 
Justitie di Batavia), R. Ng. Djojo 
Achmad Hoedojo (anggauta De- 
wan Ra'jat). Mr, R. Ng. Poerbo- 
'atmodjo, Dr, R, M. Koesmargono, 
Nji Hadjar Dewantoro, sedang 
dari kalangan bangsawan tampak 
dimata kita GP.H. Tedjokoesoemo, 
G.P.H, Hadikoesoemo, G.P.H, Boe 

minoto, B.P.H, Hadinegoro, B.R.M, 
Soekadari, dari Kantoor Inlandse 
Zaken diwakili oleh Toean J. J. 

Drost dan Mr, Soebagio, dari 

P.ILD. diwakili oleh Wedono poli- 
tie Raden Salamoen dan seorang 
Manrti politie: Sri Sultan Jogja- 
karta diwakili oleh 2 orang Pange 

ran, jalah B.P.H, Hadiwinoto dan 

B.P.H. Hadinegoro,  Gouverneur 

Jogjakarta diwakili oleh Dr, Ora- 

nje (Ass. Res, Afdeelingshoofd) , 

dan selain dari itoe masih banjak 

lagi orang asing jang termasoek 

ternama dikota Mataram, Perloe 
djoega diterangkan, bahwa wakil 

pers dan persfotograaf disediakan 
tempat jang speciaal, hingga me- 

reka dengan moedah dapat men- 

djalankan kewadjibannja. (Boeat 

hari ini tjoekoep sekian doeloe. 

Red,).   
“ 

Perkelahian dana idiselesaikan 
| waktoe 'Yoean Mantri Politie me- 

balas dengan oendangan poela soe . 

Inda Tinbakok Da Djepang. 
Hanoi dan Saigon dalam bahaja. 

: HARAPAN SATOE-SATOENJA: 

  

KEMENANGAN INGGERIS! 

Indo Tiongkok kepoenjaan 

Djepang. 

Salah seorang dari kita soedah, 
dapat bertjakap2 dengan seorang 
Belanda jang baroe poelang dari 
Indo Tiongkok jang menoetoerkan 
keadaan disana, bagaimana sedih 
nja, setelah didosdoski oleh Dje- 

pang. Kini Indo Tiongkok itoe ter 
serah begitoe sadja kepada Dje- 
pang, oleh karena Vichy sekarang 
soedah bertekoek loetoes terhadap 
pemerentah Nazi, sehingga dengan 

ini daerah djadjahan Perantjis 
jang paling baik di Timoer ini le 

paslah dari tangannja. ' 
Bolehlah dikatakan, bahwa In- 

do Tiongkok itoe soedah mendjadi 
»Wingewest” Djepang, Jang berla 
jar kesana tidak lain ialah kapal2 
Djepang, ketjoeali beberapa kapal 
Perantjis. Kapal2 Djepang itoe jg. 
diangkoe, ialah alat2 perang dari 
pasoekan dari Djepang dan djoega 
dari daerah di Tiongkok jang di 
doedoeki oleh Djepang. Ketika 
orang Belanda terseboet meninggal 
kan Indo Tiongkok itoe, maka ka 
pal2 Djepang jang ada dipelaboe- 
han ada 15 boeah, 

Djadi dengan ini boleh dikata- 
kan, bahwa pelajaran di Indo Ti- 
ongkok boleh dikatakan berhenti 
sama sekali, ketjoeali pelajaran de 
ngan Djepang itoe, 

Kapal2 tjoema mengangkoe, se 
dikit barang2. Migalnja beras, jg. 
dikeloearkan, tjoema goena Dje- 
pang dan .Perantjis sadja. Selan- 
djoetnja perhoeboengan dagang de 
ngan loear negeri sedikit sekali. 
Djadi Indo Tiongkok dalam oeroe- 
san ekonominja tergantoeng sama . 
sekali kepada doenia loear. 

Masoeknja orang Djepang. 
  

Ketika jang kita interpioe itoe 
masih ada disana, maka japoen 
mendjadi saksi dari pemasoekan 
orang2 Djepang ke Saigon, jang di 
angkoet dengan gerobak gerobak 
jang pandjang sekali dari pelaboe 
han sampai kelapangan penerba- 
ngan. Dalam tiap gerobak itoe ada 
sedjoemlah 40 orang serdadoe. 
Dan menoeroet penaksiran jang di 
masoekkan ada lebih koerang 25 
atau 30.000 orang. Tidak hanja In- 
do Tiongkok Selatan sadja jang di 
masoeki oleh orang Djepang, teta 

pi djoega teloek Camranh, 
Ketika orang2 Djepang itoe ma 

soek, maka terdjadilah beberapa 
incident, oleh karena orang2 Dje 
“pang itoe tidak berapa memperhati 
kan perentah polisi djalan Peran- 
tjis. Mereka itoe berboeat semaoe 

nja bani di Indo Tiongkok itoe, 

sedang orang2 Perantjis tidak ber: 
daja apa2 lagi. : 

Goena menempatkan orang2 Dje 
pang itoe terpaksalah banjak ge 
doeng oemoem dipakai, sehingga 
misalnja hotel ,,Majestic” didoedoe 
ki sama sekali oleh serdadoe2 itoe, 
sedang onder-directeur Bangue de 

| YIndochine dioesir dari roemahnja. 
Ketjoeali itoe poen banjak kemah2 

jang didirikan goena menempatkan 
serdadoe2 itoe. 

Soedah barang tentoe diantara 
serdadoe2 Djepang ini ada djoega - 
serdadoe2 bangsa Tionghoa, jaitoe 
pengikoet Wang Ching Wei jang 
mengchianat pemerentah  Tiong-' 
kok, jang masoek dalam pedjaba 
tan lasjkar Djepang. 

     

     

    

     
   

    

       
   

   

        
   
    

  

       

      

   

   

       

  

Yoshizawa djadi wali negeri. 
  

Pada waktoe ini, kata Belan 
da itoe landjoet, orang2 Dje- 
pang tidak maoe tjampoer ta- 
ngan dalam oeroesan dalam, 

tetapi roepanja hal ini ijoema £ 
goena sementara waktoe sa- 
dja. Oemoem mendoega, bah- : 
wa menteri Djepang Yoshi- SK 
zawa, tidak lama lagi akan : 
mendjadi kepala di Indo Ti- 
ongkok (Yoshizawa baroe2 ini 
djadi kepala delegatie pembi- 

-fjaraan ekonomi Djepang — 
Hindia Belanda). Maka da- 

lam hakekatnja Yoshizawa ia- 
lah pemegang kemoedi peme-: 
rentahan sedang admiraal De- 
coux tjoema dalam seboetan - PE
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sadja djadi goebernoer djende j 
ral. : 

Keadaan demikian ini me- 
mang soesah sekali, Kaoem mi 
liter tidak berani lagi mengoen 
djoekkan diri didjalan2, Ke- 
banjakan dari mereka itoe- 

poen soedah di-demobiliseer. 

  
Kekoerangan segalanja 
  

Semendjak perekonomian diba- 
wah penilikan Djepang, oecmoem- 
nja laloe merosot. Kentang, sajoer 
majoer dan soesoe hampir tidak 
ada. Demikian poela mobil2 jang 
laloe lalang di Indo China karena 
tidak ada lagi bensin, sekarang 
mempergoenakan alkohol jang di 
bikinnja dari beras (sematjam be 
rem di Indonesia). Walaupcen ne 

geri soedah" didoedoeki Djepang, 
cemoemnja  rakja:- berkejakinan 
bahwa akan datang saatnja jang 
nasib mereka akan menempoeh pe 
robahan baroe lagi, Sangat dicha- 
watirkan sekali jang moesim pa 
n?n padi jad. gagal, karena ketika 
toean jang menerangkan kepada ki 
ta itoe pergi, di Indo China beloem 
lagi toeroen -hoedjan. Pemerintah 
civiel beloem lagi diganggoenja.   

  

KEBAKARAN DI GANG TALIB. 
Seboeah langgar 
djadi oempan api. 

Langgar di gang Talib sebagian 
besar soedah terbakar, akan tetapi 

roemah-roemah disekitarnja ter- 
'hindar dari api. Walaupoen lang- 
gar itoe tetap berdiri, ketjoeali me 
naranja, mendapat keroesakan-ke 

roesakan besar, 
Dari langgar jang bagoes itoe 

sekarang jang tinggal hanja sisa- 

sisanja sadja dan api-api bara. 
Anehnja langgar itoe didirikan 

diatas tiang-tiang, dan dibawah- 

nja terdapat seboeah empang dan - 

| jang bertahoen-tahoen soedah men 

djadi tempat kotoran, 

| Politie mendoega, bahwa asal 

kebakaran itoe ialah oedara panas 

dalam kotoran-kotoran itoe atau 
boleh djadi karena koerang hati- 

hati orang menggoenakan obat 
njamoek, 

Djadi ta' ada perkara perboea- 

tan djahat. 
Kebakaran itoe moelai kira-kira 

djam 10.25 pada malam Selasa. 
Karena lantainja diperboeat dari 
kajoe dan diatasnja terdapat bebe- 
rapa tikar, tidak anehlah, bahwa 
langgar itoe lekas terbakar, 

Dengan soedah diberi tahoe Je- 
bih doeloe bahwa api soedah me- 
radja lela, baroelah 'brandweer 

dapat datang. 
Koerang lebih sampai djam. se- 

tengah satoe tengah malam, tat- 
kala api sama sekali dapat dipa- 
damkan, Djam satoe menara diri 

langgar itoe misih terbakar, akan 
tetapi api ini lekas dapat dibasmi 

djoega. 

Langgar itoe adalah miliknja 
perkoempoelan — Moehammadiah. 
Menoeroet seorang anggauta dari 
perkoempoelan inj keroegian itoe 
ditaksir k.l,. f 500.—,   Sebab-sebab kebakaran itoe mi- 

' sih dalam penjelidikan. 

ME EA AA i 

KETERANGAN dan OENTOEK 
KEBAEKAN PUBLIEK. 

Berhoeboeng dengan saia poenja 
advertentie dalem PENARIK ddo. 
16-9”41 dan TJABE-RAWIT ddo. 
17-9-41 dengen kelimat ,,HARI 
MINGGOE mendadak sakit”, be- 
brapa sobat dan kenalan telah da- 
teng tanjaken saia poenja penjakit 
dan docter manatah itoe jang ber- 
moela tolak boeat bri pengobatan. 

Tapi boeat djaga nama baiknja 
itoe thabib Dr. jang angkoe dan" 
agoengken tida maoe djalanken 
praktijk dj HARI-MINGGOE, saia 
tida ingin seboetken, sebah hal itoe 
bisa datengkan kebentjian atas 
dirinja. 

  

Tjoema di harep laen kali kaloe - 
ada patienten jang sakit keras dan 
perloe pertoeloengan, djanganlah 
ia menolak boeat lantas lakoekan 
consult, malah haroes sanget di 
hargaken sigra bersiap terhadep 
itoe saat jang genting oentoek ke- 
santosaannja, kerna kewadjiban 
.menoeloeng ada lebi perloe dari 
pada HARI-MINGGOE. Soeal ter 
seboet boekannja sebab-sebab per- 
toenggakan rekening - rekening S 
djoega tiada berdetang atawa per- : 
selisian - perselisian sebagimana 

. publiek ada sangka, 

  

  
Sementara pada laen docter Dr. 

LIE TJWAN SIEN jang telah ' 
membri pertoeloengan zonder me- 
nampik, oleh publiek dan saia sen- 
diri ada sanget di hargaken, 

Ingetlah nasehat KHONGTJOE: 
idoep dengen mengasi idoep pada - 
laen orang. Sekeanlah. 
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Hormat dari saia, 

OEIJ OEN KOEI 
Petoecakan 17, — Batavia.  
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: ic ngarkan per Pan ta 

      

   

    

   

Tan In Ah oenlita .oen 
Ne dag kaoem iboe | 

gan demikian “tidaklah sia 
ngg ta2 Volksraad itoe ber- 

-oentoek memperoleh hak 

otji bagi kaceni iboenja. 

    

      

     

edah tentoe tiap2 perempoean | 
insaf akan kebesaran djasa 
ta2 itoe kepada kacemnja me 
hatinja penoeh dengan pera- 

| terima kasih kepada mereka 
skipoen tidak selamanja ka 

boe mempoenjai kesempatan 

      

    
     
   
      
    

  

   

   

    
   am pada itoe, meskipoen ba 

alam maoepoen diloear Volks 
f selama ini orang menjatakan 

joenja kaoem iboe Indonesia 
diberi hak memilih, akan te | 

setelah rantjangan ini diteri 
oleh Volksraad, maka sekarang 

noelai poela terdengar disana sini 
1 jang mefferangkan koerang 

djoenja kaoem iboe pada oe- 
emnja mendapat hak memilih, 

edang seorang penoelis perempoe 
landa menjatakan dalam sa 

satoe soerat kabar. poetih di 
“ini, bahwa ia tidak setoedjoe, 

hak memilih itoe. diberikan 
ga kepada kaoem iboe Indone 

rena menoeroet kejakinan 

   
     
      
   
   

      

       

  

   
      

  

    
   
   

    

    

  

     

  

     

        

   
   

    

    

    

      

  

  

                    

  

    

  
   

  

      
an kita 

.ada menc Ae Rekan ae 
    
  

  

  
    

            

bersikap, soepaja la 
diberi hak memilih itoe? 

   

  

   

        

   

      

berikoet: Want: de wereld 
t beter door elke rechtvaardi- 
ad en het toekennen van cen 
onthouden recht zal naar dus 
erslechteren”, jang berarti: 

ini akan mendjadi bertam 
oleh karena perboeatan 

'dan dengan memberikan 

  

    
   

  

      

   

            

    

   

ka tidaklah ia akan mendjadi ber 
mbah boeroek”. Demikian kata 

, jang soenggoeh dapat dibenar 
1, akan tetapi bagaimana akan 

“ia menganggap adil, djika 

     

  

   

    

   
    ri jang mendapat hak memilih, se 

dang hak ini hendak didjaoehkan 

nja dari kaoem iboe Indonesia jang 

lebih besar djoemlahnja dan jang 

tidak koerang ketjerdasannja djika 

  

diambil golongan jang terpeladjar, 
maka adalah ini soeatoe pertanja- 

an, jang Helen sendiri poen tentoe 

tidak dapat mendjawabnja Keran 

aa 3 

  

   
   

  

   

  

rasanja hati kita djika bangsa ki- 

diri memadjoekan keberatan 

keberatannja terhadap kepada hak 

memilih bagi kaoem iboe dengan 

memakai alasan2 jang memboekti 

dan penoak “penghara- “w 

4 
j 

  

| jang berat, dari pagi sampai pe- 

Liboe jang berkoeasa mengatoer 

« melahirkan perasaan teri 

| mereka mempergoenakan hak me- 

klanggang politik dengan fidak me- 

ninja, hingga keloearganja itoe ha 

g soedah lama ditahan, ma 

perempoean bangsanja sendi 

tidak Hans ita 
rhatikan pendapatan orang |. 

penoelis itoe jang ternjata | 

Pn benang ba- 

ikan tetapi memanglah ketjiwa : 

aa hak Merlin diberi- 
kan kepada kaoem iboe, karena ka: 
Ba ana iitoe pelan meroesak : 

  

“Apa 'sebahnja oeroesan roemah 
" tangga akan dapat mendjadi roe- 
y | sak, djika sekali dalam beberapa 

tahoen kaoem 'iboe pergi kestem- 
ing | 'bureau, adalah itoe satoe perta- 

“3 'njaan jang djoega soekar akan di- 
odjawab dengan djoedjoer, Djika 
'kaoem soeami disamping kerdjanja 

| tang oentoek mentjari nafkah da- 
pat djoega mempergoenakan hak 
memilihnja dengan tidak menjia- 
njiakan kewadjibannja jang lain, 
maka soedah tentoe bagi xacem 

| pekerdjaan roemah tangganja se- 
bagai jang baik menoeroei paham 
nja jang sehat, poen tidaklah sce- 
kar akan mengoendjoengi stembu- 
reau dengan tidak meloepakan ke- 
wadjibannja terhadap  roemah 
tangganja. 

Dan apabila oeroesan  roemah 
tangganja itoc tidak mengizinkan 

milihnja, siapakah jang akan “da- 
pat memaksa mereka pergi kestem 
bureau, sebab boeckankah hak me- 
milih ini boekan satoe hak jang 

| bersifat paksaan?  Djangarlah 
orang meloepakan, bahwa dianta- 
ra kaoem soeami poen djoega tidak 

semoeanja mereka jang ada ber- 

h2k senantiasa mempergoenakan 

hak memilih itoe. 

Karena itoe, diika seorang iste- 
ri sangat berat tanggoengannja 
dalam roemah tangganja, sebab ia 
mempoenjai banjak anak misalnja, 
sedang soeaminja hanja mempoe- 
njai pentjarian jang sederhana, 

hingga tidak tjoekoep ia mempoe- 
njai-boedjang diroemahnja, maka 

tentoelah tidak ada halangannja 
djika ia itoe tidak mempergoena- 
kan hak memilihnja. 

Akan tetapi boekankah tidak se 
moeanja kaoem iboe hidoep dalam 

keadaan jang sedemikian ? Boekar' 

| kah masih banjak benar kacem 

iboe jang : 0 ng mempoe 

| njai kesanggoepan dan kesempa- 
tan oentoek Ierjosang dalam ge- 

ngabaikan kewadjiban-kewadjiban 

ji Jiang lain? Dan djika sekalipoen 
ada isteri jang karena giatnja ber- 

@joeang dalam politik djadi menga 
baikan kewadjibannja terhadap 
roemah tangganja, apakah sebab- 

nja maka isteri jang demikian di- 

Salin sebagai seorang isteri 
jang sangat tertjela, sedang djika 

seorang laki-laki berlakoe demi- 
kian, jaitoe, djika seorang laki- 
laki jang karena perhatiannja ke- 

| pada politik djadi menjia-njiakan 
kewadjibannja terhadap anak bi- 

roes ditolong oleh familienja, soe- 

paja mereka djangan terlaioe me- 

larat hidoepnja, maka apakah se- 

| babnja soeami jang demikian itoe 

sekali-kali tidaklah dianggap ter- 

tjela, malah sebaliknja ia dipoedji 

dan  dipoedja sebagai pahlawan 

bangsa, sebagai: ,,nationale held” 

jang mengorbankan kesenangan- 

nja kepada perdjoeangan oentoek 

noesa dan-bangsa! Adakah adil 

timbangan jang demikian ?! 

Pendek kata, alasan jang se- 

| soenggoehnja tepat dan djoedjoer 

oentoek mempertahankan pendiri- 

an jang hendak menolak hak me- 

milih bagi kaoem iboe, memanglah 

soekar akan ditjari, 

Karena itoe, maka alasan jang 

sebenar-benarnja bagi kaoem soea 

'itoe rasa-rasanja tidaklah akan 

berapa besar bedanja dengan ala- 

isan jang sebenarnja poela dari 

'keberatan-keberatan orang-orang 

| jang tidak menjetoedjoei Indonesia 

Berparlement! 
. Ma'loemlah siapa jang hendak 

ma'loem! 5 

Dalam Sadar itoe, kebangmirek:. 

'beratan sebagai jang dimadjoekan 
orang-orang itoe oentoenglah' tidak 

mendjadi halangan bagi Pemerin- 

tah oentoek memberi kepoetoesan 

oleh seloeroeh bangsa eh jang 

sempoerna akal. 

Moedah-moedahanlah hak jang 
kami peroleh ini sesoenggoehnja 

  

.mj jang tidak menjetoedjoei hal | 

“sebagai jang sangat di harapkan 

  

PREMIER THAI MEMPER- 
INGATKAN RAKJAT. 

»Keadaan genting, 
waktoe moengkin terseret 
dalam perang”. 

Bangkok, 22 Sept. (Reu- 

ter). — Amanat premier Thai ke- 
pada rakjat Thai, jang pada tgl. 19 
Sept. disiarkan oleh radio Bang- 
kok, menerangkan, bahwa keadaan 
genting, dan setiap waktoe moerg- 
kin Thai terseret dalam pepera- 

ngan, 
Amanat itoe lebih landjoet ber- 

boenji: Dalam keadaan seroepa ini, 
adalah kewadjiban kamoe, dengan 
betoel-betoe! menoeroet politik jg. 
diambil oleh pemerintah dan perin 
tah-perintahnja. Orang-orang Thai 
tidak boleh memilih pihak. Kalau 
kamoe berboeat begitoe dengan ti- 
dak perdoelj nanti timboel pepera- 
ngan, adalah itoe kamoe jang tang- 

gceng djawab sendiri, sebab pe- 
merjintah lantas tidak dapat men- 
djamin keamanan kamoe. Saja 
minta soenggoeh-soenggoeh kepa- 
da kamoe, soepaja kalau tidak ada 
terdjadi apa-apa tetaplah netral”. 

Femberian ingat premier, 
wa setiap waktoe moengkin ada 
perang jang menjeret Thai itoe, 
bagi rakjat Thaj ada hal jang tiba- 
tiba sadja, sebab rakjat 
bersedia menerima pemberian 
inget jang segenting itoe, lebih-le- 
bih karena negeri baroe mengada- 
kan pesta pesta tiga harj lamanja 
berhoeboeng dengan hari tahoen 
jang ke 16 dari radja Ananda Ma- 
hidol. 

Kalangan jang tahoe doedoeknja 
perkara tidak bisa memberi kete- 
rangan mengapa ada pemberian 

ingat jang begitoe tiba-tiba. 

RADJA MOEDA INDIA. 

Londen, 23 Sepi. (Reuter). 

Dengan opisil dioemoemkan, 
bahwa tempo memerintah di India 
boeat radja moeda Inggeris, lord 
Linlitihgow, dipandjangkan lagi 
sampai Apri! 1943. 

SERAWAK MENDAPAT PEME- 

RINTAHAN MENOEROET 

GRONDWET. 

Londen, 23 Sept. (Reuter). 
— Pada perajaan peringatan 100 
tahoen berdirinja negara Serawak, 
jang diramaikan pada tgl. 24 

Sept. (hari ini) akan diambil ke- 
poetoesan oentoek menjadakan pe- 
merintahan atas kekoeasaan jang 
tidak berbatas dan diadakan peme 
rintah jang berdasar grondwet. 

Radja George mengirim kawat 
memberi selamat kepada radja 
Brooke atas keselamatan dia dan 
rakjat Serawak dan mendo'akan 
soepaja selaloe bahagia. 

Minister djadjahan lord Moyne 
mengirim kawat: ,,politik pihak jg. 

memerintah dari permoelaan sam- 
pai kinj selaloe berdasar kepenti- 
ngan rakjat Serawak dan soedah 

semestinja mendapat kehormatari. 
Berhoeboeng dengan ini akan di 

keloearkan zegel-zegel kene sam jg. 

istimewa. 

IRAN PANGGIL POELANG 
5 WAKIL-WAKILNJA PA- 

: DA ,,AS”. 
Teheran, 23 Sept. (Reuter). 

— Pemerintah Iran memanggil pise 
lang wakil-wakilnja dj Djerman, 
Italia dan Roemenia. 

MOEFTI BESAR JERUZALEM 

DI LEGASI DJEPANG ? 
Cairo, 22 Sept. (Reuter). — 

Sk. ,,Almoka'tam” mendengar dari 
soomber jang boleh dipertjaja, 
bahwa mosfti besar Jeruzalem ter- 
Gapat di legasi Djepang di Tehe- 

ran, 

TEF,SRAN TIDAK DIDOEDOEKI 
BARISAN SEKOETOFK. 

Simla, 22 Sept. (Reuter). —- 
Dengan opisil dikabarkan: Berita- 
berita jang menjeboet, bahwa Te- 
heran didoedoeki pasoekan-pasoe- 
ksn sekoetoe tidak benar. Pasoe- 
kan itoe masih berkemah diloear 
kota”. 

    

      

   

  

   

  

   

  

   

    

   

: NE 

jang didjoeal di 

Maizena,   

waran   dapat kami pergoenakan oentoek   kan pikiran jang amat sontoknja. 

Selain memakai adat dan agama 

  

keselamatan noesa dan bangsa! 

  

| “(Samboengan dari pagina 1). 

sada 

bah- | 

: beloem | 

  

  

PASAR an 

leng, Koeda merah dan Harrison 
f 2.85 per bantal. 

Goela: Sup. Hoofd Suiker 
f 11.25 per 102 kg. terima di goe 
dang pendjoeal, 
Minjak kelapa: Harga 

roepa2 merk per blik dari 17.91 kg 

NT 232U, 

Co Di ra: Keloearan Bantam me 
noeroet kwaliteit f @-- per 100 

- 

Batan Tanah: Harga 

naik: Cheribon f 14.15 per 100 kg. 
Kentan g: Keloearan Ban: 

doeng f 10.— sampai f 11— per 
100 kg. 
Emping Menindjo:Ke- 

loearan Laboean No. 1 f 42.— 
No. 2 f 40.— Tjilegon No. 1 
f 40.— dan No. 2 f 36.— per 100 

kg. : 
Bawang merah: Cheri 

bon Twaliap f T—  Tiongtoa 
f 6.50, Tiongliap f 6.— dan Aus- 
tralia f 8.— per 100 kg. 
Tapioca meel: Kwaliteit 

AA Iev, Sept:/Oct. f 5.30 pembeli 
f 5.40 pendjoeal dan A f 5.15 pen- 
djoeal per 100 kg. 
Katjang kedele:Kwa 

liteit Djember fob. Pasoeroean/Pro 
bolinggo f 7.364» pembeli per 100 

kg. 

Dam ar: Sumatra €xport kwa- 
liter A/E lev. Sept. f 36.50 dan - 
Pontianak A/E f 36.— per 100 kg. 

berikoet peti. 
Karet: Standard Sheets sedia 

f 0.32,16 dan Standard Crepe 

f 0.32,85 nom. per Y kg. 

Licentie A f 0.0115 dan Bf 0.14 

nom. 
  

: 

—. PIL DJAMOE 
Boeroeng Perkoetoet:- 

Ini djamoe perkoetoetada 
bermatjem seperti pil,zam 
pang sekali dikasih mi- 
noemnja. Dibikinnja ini 
pil djamoe ada menoeroet 
Receptnja seorang Achli 
boeroeng perkoetoet di 
D aman Poerbakala dima- 
na bilangan Rembarg (Toe 
ban). Riboean boeroeng 
kita soedah bikin baik 
soearanja dengan beri- 
koetnja banjak Boekti- 
boekti: 

a. Boeroeng bisa lekas 
manggoeng dan botjor. 
Boeroeng bakal lekas 
bersoeara baik, 
Boeroeng tida mang- 
go2ng lagi, makan ini 
pil kembali seperti 
jang soedah2., 
Ditanggoeng soeara 
tambah lebih bagoes, 
botjor zonder berhenti. 
Boeroeng sakit pileran 
lekas baik 

Siapa jang beloem pernah 
tjoba, boleh tjoba, tidak 
berboekti oeang dapet te- 
rima kembali. : 

Harga 20 pil f 0,50. 
“50 pil f£ 1,00. 

DJAMOE-INDUSTRIE 
| TJAP LAMPOE 

IND. KRUIDENH. 

Mevr. GOUW 
Batavia-Centrum 

Sawah Besar 2N . Tel. 5563 

Mr. Cornelis : Matramanweg 252» 
Tjibadak : Toko Singapore. 

Bandoeng: Kosambi 233F.Tel.1034 
Cheribon : 'Pasoeketanstraat 57. 

Garoet: Telagabodasstraat 93. 

b, 

e. 

Poerwakarta : Toko Gan. 

Tepoeng terigoe: Tjap | 
Kodok f 2.95, tjap Boeroeng Ka- | 

x TIDA PETJAH, MELETAK atawa 
JOPLOK djikaloe pake 
ELTOSIN. Oleh karena" keras 
mana dp pada kajoe?, 
besar kekoeatannja boeat 
menahan basah, aer dan 
matahari. Tjahjanja meng- 
kilap serta bagoes tjairnja. 

    

  

ETOSIN 
Plfitin boot manijaga berang kajoe” 

PA Insan PIETER SCHOENZZN.. DA 
Verffabriek BATAVIA 

  

  

Pinang :Bidji boelat f 5.— 
iris moeda f 12.50 dan iris toea 

f 4&— per 100 kg. 
Minjak Sereh:,' con: 

tract September 1941 permintaan 
f 2.85 ditawarkan f 2.90. 
Lada hitam: Ek. Telok 

lev. Sept. f 8.75 nom. Sept./Oct. 
dan Oct./Dec. j 8.50 pembeli f 8.65 

pendjoeal per 100 kg. 
Noteering New York Sept. 588 

(naik 2 punt) Dec. 598 (naik 7 

punt) dan Maart. 608 (naik 7 

punt). 

Lada Poet.ih: Levering 
Sept. fob, Pangkal Pinang f 25.50 
per 100 kg. 
Koffie: Kemarin dari tangan 

kedoea didjoeal jang 304 triage 
lev, Sept. e:k. Telok tetap f 23.75 
per 100 kg. 
Minjak Tanah: Groyn 

f 2.05, Panah f 2.05 dan Devoes 
f 2.30 per blik. (H P.) 

BERAS INDRAMA JOE. 
per 

guintaal: 

ILB.S. Vol slijp boeloe f£ 8.10 
I.B.H. 24 Huller boeloe A30 
LB.L. Lolosan boeloe 84 pt.,, 7.63 
IL.B.Z. Petjah koelit tjere ,, 7.33 
LS.S, Vol slijp Prosa » 1.88 
LS.L. Lolosan Srogel 84 pt.,, 17.53 
I:S.Z. Petjah koelit srogel ,, 7.20 
ITS. vol slijp rjere Aa 
LT.H. 24 Huler tjere G21.63 
ILT.L. Lolosan tjere 8g pt. ,, 7.38 
L.T.Z, Petjah koelit tjere ,, 7.05 

- (H.P.) 

Kabar Tontonan 

£LHAMBRA — SAWAH BESAR 
»Tjioeng Wanara”. 

RIALTO 
,»Pah Wongso”. 

THALIA MANGGA BESAR 
,Santa Fe Trail”. 

  

SENEN 

Ci ORION 2 GLODOK 

Music in my heart”. 

@UEEN — PANTJOBRAN 
The man withe nine lives”. 

Texas Stagecouch”, 

PR. PARK PRINSENLAAN 

. Kedjengkelan”. 

  

(ena AA ARA 

Ontwerpen, Tekeningen, 
Illustraties, £childe rwerk, 

slide's en cliches 

nodig ? 

  

Hermes 
RECLAME STUDIO 

Kan en voor z0orgen 

SAWAH BESAR 58 
Telf, WL, 3522 Bt-C, 

Na ae TER 
      

  

f 50.000.—. S 

saban tahoen, dan 2e. ditolo 

kehabisan. 

Hoofdkantoor: BANDOENG, 

peroesahaan. 

je — 

tiap-tiap f 1.000.—, 

mah, tanah dan sawah,     
f1.— hanja boeat 20 cenis 
Kirimlah pada kita 6 gamt 
anak" (berikoet nama kit4 

digeenting dar 
berikoetin postzege 
dan Njonja aken 
injonja poenja roemah in 

tjoema berlakoe h: 
November 1941 sadja. 

: 

  

AAA Ia 
Maka itoe njonja moesti boeroe-boeroe 
kaloe njonja ingin dapetkrn satoe bola 
boeatan Amerika (garisan teng an 
1215 cm) jang begini inda 
warna” jang mentereng dap 

   

toko pain 

se 

trim 

  

  

    

Maizena jang paling baek jalah 
Makifa,jang terbikin dari kembang' 
djagoeng tanah Djawa jang terpi: 
kh paling baek. Simpenlah Makita 

Maizena dalem stopflesch soepaja 
ia teroes tinggal segar dan awet. 

Simpenlah dalem roemah 
dalem ini waktoe penoeh 
dengen kesenangan dan 
keperloean sedia barang 
makanan bebrapa pak Ma- 

kifa. Ia tentoe aken adake- 
goena'annja boeat njonja. 

Kh xx 

Harga satoe 
pak besar 

harga f 25.— boleh ditjitjil. 

C, V, CREDIET- EN SPAARBANK ,, VOLKSBELANG”. 

Bijkantoor: Batavia-C. Def. v/d Bosch 165 — Telf. No. 5390 WI. 

Memberi pirdjaman ceang tidak pakai renten: oentoek mem- 

bikin roemah, membeli tanah dan sawah, meneboes roemah, 

tanah dan sawah jang tergadai, 

Cieang simpanan saban boelan: 

,f 1.75 oentoek f 1000.— seteroesnja sampai f 10.000.— 

Dapat pindjaman sesoedahnja menjimpan 2 tahoen, angsoeran- 

nja f 2.50 dari tiap-tiap pindjaman f 500.— dan f 5.— dari 

Soeatoe djalan jang semoedah-moedahnja boeat mendapat roe- 

BANKIER: NED. HANDEL MAATSCHAPPIJ N. V, 

Ditjari Agent dengan peratoeran jang menjenangkan 

Mintalah keterangannja, propectus gratis. 

Pertanjaan ke Hoofdkantoor, haroes disertakan postzegel. 

Centrale Indonesisehe Bank 

IC. 1, B.I 

INLANDSCE MAATSCHAPPIJ OP AANDEELEN (I.M. A.) 

Maatschappij tot Bevordering van Hardes:- en VoIkswelvaart. 

GEVESTIGD TE BANDOENG — TELEFOON No. 1003 

Ketetapan kapitaal Maatschappij f 25.000.— akan didjadikan 

Satoe-satoenja Maatschappij oentoek kepentingan- 

nja Indonesitr (Boemipoetera), boeat toendjang perdagangan: 

Import dan Export, bocat bantoe peroesahaan fabriek tenoen, 

fabriek atji, mengerdjakan oeroesan Bankzaken, dils. 

Aandeelhouders dapat 2 kemenangan: le. keoentoengan laba 

ng kepentingannja. Satoe aandeel 

Belilah lekas, djangan toenggoe 

Kepatihanweg 2 — Telf. No. 1003 

kapitaal boeat dagang dan 

f 0.90 oentoek pindjaman 

  
  

   
   

  

Ini Ma Pai 5 
dari doosnja, njonja ha- 
khai kirimkan “dengan 

“ nama dari distributeurs. 

Yok 
Disir NX Hug. dh REISSA Co. B 
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1 OVERAL VERKRIJGBAAKR 

PATJAR 
MAOH DiIKAsiH SEWA: 1 
roemah £ 15.— di Bronbeek- 

|laan No 81 dekat S.S, halte 
Solitude, Boleh bitjara 1Js- 
fabrieklaan 25, 

Er
 ".
 

  

  

  

  

BOEKA POEKASA: Djangan 
loepa beli Lebaran Stroop 
»ALTERNA” per flesch f0,20. 
Bisa dapat dimana tempat. 
  

DITJARI naaister (Indonesische) 

jang bisa bekerdja zelfstandig. 

Menglamar haroes persoonlijk. di 

Maat-Atelier »KENTJANA”, Kan- 

tjanaweg 7. — Batavia-C.   
  

RIALTO BIOSCOOP 
PASAR SENEN — BATAVIA-C. 

    
Ini malem pengabisan. 

PAH WONGSO 
PENDEKAR BOEDIMAN”" 

Satoe tjerita detectief jang heibat ! 

Star Film Co. Super Speciaal Production 

PAH WONGSO mempoenjai djoega kepandean 
boeat bikin senang dan goembirah tiap-tiap penon- 

ton jang saksiken permainannja didalem film. 

Dibantoe oleh: Miss Joenara - M. Arief - Djoenaedi 

Primo Oesman — R. Sukran — Miss Satijem dll. 

' Anak dibawah oemoer 17 th. tidak boleh nonton! 

   
      

      
      
    
    
    
    
     

      
  

  

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 

    

Directie Alhambra mempersembahkan satoe film 

keloearan Indonesia jang sangat populair jaitoe: 

Tjioeng Wanara 
: Dengan dalam Hoofdrol 

ELLY JOENARA — R. SUKRAN dil. 
Anak-anak boleh nonton 

    

PA AA HS ba aa sa AS 

Prinsen-Park, KAAvaA 
PRINS THEATER: 

Ini malem pengabisan Film Tiongkok jaitoe: 

nKEDJENGKELAN" 
Anak-anak boleh nonton! 

  

THEATER Ka 2 

: Ini malam dan malam brikoetnja 

dipertoendjoekan film Tiongkok jang banjak kasi 

pemandangan jang serem dan djinaka,jaitoe: 

SARANG SETAN" 
Anak? dibawah oemoer 17 th, tida boleh nonton 

THEATER ka 3 
Ini malam THE MALAYAN REVUE 

MATINEE Ini hari djam'4 sore: 

sSPRONTIERS OF "49" 

Anak-anak boleh nonton. 

  

ME 

  

  

CINEMA ORION sitivia 
Ini malem pengabisan, 

.Miusie Inmy Hearts 
dengen kita Hayworth — Tony Marton 

Colombia poenja SONG — dan Romance film jang 
sangat Gilang Goemilang, dengan hoofdrol itoe 

2 bintang .,.. jang nanti aken bikin penonton 
toeroet bersoeit dengan tersengadja. 
Romance. .. jang menggioerkan hati. 

ANAK-ANAK bole nonton 

Moelai tanggal 25 sampai 27 Sept '41 

nISLAND of DOOMED MEN" 
dengan PETER LORRE, 

Boeat anak-anak 17 taon atawa lebih toea, 

@GUEEN THEATER 

Iai malem pengabisan. 

sThe Man With Nine Lives" 
dengen BORIS KARLOFF 

Disinilah ia moentjoel lagi dalem ,,Bangke Hidoep' 
jang lebih beibat, lebih Serem dan lebih 

Menggeterken dari film jang Jaloe. 

Serem !! Heibat ! | Menggeterken !! 

Boeat anak 197 taon atawa lebih toea. 

Moelai tg. 25 sampe 27 Sept. '4i. 

SORGA KATOEDJOE" 
dengan ROEKIA. 

Pemandangan jang Indah dari 

TELAGA WARNA. 
Anak-anak bole nonton. 

MATINEE: Saptoe—Minggoe djam 4 sore. 

GERONIMO 
PRESTON FOSTER — ELLEN DREW 

Boeat arak 17 taon atawa lebih toea 

  

PANTJORAN 
BATAVIA 

  

  

dengen 

  

  

    
  

  

  

VOLKSALMANAK 1942 

Boleh pilih: bahasa Melajoe, Djawa atau Soenda. 

Tempat memesan : 

1. semoca kantor post: 2. agent Balai Poestaka, ada 

disegala tempat besar: 3 penerbit sendiri, 

BALAI POESTAKA-BATAVIA     
  

  

SANDAL MATJA 
AGENT, WEST JAVA 

Ada sedia model baroe, 

pake strip warna tjoklat, 

kekoeatannja 9 kali dari biasa. 

Dipakenja lebih enak ! 

HARGA TETAP 
Beren MA Me bea Eh mean MApe Ae Bad MEME TebbkMaaBah SEA Fa 

1 

        

  

  

Anaktanak dibawah oemoer 17 tahon tida boleh nonton!!! 

Speciaal Selected Matinee: 

  

THALIA BIOSCOO 
MANGGA BESAR — BATAVIA 

Ini malem 24 Sept pengabisan 

Ini malem masih ada kesempatan boeat penonton 

dateng saksiken film Super-Action jang sanget ra 

mei penoeh, actie, peperangan romance: 

SSANTA FE TRAIL: 
dengan Errol Flynn dan Olivia de Havilland, 

Dibawah oemoer 17 taon tida boleh nonton 

Moelai besok malem 25 sept '41, dan malem bri- 

' koetaja (Doea malem sadja) 

United Artists poenja comedie-tilm, jang sanget 

loetjoe, kotjak,.bikin penonton tertawa dan terta- 

wa lagi sampei sakit peroet: 

sSROADSHOW« 
dengan CAROLE LANDIS, JOHN HUBBARD, 

ADOLPHE MENJOU dll. 

Anak-anak boleh nonton! 

Matinee ini Minggoe: 

Extra Matince: Saptoe-Minggoe djam 4 sore. 

»)ISLE of FURY“ 

Satoe Zuid-zee film jang rame dan penoeh actie. 

  

  

- Saptoe djam 130 siang Minggoe djam 10 pagi dan 

1,30 siang. : 

Warner Bros poenja Film Kapal Silem Jang 

loear biase, penoeh resia-resia dalem laoet. 

.SUBMARINE D-I" 

»PERGOELETAN KAPAL SILEM” 

| dengen 

Pat O'brien — George Breent — Wayne Morris dil. 

Anak-anak boleh nonton. 

Menjadi lebi 

GEMOEK - MOEDA-KOEAT 
sebab makan 

LOCKSONS - 
DIGESTIVE TABLET 

(LU TIN TJIN) Tjap Prauw. 

Ini obat meloeloe bocat tambah napsoe makan dan perkoeat- 

ken tempat pertjerna'an makanan. Kaloe ilang napsoe makan 

lekas djoega badan mendjadi koeroes dan lemes. Dari itoe lekar 

makan ini obat soepaja bisa makan banjak dan bisa gemoel 

dan koeat, Makan 2 kali soeda bisa taoe. 

Harga 1 botol f 1.25. Kirim wang doeloe franco. 

OBAT BATOEK TUBERCULOSIS “PLANT terkenal man- 

djoer boeat batoek lama, batoek kloear darah, tering, sakit pe 

paroe, banjak riak d.l.l. Obatnja ada dari akar-akar dan daor 

daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok 

“dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat semboehken 

penjakit batoek dengen berhasil: .Obatnja moesti dimasak de- 

ngen aer seblomnja bisa digoenaken. Hargannja 1 pak f 1.25, 

Kaloe kirim postwissel doeloe obat dkirim franco diroemah. 

Awas barang palsoe perhatikenlah handelsmerk Tjap PRAUW. 

Bisa dapet pada semoca toko obat Tionghoa atawa “pes 

sendiri pada, 
2 

IMPORTEUR: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO. 

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA. 

  

  
  

MOELAI SELASA 

30 SEPT “41 CINEMA ORION 
Pendoedoek Betawi bersiap! ah! 

Boeat menjaksikan film Melajoe jang : 

bediri atas deradjatjang paling tinggi! “Tx 

    
  

1“ 

»Sin Tit Po” MEnOelIB: 1 Aa catoca »KARTINAH” adalah filim Me- 
lajoe jang paling baek jang boleh diadoe sama film 
Amerika... 1 

»Pewarta Soerabaia”: ,,......... Inilah film betoel-betoel besar 
jang berharga boeat dilihat......... La 

,Soerabaiaasch Handelsblad”: ,,......... Wij kunnen een ieder 
aanbevelen om ,,Kartinah” te gaan zien: de film is de 
bijzondere be'angstelling, ook van de Huropeesche samen- 

leving, overwaard......... 2 

»De Indische Courant”? ,,......... »Kartinah” kan men gerust 
rekenen tot de beste Indische film......... es 

SEMOEA INI MENDJADI PERTANGGOENGAN BAHWA 

sSKARTINAH” ADALAH DARI KWALITEIT JANG 

3) PALING BAIK!!!!! 

TJATET! TANGGAL MAIN ,KARTINAH” Di 
BANDOENG MOELAI DJOEMAHAT 26 SEPTEMBER 

DI ORIEN TAL.     
  

    

AGENTSCHAP e 

sPemandangan” & ,Pembangaen”. 
! di SOERABAIA 

pa R, MOEHAMMAD SOEHIAR 
Ketandan Baroe 2/10. 

“Jang berkepentingan hendaknja berhoeboengan 
dengan adres terseboet, atau langsoeng dengan 

kantoor Administratie Senen 107, Batavia-C   
  

  

ag 
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an Sabun Dan Seat hana 

a dinpgeri-negeri fotaliter be- 

k2 kemerdekaannja dalam kira2 
poeloeh tahoen jang Jaloe. Rata2 
ka kita Ns Gang? Hp | 

al wenda bantoean | 
i loear, bila waktoenja 

aa jang soedah loe- 
itoe, bekerdja dan djika per- 

berdjoang beradoe tenaga oen-- 

mendapat pemerintahan se- 

i jang poenja kita. Dalam be- 

rapa perkara jang sangat berle- 

“kita kira tentoe kesoekaran 

nomi dan paksaan politik da- 

Mm negeri2 totaliter itoe mesti me- 

bitkan aliran revoloesi jang ter- 

boenji: djika: sedikit lagi ke- 

saraan bertambah, sedikit la- 

indasan sewenang wenang ber- 
pistjaja ra'jat. akan beron- 

    

  
  

Sangkaan itoe boleh djadi be- 
oel: tapi hingga ini beloem ada 
tampak boektinja. Orang asing jg. | 

srgi melihat-lihat didalam negeri 
sgeri jang berpemerintah autokra- 
| sewenang-wenang dengan ke- 

asaannja sendiri, soekar akan 
ndapat tahoe pikiran ra'jat. Tak 
at dipoengoet socara orang ba- 
c oentoek mendapat pikirannja. 

ja. dapat 'diterka atau dikira- 
sadja perasaan orang ramai 
daripada satoe2 keterangan 
dapat disana-sini. Dengan se- | 

    

  

    

  

      

   

aan ra'jat, aan soekar- 
   

    

  

  

   

    

2 jang 'akan terdjadi 
dan Galam masjara- 

  
  

   

  

   

  

  

   

, sangat berlainan adat 

bahasa, paham-pikiran dan 

lakoe orangnja. Itoelah ki- 
jang menjebabkan ketera- 

n2 orang2 bangsa asing jang 
eriksa sangat berlain-lainan 
berlawan-lawanan keterangan- 

tentang semangat, sikap dan 
djocan2 bangsa Djepang dalam 

i pada waktoe ini. 

“loear daripada pemerin- 

Djepang tjoekoep terangnja. 
ak Setan Ka djika dika 

  

  

    
  

    

            

  

          

  

            

      

  

'“WAARBORG JANG HILANG. 
Directeur dari Bewakingsdienst 

insenlaan jang hari Rebo te 
ditahan di Soerabaja telah poe 

1g kembali ke Betawi pada hari 
emis pagi dan sedang mtenoeng 

e bila diperiksa perkaranja, jai 
tot tentang penggelapan waarborg 
“kepoenjaan rekeninglooper2nja. “Se 
djak ada perkara ini maka 
tornja tidak diboeka menjebabkan 

    

banjak jang mendjadi korban kare 
na “rekeringlooper2 kehilangan pe 

kerdjaan dan djoega gadjihnja. 

  

Ada rekeninglooper doea lagi jg. 
mengadoekan hal ini kepada. poli |. 3 

     

          

    
    
      

   

Tie, berebad mmanang 

“Ipang itoe. Djika kita hendak me- 

| mahamkannja, terlebih doeloe per- | 

“loe kita menjingkirkan beberapa 

| keliroe, jang “disebabkan oleh ka- | 

| demokrasi, jang golongan itoe, se- 
' kalipoen ketjil sekali, sama sifat- 

! soeara dan pikiran dan kebebasan 

! masing2 sendiri. Laloe kita sangka- 

Ps terka-menerka 'sadja akan | 

kan 

.madjoean dan kesedjahteraan, jg. 

| dah laloe sedikit sekali bertemoe 
“alasan oentoek sangkaan itoe. Be- : 

|toel sekali semendjak Restauratie 
5 (artinja 'kembalinja “kekocasaan 

| centoek sedikit masa politik dalam 
— berhaloean liberal di Djepang, tapi 

|lah Barat. Semendjak itoe soedah 
| ternjata daripada beberapa hal-ih- 
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| Ambassador. Inggeris 

. seorang ahli, jang berpengetahoean daripada pemerik 

SAN dan Ke mk tentang fasal jang men 

  

nba da- 

| xipada mengenai “politik . bereboet 
menang hoekoem. Jang koerang 

| djelas ialah hal-ihwal dalam di-Dje 

  

banjak paham dan pendapatan ig. 

rena dalam memperbintjangkan 

oeroesan Timoer - Djaoeh itoe, ki- 

ta loepakan, bahwa banjak jang 

| sama namanja tidak sama haki- | 

katnja disini dan disana. Menoe- 

roet pikiran kita (disanapoen mesti 

ada djoega satoe golongan kaoem. 

slibera? (paham merdeka) jang 

banjak orangnja, dan berhoeboeng 

dengan paham kita tentang artinja 

sliberal” itoe, kita sangka, bahwa 

di-Djepang ada golongan politik 

jang menjoekakan tertib-atoeran 

nja dengan golongan2 jang menang 

soeara.di-Amerika Serikat dan Bri- 

tania Raya, jang jakin pertjaja 

akan baiknja pemerintahan perwa. 

| Kilan ra'jat dengan kemerdekaan. 

loeas oentoek oesaha tiap2 orang 

kan, dengan ada alasan, bahwa go- 

longan liberal didalam 'masjarakat 

Djepang bertentangan dengan ke- 

tar haloean totalit8r dengan ichti- 
ar jang bersifat revoloesi oentock 
membangoenkan pemerintah baroe, 

bersetoedjoean dengan paham ke- 

boleh . mendapatkan peroendingan 
berhasil dengan negeri2 demokrasi: 

Dalam riwajat Djepang jang soe- 

dan kebesaran kepada Kaisar) da- 
lam tahoen 1868, beberapa kali 

liberal koeno, jang soedah lama 
liwat masanja dinegeri-negeri sebe- 

wal dan peristimewa, bahwa pa- 
ham itoe tak maoe soeboer hidoep- 
nja, sebab memang barang pindja- 
man, tak maoe sesoeai dengan pa- 

sangat pakai" peri Reska: karena se 
e waktoe dikoeatirkan, daripadanja terganggoe. 

an terbitnja perang didalam Bean Paci 
Lea tiga boelan sekali. 

Af dari Amerika, bagian boelan April 1941 

a dapati pemandangan dp. 

th amsaon, Proffessor paca Umiversiteit Columbia 

dari hal Djepang, doeloe Caunsellor pada pedjabatan 

da kedoea doeanja: kekocasaan pe ' 
merintahan tergenggam oleh satoe 3 

golongan orang pilihan, jang me- ' k' 

sempatan jang baik, akan niemoe- | 

I taliter jang doeloe itoe djoega. Soe 

“ras mengandjoerkan perdjandjian 

S
3
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Bir Gg ega 

di Tokyo (Djemang), jaitoe 

$   dik. Boekti2 kenjataannja terang 
1615 pemerintahan negeri Djepang , 

dan djelas moelai kira2 tahoen., , 
dikoeasai oleh golongan kaoem ' 
bangsawan, jang memiliki tanah 

— oligarchie feodal — jang dalam " 
beberapa perkara soedah: menda- , 
hoelaei tjara2 pemerintahan seper 

ti terpakai waktoe ini dalam negen 
negeri totaliter zaman baroe. 

Pokok2nja jang bertemoe kepa | 

ngangkat dirinja sendiri, beberapa i 
golongan rakjat ditakloekkan kepa « 
da berbagai peratoeran jang mem ' 
batasi hak2nja, kemerdekaan diri | | 

tiap2 orang sangat dikoerangkan, | 

oendang2 (sumtuary) berkenaan 

dengan barang barang perhiasaan, 
monopoli, censor, poelisi rahasia, ' 

dan paham jang menjatakan tiap : 

“tiap orang hidoepnja oentoek Nega 

ra, Tatkala pemerintahan jang sej 

matjam itoe dirobohkan dalam ta 

hoen 1868, cidak ia diganti dengan | 

pemerintah jang berdiri daripada ' 
rakjat, melainkan dengan pemerin : 

tahan keamtenaran (buretnerakeh 

jang berkoeasa besar. Soenggoeh-. 

poen diadakan beberapa peroeba: 
han jang perloe, karena Djepang : 
memasoeki doenia modern dengan 
perniagaan dan indoestri internasio. 
nalnja — pemerintahan keamtena 
(Tan toe teroes memakai pokok2|. 
jang penting2 daripada atoeran to 

paja' djangan dikatakan orang, 

bahwa kita memoetar moetar riw' 

.jat, politik Diepang baiklah rasa- 

orang pengarang Djepang jang ate) 
h Sha tokr 'namanja doe. 

.loe pernah mendjadi : “ambassador | 

Djepang di'Rome, dan sangat 'ke- ta 

| Rome — Berlin — Tokio. Dalam 
tahoen 1938 ia menoelis: ,,Aliran 
zaman soedah beroebah, bertenta 
ngan dengan paham liberal dan de 

mokrasi,- jang doeloe membandjiri 
bangsa kita. Teori pemerintahan 
ig. sangat locas berterima didalam 
masanja itoe, dan memandang par 
lemen sebagai poesat kekoeasaan 
jang sedjati, sekarang soedah ter- 

tolak dengan boelat2. Negeri kita 

dengan tjepas memoetar haloean 

    ham dan pikiran jang toeroen-te- 
moeroen terpakai oleh bangsa Dje- 

pang. : 

Sjahdan djika kita hendak me- 
ngetahoei pikiran bangsa Djepang 
pada waktoe ini, terlebih baik se- 

ran jang soedah mendjadi adat ke- 
padanja. Riwajat tak dapat disem-   

. boenjikan orang kepada sipenjeli- 

sa diasanja sebagai anggota itoe. 
  

OEROESAN KAPOK. 

ducent2 kapok dan anggauta dari 

Zaken, maka dapatlah kini diberes 
kan demikian: 

pok didesa2 selama 4 (empat) ta 

. 
f 

  

BOEKOR JANG GAMPANG 
- DIPAKAI, 13:    

kali kita selidiki paham dan piki- 

verkeer in Oorlogstijd” : kepadanja - 
dioetjapkan terima kasih atas dja 

. Tentang perselisihan antara pro 

Kapokcentrale dan Ecanomische 

, Kaoem producent haroes membe 
(ri tahoekan daftar2 pembelian . ka 

hoen jang achir. Maksoednja ialah 

soepaja dept. E.Z. bisa mengada 
kan penetapan procentage dari 
pembelian terseboet. Ini semoecanja 
'akan bisa mentjegah landjoetnja 

7 Pena, : 

kepada atoeran totalit€r, jang me 

mang mendjadi pokok asasnja ke 
hidoepan bangsa Djepang semen- 
djak tiga poeloeh abad Besar 

dan gembira rasa hati kita meli- 

hat paham dan pendapatan jang 

terpakai dalam bangsa kita dari 
abad-keabad dalam zaman jang la 
loe itoe, sekarang terpakai dalam 
peratoeran jtatanegara dinegeri2 
modern di Eropah”, 

koknja: dan koempoelan verorde- 
ningen itoe diberi .berdaftar alpha 
betis. Dimana perloe akan diberi 

keterangan. 

Dalam kata pengantarnja dite- 

rangkan sedikit tentang arti Staat 

van Beleg dan tentang kekoeasaan 

Militair Gezag, djoega dimoeatkan 

dengan terang. siapa2 dari pihak 

Militair jang berkocasa mendja- 

lakannja. 

Sesoenggoehnja boekoe jang ke 

tjil itoe berfaedah bagi mereka jg. 

atjap kali beroeroesan dengan Mi 

litair Gezag. Harganja hanja f 0.64 

dan seperti telah diseboet diatas, 
Teng Mah stok: boekoe. 

  

PRIJSGEDIN G. 

Fonrergn 1 

3 Tjiandjoer |, Poerwakarta, 

Stan datang di Semarang oentoek 
“pemilihan periode 1942—1944. 
| Delapan orang kandidat itoe 
Ilah tocan-toean Sardjani d 5 
dioen, S. Soemintaatmadja Balawi 

| | (tocan ini menolak didjadikan kan- 

didat), S. Soemarta Betawi (dikan 

: didatkan oleh tjabang Betawi, Kra 

wang, Kalitidoe, Tjilmoeis d. 1 . 1) 
to Iskandardinata Bandoeng, Par 

'dan Poerwokerto, Kartadinata Bo 

gor (dikandidatkan oleh tjabang2 
Mr. 

Cornelis), Kartaatmadja Bogor (di 
kandidatkan oleh tjabang Bogor), 

dan Saad Mr Cornelis (dikandidat 
agan oleh tjabang Sidoar dio). 

  

SOEARA PERS 

“ SIRKOELER. 
Mh, K. menoelis dalam , Sipata- 

hoenan” seperti berikoet: 
(LEH Hoofdparket telah dise- 

barkan satoe sirkoeler kepa- 

   
   

  

|da badan-badan Pemerintah jang 
dianggap perloe jang maksoednja 
ialah, soepaja dalam sesoeatoe 
toentoetan kepada salah seorang 
wartawan djanganlah kiranja de- 
ngan diberogol. 

tiap wartawan selamanja berani 
menanggoeng djawab. Beloemlah 
terdjadi salah satoe diantaranja 
mentjoba oentoek meloloskan diri 

   

Telah diketahoei benar, bahwa ' 

Tabranj b. H. Ali, Bangka — 
klas.3. 

»HYGEA”, Pasar Minggoe -— 

(klas . 

“Perang — klas 2. 

SH. Abdoelwahab, 

ang —das2, 

    

   
23 

iklas 2. 

'ningan — klas 2. 

“ 

Menoeroet jang kami dengar te 

lah dimadjoekan perkara terhadap : 

orang-orang poenja kapal Peran: 

REPOTAN SOESOE. 
Dari tgl lessam- 
pajitgl..l!8Sept. 4.I. 

H, Ma'roep, Koeningan — klas 3. 
H. Moegeni, Koeningan — klas 2. 

Moehjin, Kalibata Lt. agoeng 3 
“klas 3. 

Er Abdselmadjit, 
klas 3. 

H. Achpas, Mamp. Teg. Parang 

—- klas 3, 

H. Kosim, Karet Pedoerenan — 

as 2. 
Abdoelgawi, Menteng Atas — 

klas 2. 
EA. Daan 

— klas 2. 

Deroen, 

"iklas 2. 

Hadji 

Pelalama Sa 

Mamp. Teg. Parang 

Mamp. Teg. Parang — 

Abdoelsili, Mamp. Teg. 

H, Nawi, Mamp. Teg. Parang — 
klas 2 

:H. Rameli, 

— klas 2. 

Asni b. Piih, Kalibata Doeren 11! 
—klas 3..." 

H. Djoemhari, 
pan — kas 

Mohd. Ali b. H. Sairi, 
Lt. agoeng — klas 2. 
— H. Mardjoeki b. Saobo, Kalibata 
Lt. agoeng — klas 2. 
Mohamad b. Robioen, Karet Pe- 

doerenan — klas 2. 
“H. Achpas, Bendoengan — kl. 2. 

. Ashari, Koeningan — klas 2. 
H. Hoesin, Koeningan — klas 3. 

“JH. Oesman, Koeningan — kl. 2. 
Mamp. Teg. 

Mamp. Teg. Parang 

Kebon Pedoere- 

Kalibata 

Pe Amat b. Entong, Mamp. Teg. 

'#Parang — klas 2. 
H. Asmari b. Tobo, Pelalama — 

H. Ibrahim, Tjipete — klas 2. 
—Melkerij sKEMOBLIAAN", Koe 

'Saimin- -b..Simi, Kalibata Lt. 
agoeng —-klas 2. 

Hasan b. Drachman, Koeningan 
— klas.3. 

H. Mohamad Saleh Pelalama — 

klas 2. - 
Rameli b. Ali, 

-las 4. 
Joenots, Koeningan. — Idug 34 

Mamp: Prapatan 

    PERHIMPOENAN2 ISLAM. BER- 
.GABOENG. : 

#sAntara” mengabarkan, pada 
malam Selasa jang laloe bertempai 
disekolah Moehammadijah Bogor, 

Komite Gaboengan Perhimpoenan2 
Islam Bogor .jaitoe komite jang 

bermaksoed akan. mendirikan $a- 
toe gaboengan dari semoea per- 
koempoelan2 Islam jang ada di Bo 

gor, telah melangsoengkan .rapat 

pendirian dari gaboengan terse- 

boet, dibawah pimpinan toean At- 

mawidjaja 

Gaboengan jang dimaksoedkan 

achirnja dapat didirikan dengan 

nama Ikatan Perhimpoenan2 Islam 

di Bogor dan jang .mendjadi ang- 

gauta2 adalah Persis, Moeham-. 

madijah, Al Irsjad, J.IB., Per, H8 

mentara dari PAI dan ATI akan 

minta izin dahoeloe dari P.B.nja 

masing2. 

  

DELI DAN PERBOEROEHAN. 

Kekoerangan tem- 

pat passagiers Pfe 

man. 

Menjamboeng dan mendjelaskan 
kabaran di harianini tentang. D e- 

li dan boeroeh makaki 

ta bisa mengabarkan, bahwa pengi 

riman koeli2 kini giat sekali dilakoe 

kan teroetama dari Semarang seba 

gai centraalnja. Tiap tiap minggoe 

dengan' kapal -Singapore-lijn diki- 

rim beratoes ratoeg bahkan sampai 

dengan satoe atau 

dalam mendjalankan kewadjiban: 
nja 

journalistiek selaloe dipegang “de: 
ngan tegoeh oleh setiap. anang war 

tawan., 

lain djalan 

journalistiek. . Adat istiadat 

Dit geldt met name ook voor 

de overbrenging van journalis. 

ten, onverschillig van welken 
landaard, die verdacht worden 
van of terecht moeten staan we. 
gens een door hen begaan pers- 
delict, aangezien de door hen op 
dit punt algemeen aanvaarde en 
nageleefide journalistieke eere- 

regelen eischen, dat de journa- 

list zender voorbehoud de straf- 
rechtelijke verantwoordelijkheid 
en conseguenties aanvaardt voor 
hetgeen door hem in zijn blad is 
geschreven of onder zijn verant- 
woordelijkheid is opgenomen, 
z0o0dat niet gevreesd 

behoeft te worden 
(spaticering Red. Sip.), dat hij 
zich door ontvluchting aan die 
verantwoordelijkheid en conse- 
guenties zal onttrekken”'. 
Demikianlah boenjinja dengan 

terang salah satoe kalimah sirkoe 
ler terseboet. Djadi, menoeroet 
Hoofdparket atau Pokrol Djende- 
ral, tidak perloe .dichawatirkan 
dan ditakoetkan bahwa mereka 
itoe akan melarikan diri, sebab 
orang poen mengetahoei akan ke- 
wadjiban mereka sebagai crang- 
orang wartawan jang selaloe me- 
mikoel kehormatannja dengan se- 

tinggi-tingginja. Ta' dapat mere- 
ka dipersamakan dengan lain-lain 

pesakitan. 
.Gegronde redenen om daar- 

voor te vreezen, mag steeds aan- 
wezig geacht 
het gaat om overbrenging yan 
gevaarlijke misdadigers (ram- 
pokkers, - moordenaars, inbre- 

kers, dieven e.d.) landloopers en 
zwervers en in het algemeen 

yan personen, wier positie in de 
maatschappij het hun maar al te 
gemakkelijk .maakt bij ontvluch- 

ting spoorloos onder millioenen 

bevolking dezer gewesten te ver- 

dwijnen.” 

Menoeroet pendapatan jang ber- 

| wadjib, mengingat akan sifat-sifat 

nja para wartawan, tidak ada sa- 

toe alasan oentoek dichawatirkan 

worden, wanneer ! 

bahwa mereka i 
diri, 

     
Kabar seperti “demikian ini Sa- 

ngat menggirangkan, sebab sering 
kali dalam persoerat kabaran ma- 
lah poela di Volksraad idikemoeka 

kan tentang pemborgolan orang- 
orang wartawan. Sirkoeler inj di- 
sebarkan moelai pertengahan boe 
lan Juli jl. jang seolah-olah mem- 
berikan garantie dari jang berwa- 

djib: Kepada para wartawan bahwa 
mereka itoe tidak akan membikin 
maloe, Harapan sebesar-besarnja, 

dapatlah kiranja mereka jang di- 
perintahkan oentoek mendjalan- 
kannja akan memperhatikan akan 
segala isinja soepaja djanganlah 
agaknja dilebihi dari pada semes- 
tinja. 

' Oentoek para wartawan boenji 
sirkoeler itoe adalah salah satoe 
keloehoeran bathin mendapat per- 
hatian dari jang berwadjib dengan 
selajaknja. 

Akan tetapi walaupoen demikian 
masih poela terdapat bahwa salah 
seorang wartawan haroes diiringi 
oleh seorang hamba wet. Mengi- 
ngat akan boenjinja sirkoeler tadi, 
apakah tidak lebih baik tindakan. 
seperti demikian itoe sekalian di- 
hapoeskan? 

Sebeloem pernah didengar, bah- 
wa satoe atau lain wartawan tidak 
memenoehi kewadjibannja djika 
mendapat panggilan dari polisi 
atau joestisi seoempamanja, apa- 
lagi melarikan diri. 

Beloem selang berapa lama ke- 
djadian ini dialami oleh Hoofidre- 
dacteur dan Plv. Hoofdredacteur 
.Galoeh” setelah adanja sirkoeler 
tadi. Walaupoen tidak diberogol, 
akan tetapi tidak loepoet oentoek 
“dibarengi, dinaikkan motor dan di- 
bawa ke Betawi oleh hamba poli- 
si jang sedatangnja perloe akan 

penoendjcekkan olehnja jang poe- 

la tahoe akan memenoehi kewadji 
bannja. Soerat panggilan atau pe- 
rintah soepaja menghadap ke 
Hoofdparket  ditentoekan hari 

djam “dil.nja dan ini tentoe akan 

dipenoehinja, seperti dalam sirkoe 
lsrpoen telah diterakan bahwa 
para wartawan itoe menghormati 
,journalistieke eereregelen” dan 

insjaf poela akan ,strafrechtelijke 
verantwoordelijkh Mi en conseguen 

| ties” tadi itoe. 
| Tanggoengan apakah jang lebih 

koecat dari pada tanggoengan ne- 

geri — Hoofdparket — seperti te- 

lah tertera dalam sirkoel€er tadi? 

Dengan soesah pajah para warta- 

wan meminta soepaja kepadanja 

diberikan kepertjajaan, djangan- 

lah kiranja chawatir bahwa mere- 

reka itoe akan memenoehi kewa- 

djibannja masing-masing. Moedah 

moedahan sirkoeler tadi itoe mem 

boektikan satoe pintoe oentoek sa- 

ling menghargai jang seloeas-loe 

asnja antara para Wartawan dan 

para pegawai negeri jang choe- 

  

  

  
soesnja maksosdkan oleh toelisan 

itoe. 
  

    

   

dengan ea 

Saja soeroc rendam 
pakaian dan gilas 
biar betoel, tetapi 
masi beloem begitoe 
poerih bersih seperti 
Njonja poenja. 

  

Bagaimana Njonja bisa dapatfr A 

serbet jang begitoe poetih ber ha 

: Ka modern )j jang bekerdia 

   
    

    
     

   

Ja! Itoelah sebab kotoran jang ter- 
pendam di dalam pakaian beloem 
dikelocarkan sama sekali, Saboen 

tjoetji atau saboen bocbock jang 

biasa tida bisa hilangkan,” terapi 

RADION jang mengandoeng banjak 
zuurstof. kelocarkan dengan tandes 
kotoran itoe, 

  

Boesa RADION masock sampai kedalam benang' 

pakaian dan, tarik kelocar semoca kotoran jang 

membikin pakaian djadi kelihatan koerang bersih. 

RADION bisa berbocat begini, kerna dia me- 

   

    

   

              

8 tie jang telah memberikan waar- | 

Ta | masing2. sebanjak £200— | 
borg jang hilang i ini sekarang 

Idi f 21.00.— tetapi po 

1 dapat mei aa kemba 

“Taah ternjata keperloean boe 

koe jang ringkas tentang verorde 
ning2 central Militair Gezag. Sebab 

| itoe Departemen ent van Oorlog seka 

rang menjoeroeh menerbitkan ver 

( ordening2 itoe, boekoe itoe dapat 

1 dibeli ditoko boekoe, 

Oentoek memoedahkan memakai 

              

    

tjis ,,Dupleix”, jang sebagaimana 

kita ketahoei masih-ditahan di Tan 

djoeng Prioek. 

Lain dari pada itoe soedah di 

masoekkan poela soerat perminta 

an pada prijsgerecht boeat mendjoe 

al moeatannja, 5000 ton batoe 

seriboe lebih, terdiri dari Jaki dan 

perempoean jang .masih moeda2. 

Heranlah "kita pada -pekerdjaan 

wervingskantoor VEDA itoe, jang 

agaknja moedah sekali mentjari 

dan mengoempoelkan orang orang 

'sebanjak itoe-bocat dikerdjakan di 

  

   

  

   

      

   
   

  

ngandoeng. banjak zuurstof jang sapoe bersih 

semoea kotoran. Maka itoe pakaian, serbet” di. 

jang ditjoctji sama RADION djadi poetih bersih 

dan semata kotoran tida terdapat poela diatas 

dan didalamnja. Pakailah RADION boeat dapat 

tjoetjianjang postih djernih. Pakaian djadi awet, 

kerna RADION menjoetji dengan selamat. 

      

    

  

dikabarkan. | b k ag Ya pa 2, 'arang. Deli. Karena overbevolking...... ? 

ngan beslit direktoer Economi oekoe i tekst  verordening 
RA 

Ba daa poolan' ini | pengoebah” verordening jang asli | KANDIDAT HB, VOLKSONDBR- | 4 ekdatlntasiah jang membikin 
PA Borgman Brouwer kak tidaklal sekali lagi, akan WIJZERSBOND. Nan araha Sidat pp ah 

s iperhenti- tetapi Sau kuh itoe telah dima Antara”. mengabarkan, ada 8 boeat beli tickets ke Singapoera,         orang kandidat jang akan dima- 

djoekan dalam kongres V.O.B. jg. 

ke XV tanggal 5—8 "Oktober jang 

soekkan kedalam tekst verordening 
| jang asli itoe. Lagi poela diatas ti 

ap2 verordening terang tertoelis po 

  

k ) ari djabatannja- sebagai ang 

 gauta Commissie jang terseboet da 

Jam artikel 46 ,,Verordening Rechts 

| karena rocangan Tn selaloe pe 

' noeh: (Esbra).     
, 

@ADIA,- BM 

   BN Pb dana aan



    

   

    

   

  

   

            

Se » 
annja fihak pem 

    

- segala beaja perongkogan bank 

  

tah. “Apalagi kalau kita mengingat, 
TAN dalam soerat tocen Dr. Pp 

soedah Baen 'soepa- 
ja di sana-sini di dirikanlah djawa 

| tan-djawatan 'koeasa (comite's) 
| agar dapat mengoempoelkan ocang 

| derma goena maksoed terseboet 
— Soeara Miaj poen njata mendapat 
telinga. Segenap ra'jat dengan ber- 
matjam faham dan kejakinannja, 

. sama setoedjoe dan serentak mem 
bantoe dan menjokong oesaha, goe 
na meringankan beban . tanggoe- 

| ngan atau kesoekaran sesama 
saudaranja, sebangsa atau poen 
se-tanah air. 

hasil-baik! 
Tetapi bagaimana sekarang? 
Menoeroe#@keterangan - ketera- 

ngan jang disampaikan kepada ki- 
ta, dan kini soedah moelai mendja- 

“di pembitjaraan ramai, konon ka- 
— barnja para kaum Mockimin jang 

— telah di poelangkan Itae- 5: ada 
sama mengakoei ber - Tg oe- 
tang kepada pemerintah, ber- 

— hoetang karena beaja-perongkosan | 
—. mereka kembali ke tanah airnja 
23 masing-masing. 5 

5 Doedoeknja perkara sebagai ber- 
'ikoet, 

Sebagian asia Moekimin jang 
di poelangkan dan mereka inj ti- | 
dak mempoenjai ticket, sebeloem 

- berangkat dan bertolak dari Djed- 
— dah, mereka terlebih doeloe, ha- 

| roes menekan perdjandjian kepada 
. wakil pemerintah di sana, bahwa | 
—. mereka ber djandji akan memba- | 

— kepoclangan mereka itoe, kepada 
“5 pemerintah pada sewaktoe-waktoe ' 
setelah mereka. nana En ta- 
LAN, 

  

       

Beni ra W'jatnja jg. 5 

       

      

     

     
   

              

   
   

   
    

    

    

    
   
    
    
    

    
   

   
      

     

   

    

      
     

     

   

        
    

        

     

    
   
     

    

  

   

  

    

    

     
    
   
     

    
    
   
    

     

   

  

   

- Moekimin itoe, adalah mendjadi pi- 5 

Alhamdoelillah - oesaha: itoe ber. ! 

“jar kembali beaja- perongkosan” 

C kdiajamoe: dengan makanan, poet 
kan rakit, jang diatasnja di 

  

   beri“ 
5 NA keliling didanau jtoe, 

Mia. Fada-didjocal, dan Di opadan 
2 (rarsrditaboeh,. 

dalam satoe | 

            

   

  

     
ara ten 

        

     

      
    

tan nga 

    

  

'kedjadian jang berlakoe her- 

& nja toean. Pr. per apa Dewan 

  

Nan Da menoento:t 
| pengembaliannja kasem Moekimin 
kepada pemerintah, mereka sa- 

empo | ngat mengharapkan jang segala 
a # beaja-perongkosannja haroes: di 

| tanggoeng oleh pemerintah-sendiri. 
| Sewaktoe pemerintah menjatakan 
bahwa ja bersedia mengangkoet 
kaum Moekimin kembali “hanja 
sampai di Tandjoeng Priok sadja 
'..., Oemmat Indonesia dengan 
Miai sebagai pemoekanja menjam- 
boet kehendak pemerintah itoe de- 
ngan gembira. Tidak menoentoet 
teroes-meneroes, karena kita ha- 

roes tahoe sampai dimana batas- 
batasnja ber-terima kasih. Apalagi 
mengingat, bahwa pemerintah sen- 

nja. Djelas dengan itoe, bahwa toen 
toetan Oemmat soepaja pengang- 

'koetan . Moekimin dilakoekan de- 
ngan vrij, dan nampak dengan 

- njata dalam soerat tocan Dr. Pij-- 
| per, bahwa djoega pemerintah ber- 

kenaan berboeat sedemikian. 

Dari itoe, dengan. adanja ketera- 
ngan-keterangan, baik jang soedah 
di kemoekakan oleh.toean Madjidi 
tempo hari, maoeposen jang- kini : 

bali ke tanah airnja, 
Miai dapatlah kiranja mengoeroes: 
dan membitjarakan soal ini dengan 
fihak pemerintah. Dengan meng- - 
harapkan soepaja, djanganlah ki-. 

menagih lagi kaum Moekimin jang - 
telah memboeboehi tanda tangan- 

Inja dalam soerat perajandlan: di 
ana tempo hari. 2 

| Kedjadian seperampat ahad: jang 
laloe, dimana sewaktoe perang doc. 
nia pertama berkobar, dan: Moeki- 
min Indonesia di poc Ka 
pemerintah, tetapi k beda sete- 
Jah beberapa tahoen mereka di ta: . 
“gih hoetangnja......, hendaknja 1 
nganlah ter-oelang kembali. 

      

  ja kedjoeroesan itoe! 
  

     
2 Kanan 
  

ng Naninoon oemoer 

tahoen waktoe mandi telah | 
ya aroes dan hanjoet sampai 
pintoe air Tjisedani di Kp. 
Ba Sapta itoe sedang 

PEnkoen ajo cekag 
no a n- Orang 

   Minggoe sedjak lepas soe- 
ibocan, bahkan poeloehan 

sama berdoejoen-doe- | 
Ijoe ke Sitoe Gede, se- 
ig jang loeasnja 3he. 
Tanah Partikelir ,,Dra- 

   

“Banjak .orang-orang ternama 
datang djoega 'berkoendjoeng, se- 

mar Ta Tjiandjoer, Soeka.- 
2 lagi. 

   

   
    

    

  

2 Ti terdiri Ienagel 
epi didirikan tribu- 

     

    

    

    
     

   

    

    
    
    
     

    

  

    
    

   

          

   

   

                

. pat 

tara Bogor a53 ea : 

  

    
baan orang mendjala ikan, dan t 

maga sadja, melainkan dari Bogor, 

tarnja, sedang dari Betawipoe: 
dak sedikit jang ikoet serta, 

Sedangnja kaoem djala 

“bakar dan bekas: 'bekasnja roen- 

sadja mendjadj reboetan, karena 

|sarong, sendok, gelas dan lain-lain. 
'Djam 10 dimoelai poela perloem- 

E Ban, lain, Ja'ni adoe getek. Sema- 
tjam pertandingan main toembak 

: asing-masing berdiri diatas ra- 
it, dan jang djatoeh kedalam air, 

| dialah jang kalah. 
Poen: prijs-prijs. bagi itoe disedia- 

| kan roepa-roepa. 
L : Djam 
“prijs prijs bagi orang jang menda- 

ikan “ banjak dan bagi 
, mendapat ikan paling 

     

     
   
     

  

orang 
2 

. Perloe diterangkan, bahwa ikan | 
| ikan h tanaman setahoen 
| jani pada boelan Augustus 1940 di. 
(lepaskan disitoe ikan-ikan ketjil, 
seperti tawes, nilem, tambak dan 

   

pagi “ikan emas. 
“Tidak koerang darj 20.140 ekor 

2 jang ditanam. itoe, tetapi roepanja 
“Tekas habis didjala, karena boekan 
main banjaknja orang jang ikoet 
mendjala. Tamoe-tamoe, ketjoeali 

          

£ aa Sindang sari roemah 

| bantal: toean roemah jang sedang 

1 n ini. Kegandjilan | ig 
kita, voleh karena keadaan | 

Iiainan sekali dengan | boenji soerat- 

diri dalam mengalami kesoekaran- 

sedang mendjadi pembitjaraan pa- 
ra Moekimin jang telah balik kem- 

sajogianja.- 

ranja pemerintah menoentoet atau | - 

  

. Pemerintah haroes sadar “ik M 
kewadjibanja,  Miai haroes berda- 

Sia 2 (harap Aa aa Ta lain- 

ian PENGORROES SURYA $ WIRA- 
Djam 8.30 dimoelailah perloem- | - 

   

  

njata disitoe, bahwa jang ikoet ti- 
dak hanja orang-orang dari Dra- 

   
   

'itoe 
asjik mendjala ikan dengan naik | 

|| ggtek, maka moelai djam 9.30 di- 
| lepaskenlah beberapa boeah balon ' 
memboeboeng keoedara, tetapi ti- 
dak sampai tinggi benar sama ter- : 

toeh kembali ketanah, jang tentoe , 

pada tiap-tiap ballon dikaitkan se- 
matjam kartjis bernomor, dan bisa | 
'ditoekarkan dengan matjam-ma- |' 
tjam .prijs, seperti kain batik, kain 

11.30 das bodikinlah: : 

  

  Fa Maka hingga djam doea tengah | 
(hari tidak soeroet-soeroctnja poe-. 
ehan 1 riboe keliling sitoe itoe. 

jang Tain-lain sampai sore tidak 
djemog djemoenja, apa lagi ksre- 
ng disitoe segala matjam makana 

-LAGI2 PENTIORRI 
Malam: Kemis jang laloe seoran 

Inja telah dikoendjoengi pentjoe 
| Koencji: lemari za dapat ambil dari 

njenjak tidoer. ” 
Dengan ini isi lemari beroepa ma 

hoei. (Sm.) 

MADJALENGKA. 
CONFERENTIE ,,POMPI” 

RAH MADJALENGKA DI- 
: MADJA. 2 

Secretariaat P.B. POMPI 

pada boelan Sjawal jad. POMPI da 
erah Madjalengka akan mengada 
kan Conferentienja bertempat di 
Madja Madjalengka. Adapoen wak | 

datang itoe pada garis besarnja 
akan. membaharoei langkah POM 
PI dan membereskan serta mema 

il- djoekan tjara2nja menjiarkan 
moe pengetahoean dari ap 
lam, 

|  Diawa Te ' Tengah 
SEMARAN ce 

: 'PARINDRA. 

'han oentoek provinciale raad: ig. 

oleh .tocan Roeslan jang dikandi- 

teen dibawah ini: 

dadi dan Nj. Soenarjo. 

Goedadi. 

Soehartojo dan Mr. Besar, - 
'— Banjoemas: t. Soemoje, Soe 

“dirman, Mr. Soemardi. 
“Kedoe: Dr.-Soetadi, Dr. Soe 
tadi, Dr. Soeprapto dan Mr. Soe- 
wahio. 

Kemoedian ditawarkan Bana 
“rapat dan pendapatannja moepakat 
|Ldari Voorstel2 terseboet. 

Djam 1.30malam rapat tertoe- 
S3. toep' dengan selamat. 

Lebih Jandjoet- diminta semoea 
anggauta,.bahwa sehabis rapat di 

aja. 

WAN. 23 
| Baroe2 -ini Surya Wirawan tja 
bang Semarang telah mengadakan 
rapat anggauta, antara lain me- 

njoesoen Pengoerses baroe. Sete 
“lah hal lain2 jang mengenai kepen 

n ti- | tingan partij dibitjarakan, 'achirnja 
.menjoesoen Pengoeroes ' jang terdi 
ri dari tocan2 Sajoeti Melik Ke- 
toea, Banoearli wakil ketoea, Ra 
melan Penoelis I, Soedjadi- Penoe 
lis II, Mh. Ali Bendahara, Soetarto 
Koernaini, Dalari, dan Soewar 
pembantoe. Bea 

  
   

ORANG BELANDA CONTRA 
ORANG DJEPANG. 

Ae EN ain dengan 
tindjoean. 

Pemb. menoelis: 
Baroe2 ini di Paradeplein Hee- 

renstraat telah terdjadi perkelahi 
an hebat antara 8 orang Japan con 
tra seorang Belanda, Adapoen doe 
doeknja perkara dapat kita kabar- 
kan demikian: Pada waktoe sore, 
serombongan orang Japan berse- 
nang main sport di Paradeplein de 
pan Oranje-Bar. “Soeatoe tempo 

a 

   

  

da merasa tidak enak, karena ter 
.ganggoe pikirannja, kemoedian | per 
&i ketempat terseboet dan r 
pada.orang2 Djepang jang sedang 
bermain. Boleh djadi tidak membi 
kin senang orang Djepang sebab 
merasa tidak mengganggoe, kemoe 
dian salah seorang Djepang menje 
rang dengan tindjoean jang amat 
kerasnja, Balas membalas achirnja 
perkelahian itoe dapar ditjegah. 
Dan orang2 Djepang terseboet ber 
sama meninggalkan tempat permai 

goeboek memakai bangkoe, | 

   

  

kira djam 2 sama poelang, sedang | 

     

   

    

  

     

   
     

   

    
   

      

       

diobarkan pada kita, bahwa nanti | 

toenja ditetapkan antara tanggal | f 
10 — 20 Sjawal. Conferentie men | 

    

Berhoeboeng akan adanja pili- | 

akan diadakan besoek pada boelan | 
— If October jad ini, maka telah dipersi 

lahkan t. Rooslan Wongsokoesoe- | 
mo, oentoek menerangkan techni| 

Ischenja pemilihan wakil2 bagi raad | 
terseboet. Kemoedian dioesoelkan 

daatkan jalah sebagai jang terse | 

Banjoemas: t. Soemoje, Soe | 

pPrralon pan Dr: Mais 

« “lah. menoendjoekkan 

    

  

    annja menoedjoe ke kantoor No 
mura Trading & Co. 

Tidak antara lama, beberapa 

“kantoor terseboet, tetapi oentoeng 

"hal ini dapat ketahoean Politie, 
jang achirnja tidak terdjadi per- 
empoeran jang kedoea kalinja, Me 
reka laloe diproces verbaal oentoek 
membikin meunengan dimoeka 

Aakim, : 

PERINGATAN BAGI TOEKANG 
en GROBAK. : 
Karena banjak peng 
-gelapan. 

- Beroelang oelang kita kabarkan 
bahwa sering kali toekang2 gro- 
bag jang membawa barang dari 
goedang teroes digelapkan. Hal 
ini mendjadi tidak senangnja ka 
oem madjikan karena toekang gero 
“bak dianggap tidak dapat dipertja 
ja lagi. Kabar lebih djaoeh kita da 
yatkan bahwa sekarang kaoem ma 
djikan soedah mengambil sikap Ia 
  

ihin, jalah berhoeboengan dengan 
'Ftransportonderneming hingga ba 

par: | rang barang nanti semoeanja akan 
“kdiangkoet dengan- Vrachtauto. Ke 

'tjoeali barang2 jang tidak berhar 
2 
'- Socatoe peringatan bagi koesir 
Metohak. » 

PERSERIKATAN BEKAS MOE- 
RID GEMEENTE HANDELS- 

SCHOOL, 

Kita diberi kabar bahwa bekas 
'moerid moerid dari Gemeente han 
delsschool telah dapat mendirikan 
-perserikatan dengan diberi nama 
“»Perbemigs” Toedjocan dari perse 
'rekatan terseboet ketjoeali goena 
mempersatoekan persaudaraan 

ah poen akan diadakan studiecluh oen 
'| toek mempeladjari pedjaran2 jang 

:| beloem didapatkan. 
- Soesoenan pengoeroes 

  

terdiri 

"kari tocan2 Sahid, Ketoea, Tjah 

orang Belanda datang menoedjoe 

  

    

  

   HARGA: — Ketjil 2i2 ct. 

    

LEMBARAN KEDOEA PAG. Il     

  

    
    

  

    
     

     
      

    

   

  

Iy kaloa Tosan-Njonja poenja 

D7 camboet tida mengkilapsudaa 

kering keliatannja Pakelah ebat 

ketjantikan jang soeda berboektk, 

laitoe minjak olijf, soepaja Toean-Njonje 

poenja ramboet djadi lemas dan mengkilap 

seperti soetra. Saboan PALMOLIVE dibikin 

dari minjak olijf dan laen? minjak tetanaman 

jang bersih. Dari itos ini saboan Yotjek 

sekali boekan sadja bosat rawat ketjantikan 
moska dan boeat mandi, tapi dicega Wap” 

kali Hjoetji ramboet :    
sedeng 5 ct,, besar 10ct, 

  

jono Penoelis I, N. Soegianti Penoe 
lis II, N, Siti Mariam Bendahari, 
“ Jang diterima mendjadi anggau 
ta hanja bekas moerid2 dari Ge- 

  

meentelijk Handelsschool. Adres 
Secretariaat: Pendrikan 3, 

PEKALONGAN. 
HASIL PENARIKAN LOTERIJ 

BARANG. 
Di Jaarmarkit. 

Pada hari Sabtoe tanggal 13 Sep 
tember 1941 dimoekanja toean Com 

missaris van Politie dalam Be- 
stuursstand Jaarmarkt telah diboe 
ka penarikan loterij Barang Jaar- 
markt jang kedelapan di Pekalo- 
ngan dan hasilnja adalah sebagai 
berikoet : 

Prijs No. 1 Lot No. 0598 
Prijs No. 2 Lot No. 0340. 
Prijs No. 3 Lot No. 0660. 
Prijs No. 4 Lot No. 0345. 

Prijs No. 5 Lot Nos.: 
0910 1133 0846 0488 0633 

Prijs No, 6 Lot Nos.: 
1125 0620 0370 0736 0684 
0800 0417 0447 0155 1070 
Prijs No. 7 Lot Nos.: 

1090 0381 0781 1123 41i17 
1019 0723 0890 1108 0510 
0559 0619 0480 0357 0764 
1106 0869 0425 0511 0450 

0854 
0655 

0435 
0441 
0985 
0596 

Prijs barang barang bisa diambil 
di Kantoor Kaboepaten Pekalo- 
ngan, tiap tiap hari bekerdja dari 
djam 8—1 siang. 

Prijs2 jang dalam tempo 3 hoe 
lan sesoedah loterij ditarik tidak dj 
ambil, mendjadi haknja Pekalon- 
gansche Jaarmarkt Vereeniging. 

Djoemlah orangjg. 
mengoendjoengi 
Jaarmarkt ke 8 

Indonesier: Dewasa 65161 dan 
anak2 2591 orang. 

Lain2 bangsa: Dewasa 15741 
dan anak2 6927 orang. 

  

  

ENGAN bertempat di kantoor 
jang baroe di Panaragan, pa 

da- hari Rebo tanggal 17 Septem- 
ber. 1941 R.R.- Bogor telah bersi- 
dang dimoelai djam 9.30 pagi. Se 

| bagaimana biasa lebih doeloe toe 

an Voorzitter menjatakan terima 

Ikasih atas perkoendjoengan se- 

  

   

  

5 ss moea leden jang hadlir. Demikian 
“Japara Rembang: Dr. | yna -poela kepada beberapa orang jang 

ternama dari kalan bangsa ,Be 
anda dan BB ambtenaren jang” te- 

samenwer:- 

kingnja pada pendirian gedoeng 
R.R. terseboet, tidak loepa dioetjap 
ikan terima kasih oleh toean Voor 

zitter. 

Kemoedian dimoelai dengan agen 
da pertama ialah mengesjahkan 
Notulen persidangan jang laloe de 
ngan diadakan sedikit perobahan 
jaitoe atas oesoelnja toean Hardja 
soetisna dimana banjak soesoe- 
nan2 kalimat jang mesti dirobah 
karena salah tjetak dan jang lain 
nja mengenai seboeah motie jang 
penting. Berhoeboeng dengan ini 
terpaksa natulen terseboet haroes 
ditoenda. dan menoenggoe sampai 

t: Hardjasoetisna itoe selesai ditje 
tak dengan roneo, agar dapat di 
batja dengan djelas oleh hadirin se 

moea. 

Punt ke 2, tentang soerat jang 
-diterima, antara lain lain seboeah 
soerat dari Reg. Controleur jang 
meminta ditjaboet kembali permin 
taan voorschotnja dan dengan sen 
dirinja besluitnjapoen ditjaboet. Sa 

.toe soerat adalah permintaan dari 
Keurmeester Tjiomas soepaja dibe 
ri voorschot f 150.— oentoek beli 
1 fiets, jang diizinkan dan disetoe 
dioei oleh persidangan oentoek beli 
1 fiets jang biasa dengan harga 

f 50.— — f 60.— 

Kemoedian ada satoe soerat jg. 
mengoeraikan tentang  Cursus 

Volksonderwijzers jang diambil 
over oleh Regeering dan satoe soe 
rat lagi dari Madjelis Gedeputeer- 
den tentang pilihan leden Provin 
ciale Raad dan Candidaatstelling. 

Punt ke 3. ialah pengoemoeman 
dari toean Voorzitter tentang muta 
ties personeel Reg. Bogor jaitoe 
kepindahan, kenaikan gadjih dan 
pangkatnja masing2 pegawai. 

Selandjoetnja membitjarakan 
punt ke 4. jaitoe mengesjahkan 
beberapa besluit College Gecom- 
mitteerden, diantaranja tentang 
pendirian sekolah vervolg di Tjio- 
mas, zittingsgeld dan reiskosten 
boeat leden Schoonheidscommissie. 

Laloe sampailah pada punt ke 5, 
adalah oesoel perobahan Ambtena- 
renverordening Reg. Bogor, disini 
t. Hardjasoetisna minta ketera-   

  
| 

  

  
ngan tentang verlof jang didjawab 

Persidangan R.R. Bogor. 
aman mana aa 

“oleh t. Voorzitter seperloenja, dan . 
oendang-oendang itoe disetoedjoei 
serta ditetapkan oleh persidangan. 

Dalam meroendingkan punt ke 
6, terdjadilah perdebatan ramai 
jang memaHpn tempo tidak sedikit. 
Fihak Coll. Gecommitteerden mem- 
pertahankan oesoelnja, melarang 
orang pedagang jang djoemlahnja 

sampai lebih dari 3 orang ber- 
djoealan dipinggir djalan dan 
jang berdekatan dengan pasar. Di 
sini banjak leden jang memadjoe- 
kan oesoel jang sekiranja dapat 
meringankan beban pedagang-pe- 
dagang ketjil dengan meminta soe- 

paja maximumnja ditambah sam- 
pai 5 orang dll. tapi setelah dipoe- 
ngcet soeara ternjata ada 15 voor 

dan 5 tegen sedang 1 blanco dan 
dengan ini oesoel Madjelis Gecom- 
mitteerden diterima -dan ditetap- 
kan. Punt ke 7, adalah penetapan 
besluit osntoek. memberi machti- 

ging pada t. Boepati Bogor, boeat 
ambil over beberapa djalan desa 
diantaranja djalan Tendjo—Bala- 
radja dan jang berhoeboengan de- 
ngan itoe onderhoudnja seperti 
perbaikan djalan dan djembatan- 

apa apa jang dikemoekakan oleh -djembatannja. Punt ke 8, tentang 
| peratoeran vacantie pada Reg. ver 
volgscholen cursusjaar 1941/42. 
jang disetoedjoei dan ditetarkan 
oleh persidangan. 

Kemoedian balik kembali pada 
punt ke 1 tentang notulen jang 
mana menoeroet keterangan t. 
Voorzitter soal motie t. Hardjasoe- 
tisna itoe akan dibitjarakan lagi 
dalam pertemoean Madjelis Gecom 
mitteerden, Punt ke 9, rondvraag: 

. disini t. Wisaksono minta persetoe 
djocan rapat oentoek memberi oe- 

tjapan selamat pada t. Tan Tjoen 
Pok. jang telah dianoegerahi bin- 
tang oleh Regeering. Toean M. Kar 
tadinata dalam persidangan jang. 
pengabisan itoe meminta diri pada 
raad dan permintaan ma'af pada 
sekalian leden kalau dalam perio- 
de jang lampau itoe ada terdapat ! 
kata-kata jang salah atau djang- 

ia dari beliau, Selain dari pada 
itoe t. Kartadinata mengharap soe- 
paja tentang Bouwverordening le- 
bih diperbaiki lagi soepaja meri- 
ngankan bagi orang-orang jang 
koerang mampoeh kalau mereka 
akan mendirikan roemah, dan se. 
bagai penoetoep ft. Kartadinata 
mengharap agar R.R. Bogor ma 
djoe dalam segala galanja lebih 
pesat dari pada jang soedah soe 
dah. 

Demikian poela t. Partaamisena 
mengharap sebagaimana jang idi- 
oetjapkan oleh t. Kartadinata. 

Toean Voorzitter mendjawab 
bahwa setoedjoe apa jang dima- 
djoekan oleh t. Wisaksono, tapi : 
djanganlah diloepakan bahwa ang 
gauta kita t. Oesmansjah poen ba- 
roe-baroe ini telah mendapat bin- 
tang jang tentoenja sadja selain 
dari pada t. Tan Tjoen Pok poen | 
ada tempatnja kalau kita bersama | 
ini mengoetjapkan selamat pada t. : 
Oesmansjah.   : 

| 
nja, dan kepada t. M. Kartadinata | 

| Hadirin tertawa tanda setoedjoe ' 

' disanggoepi agar Bouwverorde- 
ning itoe sewaktoe-waktoe dapat | 
diperbaiki lagi sampai sempoerna. 
Dalam persidangan jang pengha- 
bisan jtoe boeat periode jl. t. Voor- 
zitter tidak loepa menjatakan teri- 
ma kasih kepada Leden College 
Gecommitteerden dan leden se- 
moea jang telah dapat bekerdja | 
bersama-sama dalam Raad itoe se- | 
lama 4 tahoen, dalam tempo mana 
banjak sekali  boeah pekerdjaan 
jang tertjapai seperti pembikinan | 
djalan Djasinga—Tendjo, Djemba 
tan Pamojanan, djalan Tjemplang 
—Garendong, beberapa sekolah ba : 
roe, poliklinieken, slachtshuizen di | 

'Tjiomas dan Depok, pasar-pasar ' 
seperti. di Tjikoleang dan Tjiba- : 
roesah idan jang paling achir pen. 
dirian gedoeng R.R. jang indah 
itoe. Sebagai penoetoep t. Voorzit- 
ter mengoetjapkan teriga kasih 

  
  atas djasa-djasanja semoea leden 
dan pada djam 11.45 siang persi- 

"dangan disoedahi, (Sm.). 
  

Roos, djanganlah biarken dirimoe tersiksa teroes: 
meneroes: minoemlah sekarang djoega 

DJAMOE PIK TAY 
TJAP 2 NJONJA 

Djamoe ini menjemboehken sakit mengeloear- — —e 
loearken dara poeti, dengen peroet rasa moeles, , 

badan lesoe, dan tja- 
haja moeka poetjes 
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TJAP 2 NJONJA



tb | nja boekoe terseboet, 

Ti ngan ini djalan kita djadi bisa ta- 

Ihoe anggapan 

  

ga tebar de- 
aocem militair 

| dengan kaoem 
boekoe ,,Tenkan Nip- 

'ada speciaal ditoe- 

lis “bagi bangsa Djepang, hingga 
kita orang perloe sekalj tahoe isi- 

karena de- 

J: apan . 'terhadap 

toe. lain-lain bangsa. 
- Menoeroet Ishihara, kaoem boe- 

roeh Inggeris soedah kena ratjoen 

ja Marxisme, demikian poen dengan 

8 ja” | hi 

1g- Bedjat sendiri 

s terang, kadang ka- 

ee jang sioelai: hari Sela- 
) e jang diofficieel 

dan koelit poe | 

|kaoem | 'boeroeh Amerika Serikat 

productie dari kedoea ne- 

a | geri terseboet alamkan kemoendoe- 

ran. Frankrijk tjoema meroepakan 

| satoe tempat pelesir dari orang- 

orang pelantjongan “dan Sovjet- 

Unie tjoema ada satoe negeri jang 

berangkat bersatoe dengan mem- 

ponn ak ra'jat, jang tidak senang. 

Rakjat Inggeris tidak alamkan 

penambahan, tetapi sebaliknja de- 

ngan rakjat Djepang, jang selaloe 

» | mendjadi lebih besar. 

Dari negeri-negerj an tjoe- 

ma Duitschland dan Ttalig sadja 

Liang madjoe. 
Pegawai - pegawai perempoean 

| Djepang seoemoemnja ada lebih 

baik dari pegawai-pegawai perem- 

poecan Inggeris dan Amerika. Se- 

| dang anak-anak Djepang ada lebih 

| bisa beladjar ilmoe pasti (wiskun- 

de), begitoe djoega orang Djeparg 

ada lebih berani berkorban dari 

pada lain-lain Te : 

Dari sak . mempoenjai sifat- 

sifat. terseboet jang membikin 

bangsa Djepang djadi lebih djem- 

pol dari lain-lain bangsa berwarna - 
tih, apapoela pada 

— ini masa bangsa-bangsa barat asik   
jang ketjil 
»Manchu- 

stralis, Sekaki 

eesch Timoer dan Siberi&- 

| Timoer. 
Kalangan besar mengenakan: 

. Iicuw Zeeland, Burma, Siberit di 

sebelah Timoer dari telaga Baikal. 

Amerika-Selatan, Amerika Serikat, 

3 India, Iran, Arabit, Afrika-Timoer 

dan Afrika Selatan dioendjoek 

sebagai negeri-negeri jang bergan- 

toeng dengan keradjaan Djepang 

baroe dalam mereka poenja sa 

| njagaan. : 

Berhoeboeng. Tiisan kedjadian 

ini maka polisi disana telah me- 

Ba 13 toekang-toekang dan 

kenek- kenek Dari Aniem. (B. N.). 

an 

KEDIRI. Si 

PEMBOENOEHAN KARENA 

— DOEA SEN. 

Landaad di Kediri jang dikepalai 

'holeh Mr. Soedibio Dwidjosewojo 

elah memeriksa. perkara pemboe- 

Pada tgg. 13 April il. seorang 

yag gem, pendjoeal sate, M. alias 

AA. namanja dengan keneknja 

be: / sedang berdjoea- 
sah kedai didesa 

Sea perem- 
1 ja datang akan 

ignja itoe karena ia ma- 
anja. Pali, pe- 
merasa dihina- 
ihan itoe telah 

segera dike- 
lagi, tetapi , 

orang jang   
kepada pe- 
telah naik 

mesti pegang pimpinan at: 
5 perserikatan bangsa- -bangsas 
100 Konigan, djiwa jang 

Mala akan oeroes pem 
| dan politiek loear negeri dari 

  
| angkang industrie Djepang mesti 

Japan tidak ata Teen 
ngan oe€roesan agama dan adal 
istiadat dari bangsa-bangsa jang 
Gita'loekkan tetapi tjoba lihat 
Korea di mana si Djepang perkosa 
orang poenja perasaan agar Ian, 
kebangsaan. 

Tiongkok tjoema ada gadis jang 
berdosa dan akan menoeroet pada | 
siapa jang paling koeat dan Dje- | 
pang akan paksa Tiongkok me- 
noeroet dengan goenakan poekoe- 
lan-poekoelan hebat. 

Duitschland dan Italis sedang 

terikat dalam peperangan hebat, 
:hingga. boeat sementara waktoe | 
tidak nanti bisa toeroet tjampoer 
tangan dan mereka itoe nanti bisa | 

disoeroeh mengatoer satoe blok sen 
diri di Afrika. 

Ishihara harap, jang Londen 
akan segera moesna di bawah poe- 

bat, tetapj sampai sekarang Lon: 
den dan bangsa “Inggeris maa 

berdiri. 
Ishihara djoega anggap Halis: 

sebagai negeri merdeka, padahal" 
negeri itoe sekarang soedah tidak 
lebih dari satoe negerj ta'loekkan 
dari si Hitler. 
— Ishihara tidak moepakat dengan 
“perbatasan waktoe kerdja dari 
kaoem boeroeh, kalau serdadoe bi- 

'boeroeh tidak bisa kerdja lebih ke- 
ras poela. Sampai sekarang 'tjoema 

orang Djepang jang poenja peng- 
-hasilan lebih besar dari 1200 yen 
dikenakan padjak, tetapj Ishihara 
anggap Djepang-Djepang dengan 
penghasilan dari 600 yen setahoen 
'soedah tjoekoep koeat boeat bajar 
padjak, agar Djepang-Djepang 

| mendjadi insaf akan mereka poe- 

'nja kewadjiban. Kiesrechy dan ke 
merdekaan . rakjat mesti dibatas- 
kan dengam bengis sekali. 

'- Peratoeran-p€eratoeran di atas 
ada berlakoe bagi bangsa Djepang 

sendiri, orang tentoe bisa tahoe, 

bagaimana bengisnja peratoeran- 
peratoeran bagi bangsa-bangsa jg. 
ditakloekkan. Satoe katja bagi me- 
reka jang harapkan ,,kemerdeka- 
an” dari fihak Djepang. . 
Sekarang sj Djepang soedah 

doedoeki Indo-China, orang dja- 

ngan kira, jang si Pendek nanti 

merasa pocas, ia akan minta lebih 

banjak poela. 
Tetapi si Djepang poenja men- 

-tja ada lebih mirip dengan gera- 
kan Itali# pada tahoen 1940 dari 
pada dengan Duitschland. Kalau 
si Pendek berani menjerang ia 
akan dapat -kebinasaannja dan ia- 
poenja angkatan-angkatan perang 
'akan alamkan seroepa nasib de- 

ngan angkatan Italie, jaitoe moes- 

nah. (ind, Crt.-K.P.) 

darahnja Ha memboenoeh orang 

itoe jang kena dibagian peroetnja, 

dimana perempoean itoe mati be- 
berapa hari kemoedian diroemah 

Sakit. Di Landraad Kediri M. alias 

A. moengkir akan perboeatannja 

itoe tetapi dimoeka pengadilan ia 

mengakoe telah berboeat-demikian. 

M. dihoekoem 8 tahoen pendjara 

dan S. 1 tahoen, 

MENDAPAT ACCU BAROE! 
Ind. Courant mengabarkan, bah 

wa Indonesia sekarang soedah 

makin madjoe dalam menemoekan 

hal-hal dilapangan kimia (schel. 

kunde). Misalnja paberik- accu di 

Ngagel, Soerabaja, jang sekarang 

mendjadi milik Borsumij, setelah 

dioper oleh C.R.O., soedah beroen- 

toeng bisa bikin sematjam accu ba- 

roe seperti beloem pernah didjoeal 

di pasar. 

Adapoen accu tsb. soedah diisi 

dalam keadaan kering dan kalau 

diisi air- accu, maka segeralah 

bisa dipakai. 

Barang baroe ini didjoea! dengan 

merk ,,Vichyorie”, Segala bagian   
a 'nja. 

| 

dari accu itoe dibikin dipaberik | 

, Ngagel, ketjoeali haknja dibikin- 

Tetapi ini poen tidak lama 

lagi akan dibikin djoega di Indo 

nesia. 
Katanja kekoeatan accu ini sama 

dengan accu bikinan lain negeri 

dari ber- | jang mahal sekalipoen, Katanja 

' poela oleh pemerintah dan lain- 

|fain pendirian soedah dibestelkan, 

Jamanja 

koelan-poekoelan Duitsch jang he- | 

gga moengikin sekali harapan- 
ha apan paberik itoe besar sekali, 

Ka perloe dibesarkan paberik 

negeri la 1 

Seberang 

rentie jang “indakan dna hari 
di. Koetaradja diketoeai 

h Resident Pauw dan dihadiri 

sh beberapa matjam diensthoof 

den dan ass. resident dari seloe- 
roeh Atjeh, djoega kontrolir2 dan 

zelfbestuurders dan kepala2 lain 

nja. 
““Konperensi ini diadakan oentoek 

membitjarakan centraal dienst ke 
edjahteraan,. dan onderwerp2 jg. 

hangat oentoek Atjeh sep. ordon 

nantic-wang perdjalanan, rijstpoli- 

tiek, bedrijfreglementeering, peng- 

gilingan beras, penggalian tanah, 
volksonderwijs, pengaliran air. 

Jang dibitjarakan itoe dapat ke 

poeasan. Setelah habislah semoea 

nja, maka mereka berkoempoel dan 
makan, dimana “Toean Resident 

memberikan bintang kepada Toe 
ankoe Mahmoed. (B.N.) 

LOEBOEKLINGGAU - 

RAPAT OEMOEM MOEHAM- 

MADIJAH. 
Antara” mengabarkan, pada 

"hari Minggoe jang laloe digedoeng 
bioscoop Talang-Djawa telah di- 
'langsoengkan rapat oemoem. dari 
Moehammadijah itjabang Loeboek- 
linggau. Terketjoeali dari pers dan 
wakil2 perkoempoelan jang mem- 
oenjai tjabang tjabang di Loeboek 
Linggau seperti Gerindo, Komite 
Parlemeny Indonesia, 'B.I.C. dan 

sa perang teroes, kenapa kaoem | parindra banjak poela poeblik lela 
ki perempoean jang hadir, meski- 

| poen djoemlahnja beloem boleh di 
katakan memoeaskan. 

Rapat diboeka oleh toecan Na- 

ngoening, jang kemoedian selan- 
djoetnja pimpinan diserahkan pa- 
da toean Laoetan Abdoe. Moela2 
diperdengarkan njanjian dari moe 
rid2 sekolah Moehammadijah, sete 
dang tocan Arifin membitjarakan 
Hal Franco Amal Moehammadijah 
ditempat itoe. 

Sesoedahnja toean A. Rasid me 
nerangkan tentang azas dan toe- 
membatjakan @oer'an. 

Seteroesnja toean St, Mangkoe- 
to mengoeraikan riwajat dari Moe 
hammadijah Loeboek Linggau, se- 
djocan poeasa dan soal fitrah ra- 
pat ditoetoep pada djam 1.30 si- 
lah mana laloe toean St. Maulana 

ang, 

B.I.C, MERAJAP 
Atas oesahanja toean-tocan An- 

war dan Zaikadir di Loeboek Ling 
gau baroe-baroe ini telah dilang- 
soengkan rapat propaganda tertoe 
toep oentoek mendirikan B.I.C, 
(Bond van Indonesische Chauf- 

feurs). Perhatian darj golongan 
kaoem soepir ditempat itoe roepa- 
nja besar, sehingga dengan seketi- 
ka sadja persiapan tjabang dari 
B.I.C. dapat dirikan dengan mem- 
poenjai 40 anggauta. 
'Soesoenan pengoeroesnja adalah 

seperti berikoet: Ketoea Anwar, 
Penoelis Zaikadir, Bendahara Za- 
karjia dan Pembantoe- pembantoe 
terdiri dari tocan-togan Zainoel 
Bahri, M. Jamin, Mahibat, Ojok, 
H. Kasim, Asman, M, Zen dan S. 

A. Madjid (,,Antara”). 

mana nana 

METRO. 
MENGARAK ,MUSTAKA 

—. MESDJID'', 
Pembantoe mengabarkan : 
Seperti telah kita kabarkan mes 

“djid dikota Metro, moelai diker- 
djakan. 

Pada hari Djoem'at tanggal 12- 
9.41. waktoe pagi kira-kira djam 
8. ada koerang lebih 500 orang 

'tent, bersiap lengkap oentoek me- 

ngarak ,/Mustaka mesdjid” dengan 
diramaikan oleh anak-anak seko- 
lah dan matjam-matjam boenji- 
boenpian. Setelah arak - arakan 
berdjalan memoetar tanah la- 
pang, maka sesampainja “di mes- 
djid, kemoedian 
wedana mengadakan pedato jang 
bersemangat dan memoeaskan. 

Sehabis pidato jang disamboet 

oleh sementara pegawai lainnja, 

maka laloe diadakan makanan be- 

sar jang telah disediakan oleh ko- 

lonisten, 

Perloe kita terangkan, bahwa 

diatas ,,Mustaka” ada gambar sym   bool boemi dan boelan, 

| serta menerangkan, 

“kili oleh P.-D: 

telah berkoempoel diroemah Assis 

toean assistent | 

| makassar. 
,Antara” mengabarkan: 

MEMPERINGATI HARI LAHIR 

RK. Bt: 
Pada malam Minggoe 13/14 ini 

boelan KBI tjab. Makassar telah 
mengadakan apj oenggoen goena 
memperingati hari kelahiran KBI 
(Kepandoean Bangsa Indonesia) 
seloeroeh Indonesia. 

Api oenggoen itoe bertempat di 
halaman sebelah belakang gedoeng 
Taman Siswa, le Beroestraat de 
ngan mendapat perhatian besar se 
kali. Beberapa pemoeka pergera- 
kan, antaranja wethouder Siswo 
jo dan anggauta Gemeente toean 

A. Sagaf toeroe, hadir, 
Djam 8,30 toean  Moehammad 

Ali Tasrief ketoca tjabang KBI Ma 
kassar memboeka api oenggoen 

bahwa api 
oenggoen itoe pada malam terse 
boet diadakan oleh IKBI diseloe- 
roeh Indonesia. 

Toesan Manai Sophiaan, pemim- 

pin kepala pasoekan KBI laloe men 

tjeriterakan riwajat berdirinja KBI 

rdi Ambarminangoen dekat Mata- 

ram pada kira kira 11 tahoen jg. 

laloe. 
Api oenggoen terseboet dihabisi 

pada djam setengah 10 dengan 

terlebih doeloe diperdengarkan la 

goe ,Indonesia Raja”. 

GAPI SECTIE MAKASSAR. 

Gapi sectie Makassar telah me 

langsoengkan rapat bertempat 

gedotng Taman Siswa dengan men 

dapat koendjoengan dari Gerindo, 

Parindra dan PAI. 

Poetoesan2 jang diambil ialah: 

1. Mengangkat toean Anwar Soe 

tan Diradjo (Gerindo) mendjadi 

Ketoea sebagai gantinja tocan G.R. 

Pantouw, 
2. Mengadakan koersoes boeat 

anggauta Komite Indonesia Berpar 

lement sectie Makassar, jang akan 

dimoelai sehabis boelan poeasa. 

SAREKAT SEKERDJA 
PARTIKELIR. 

Menjokong motie 

Gaspi. 

Antara” mengabarkan, bahwa 
pada hari Minggoe tanggal 14 Sept. 
'41 dikota Makassar atas oesaha- 
nja Sarekat Sekerdja Partikelir 

(SSP) telah dilangsoengkan rapat 

anggauta oemoem (algemeene le- 

denvergadering bertempat diroe- 

mah pergoeroean P.M.S. dengan 

mendapat koendjoengan dari ang- 

gauta-anggauta jang djoega diwa- 
“Rapat berdjalan 

dari moelai djam 8.30 sampai 12.30 

dibawah pimpinan toean Pijo, Ke- 

toea SSP. Persidangan membitja- 

rakan berbagai-bagai soal jang 

berkenaan dengan oeroesan dalam 

(intern) dan diantaranja telah di 

poetoeskan, pengangkatan toean 
Manuhutu sebagai wakil Ketoea 
SSP sebagai pengganti toean G. R. 

Pantouw, memoetoeskan mengirim 
tilgram kepada Z. Excellentie G.G., 
Dewan Rakjat, menjatakan bahwa 

SSP menjetoedjoei dan menjokong 
motie Gaspi jang dikirim kepada 
Pemerintah, Dewan Rakjat dan 
Pers serta Madjikan-madjikan Par 
tikelir jang masih beloem membe- 

ri duurtetocslag dengan penghara- 
pan soepaja memperhatikan motie 

  

  

HENDAK MENDIRIKAN PEME- 
RINTAH IRAG MERDIKA 

DI BERLIN? 

Baroe2 ini ada diberitakan, bahwa 
Rasjid Ali Al-Djailani jg. terkenal 
telah letoeskan api peperangan di 
Irag melawan kaoem Sekoetoe, jg. 
achirnja ia telah bawa dirinja ke 
Iran, telah keloear dari Iran me 
noedjoe ke Toerki, kemoedian dibe 

ritakan, bahwa ja dari Toer- 
ki telah pergi ke Athene. Konon 
dikabarkan poela bahwa ia telah ba 
lik kembali ke Toerki, Dari sini ia 
akan pergi ke Berlin, begitoe beri- 

ta jang belakang, oentoek menjoe 

'soel kawan2nja jang telah djalan 

lebih doeloe dari padanja ke Berlin 

dan maksoed kepergian ini, katanja 

goena mendirikan pemerintah Irag 

jang merdeka di Berlin. 

AFGHANISTAN. 
MESIR MEMBANTOE 

AFGHANISTAN. 

Pemerintah Afghanistan beloem 
berselang lama telah meminta ke 

pada pemerintah Mesir dengan per 

antaraan consulnja di Mesir oen- 

toek dikirimi doea orang achli per 

tanian. Oleh pemerintah Mesir, te 
lah dikaboelkan permintaan ini, 
dan telah memilih 2 orang achli   pertanian, dan kemoedian salah sa 

di 

toe dari oetoesan ini tidak djadi per 
gi kesana. Oleh karena pemerintah 

Afghanistan perloe dengan segera 
kepada achli2 pertanian, maka te 

lah di tetapkan tocan Moestafa 
Hamdi jang akan berangkat lebih 
doeloe, 

HADRAMAUT. 
KEADAAN DI HADRAMAUT. 
Sebagaimana kita soeka mene- 

rangkan di sini, bahwa negeri Ha 
dhramaut dari sedikit ke sedikit 
moelai memperbaiki keadaan?nja 
menoeroet perobohan2 zaman, se- 

mentara keamanan dalam negeri 

terdapat, maka berita2 jang tiba 
kini, bisa dioeraikan poela, bahwa 
atas: initiattef dan ongkosnja Al- 
Kaf telah di datangkan poela dari 
Aden seorang tabib boeat kota Te 
rim, Al-Kaf di Hadhramaut banjak 
sekali membantoe mengadakan pc 
robahan2 baik boeat negerinja sen 
diri dengan menanggoeng begroo 
ting sendiri, di samping oesaha2 
pemerintah di Hadhramaut. Djala- 
nan Doe'an dan Al-Kaf jang telah 
di roegakkan oleh karena bandjir 
baroe2 ini, soedah diperbaiki kem 

bali. 

  

MLAGAK ANN Seek 

SoeratKiri mar y 
PRO SERNgI Mn PyaRI 

  

(Loear tanggoengan redaksi) 

»”GALOEH PAKOEAN MENDJA- 

DI REBOETAN” ?? 
Setelah Perkoempoelan ,,Galoeh- 

Pakoean” linjap dari Pewarta VO- 
RO, maka sekarang moentjoellah 

dengan - roepa-roepa perkoempoe- 
lan jang bermain dimoeka Micro- 
foon VORO seperti: Moela-moela 
gamelan soenda ,,Sekar Galih Sc- 

djati” atas pimpinan Toean Mihar- 
tadicara, gamelan ,,Gantoeng Da- 

ngoe atas pimpinan Toean Gaos, 
gamelan soenda panajagan Bapa 

Fjeoeng, dan Ketjapi Orkest ,,Lan 
dong Manah” atas pimpinan Bapa 
Tjeoeng, enz. enz. 

Menilik begini njata sekali bah- 
wa VORO itoe semakin lama ada 

semakin madjoe, dan roepanja ia 

tidak maoe kalah dengan Zender 

manapoen djoega, ternjata seka- 

rang ini telah bisa mendatangkan 
sebanjakh-banjaknja itoe perkoem- 
pan dan bermain begranti-gan- 

i. 

Tetapi dalam pada itoe kita ada 
merasa sangsi apakah betoel jang 
bermain itoe ada dari lain-lain 
perkoempoelan atau boekan? se- 

bab apa kita berpikir demikian se- 
bab dari doeloe-doeloe tidak ada 
satoe perkoempoelan gamelan Soen 

da jang bermain di VORO selain- 
nja “dari perkoempoelan ,,Galoeh 
Pakoean”, sedang sekarang lantas 
moentjoel begitoe banjak dan “di- 
dalam sebegitoe banjaknja itoe 

perkoempoelan diwaktoe masing- 
masing bermain baik dari game- 
lannja maosepoen dari Ketjapi Or- 
kestnja kok soearanja gitoe-gitoe 

djoega, apalagi diwaktoe belaka- 
ngan ini semakin terang dan nja- 

ta dari soearanja Zangeres .,Ga- 
loeh Pakoean” jang dinamai Nji 
Atjah sebagi pembantoenja Nji 
Rohanah. 

Belakangan kita mendapat kabai 
bahwa memang betoel jang dira- 
tjik mendjadi roepa-roepa nama 
perkoempoelan itoe tidak lain dan 
tidak boekan hanjalah dari per- 
koempoelan ,,Galoeh  Pakocan” 
djoega, nah betoel kaga?? 

Tapi bagi kita sipendengar tidak 
berkeberatan apa-apa  tegasnja 

perkoempselan mana dan siapa- 
poen djoega boleh bermain, mala: 
han bagi kita merasa oentoeng dan 
lebih senang poela dapat kiriman 
sebanjak-banjaknja, asal sadja be- 

toel-betoel dari masing-masing per 

koempoelan dan Najaganja itoe 
bermasing-masing poela woedjoed- 
nja,.djadi orang tidak merasa ke- 
tjele boele, seperti tjaranja di VO 

RO sekarang perkoempoelan SA- 
TOE bermatjam-matjam nama. 

Djikalau VORO ingin menarik 
hatinja semoea pendengar ,,Sekar , 
Pakoean” di Bandoeng boleh di- 
bocat tjonto, pemimpin tidak ber- 
halangan diganti-gantj dan Zange- 

respoen demikian djoega boleh am 
bil dari lain-lain tempat jang ter- 

sohor kalau memang VORO mam- 
poeh, dan tidak oesah ditoelis na- 
ma pedengan seperti: Nji Mas Gan 
'toeng Dangoe, Nji Mas Landong 
Manah enz. enz. toelis sadja nama 
nja sedjati dan namanja itoe per- 
koempoelan tetap Galoeh-Pakoean 

abis perkara. : 
Sekianlah. 

Pendengar.    
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REBO, say snpT.. 

-— 11. 30 Lagoe Mondha ika & 

Yang Khiem — 18.00 Lagoe Djas 
— 18.19 Aa 18. ag 

      

     

   

Tiorhos | € 
25 2030: Hamas Orkest 

23 00 Toetoep. 

   - 

8. 00 Latah Ti oa Tjeng Iem 
— 8.30 Lagoe Mondharmonica & | 
Yang Khiem — 9.00 Lagoe Kron 

— tjong. dan stamboel — 10.00 Gam 

       
    

  

   

Soenda — 12.00 Toetoep. 

17.00 Lagoe 'Krontjong dan 
Stamboel — 18.00 Lagoe Hawaiian 
"— 1818 - Adzan — 1823 Lagoe 
Soenda — 19.00 Pembatjaan Al 

F @oer'an - — 20.00 Gamelan Piawa, 
NM Hanan 

  

ENJL AN pr RK 

Tandown INAP ia, Ma 1 17 

REBO, 24 SEPT, : 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

goe Gambang Kromong — 18.00 
—. Lagoe Krontjong — 18.04 Doenia 

-. Sport — 18.19 Adzan dan kasidah 
— 18.26 Lagoe Arab — 18.45 Nja | 
njian Minahasa — 19.30 Berita 

. Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Da 
ri piring hitam — 20.20 Hal keseha 

20.50 Ketjapi — 24.00 Toetoep. 

ss KEMIS, 25 SEPT, 
6.00 Tanda" waktoe. Pemb. —' 

6:03 Lagoe J 
. Pers — 6.45 Lagce krontjong — 
7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
12.03 Lagoe Tionghoa — 12.30 Tje 
lempoengan Soenda — 13.15 'Berila 

Pers — 13.30 Tjelempoengan Soen 
“da — 14.15 Berita Pers — 14.30 

— Toetoep. 
— 17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

. 17.01 Isi programma — 17.04 Nja 
" njian anak2 Dip ua. — 18.00. Lagoe 

Minangkabau — 18.18 Adzan dan 
kasidah — 18.25 Lagoe Melajoe Si 

ngapoera — 19.00 Soal pertanian 
”— 19.27 Lagoe Mesir — 19:30 Be 

rita Pers — 20.00 Taptoe-— 20.05 
Penerangan Oemoem — 20.25 La 

. — 21.00 Gamboes — 22.15 Lagoe 

52400 Toetoep. 

2 SIARAN VORL. Ka 
An) 

, 24 SEPT. 
7.00 Kandat Pentja — 18.30 

Perhetitis- 

19.00 Lagoe Soenda — 19 .30 Be. 
rita Pers — 20.00 Lagoe Ambon — 
20.30 Lagoe Krontjong — 21.00 La 
2 Hawaiian — 21.30 Lagoe Ta 

1. Nae — 22. 00 Toetoep. 

KEMIS, 25 SEPT, 
17.00 Lagoe Haw aiian — 17.30 

Lagoe Melajoe — 18.00 Lagoe Soen 
da — 18.30 Berhenti. 

.. 19.00 Lagoe Gambang kromong 
” — 19.30 Berita Pers — 20.00 Me- 

ngadji @oer'an dan tafsirnja — 
20.30 Lagoe Gamboes — 21.00 La 

goe Toerki — 21,30 Lagoe Daya 
5 22.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. HR. KE. 
Djawa Tengah dan Timoer. 

Djakja yu Ta, Dea, 1 139 

  

REBO, 24 SEPT, i 
17.00 Tanda waktoe. Peruis Ha 

- 17.01 Isi programma — 17.04 Njaf 

njian anak — 18.00 Dolanan anak | 
anak — 18.07 Adzan dan kasidah 
— 1813 Lagoe harmonium 

  

  

  

Berita Pers — 20.00 Taptoe “ — 
20.05 Dari piring hitam — 20.20 
| Hal kesehatan — 20.40 Gamboes 
.— 2210. Lagoe Djawa — 22.40 
—. Aneka warna — 24.00 Toetoep. : 

KEMIS, 25 SEPT, 
6.00 Tanda-waktoe. Pemb, 

6.03 Monggang dticroeskan 

8, Gelombang 39.32 2 | 

"3 Toetoep. 

17.01 Isi programma — 17.04 Laj 

tan — 20.40 Lagoe Tionghoa —| 

jawa — 6.30 Berita | 

— goe Melajoe — 20.30 Agama Islam 

Minangkabau — 22.30 Meong, 2 

18.30 Konsert Yang K'im — 19.30 f $ 

Fa $ 

de- | 
ngan klenengan —7. 15, Berita sa : 

“| Beri ita Pers - aa "19 Para, Maanaa | 
1 joewangi | 

      

     
Dasa: Boamain — 20.25 Mane Me 

joe: — 20.30 Agama - Islam — 
tjong - Se “aR 20 Gamboes   

bang kromong — 10.30 Kwatoem | Et ne 
boe & Leloetjon — 11.00 Lagoe $ 

  

- 10.80 Bonita Pers —— 20.00 
.Taptoe — - 20.05 Darj piring  hi- 
“tab — 2020: Hal -kesehatan — 
20.40 Lagoe Tionghoa — 20.50 
Konsert Minangkabau — 22.00 La 
zoe Arab — 2210 Konsert Mela- 

| joe — 23.10 Lagoe TK: — 24.00 

: KEMIS, 25 SEPT. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.04 La 
goe Hawaii — 17.30 Lagoe Melajoe 
— 18.00 Njanjian Batak — 19.00 
Soal pertanian — 19.27 Lagoe Me 
sir — 19.30 Berita Pers —- 20.00 
Taptoe — 20.05 Penerangan Oe- 
moem — 20.25 Lagoe Melajoe — 
20.30 Agama Islam — 21.00 Gam- 

| 22.30 Krontjong — 24.00 Toetoep. 

“PENJIARAN P.P. EZ 
Soomatera Oetara Gigitan) 
Zender YDX 41.55 M.- 

-REBO, 24 SEPT.. 

17.02 Taman poetera — 17.45 Ga 

zan) — 18.01 Drama Hindoestan — 
18.35 Boenga rampai Deli — 20.00 

| Toetoep.. ea 

KEMIS, 25 SEPT. 
7.00 Tanda. waktoe. Pemb. 

792 Gamboes Melajoe Madan — 
7.15 Lagoe Mesir Modern — 7.45 | 

- # Lawak Melajoe — 8.00 Toetoep. 

--17.00 Tanda waktoe, Pemb. — 

— 17.45 Lagoe Minangkabau — 

17.57 Bang (Adzan) — 18.00 La 

'goe Atjeh — 18.20 Lagoe Melajoe 
— 18.50 Lagoe kasidah — 19.00 | 

Agama. Islam —.19.40 Lagoe gam 
boes — “20.00 Toetoep. 

| PROGRAYNA NIMON 
Penjiaran Barat 

REBO, 24 SEPT., 
17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

17.01 Isi programma — 17.03 Ane 
ka warna — 18.30 Oentoek anak2 
— 18.45 Poesparagam — 19.00 Be 
rita Pers — 19.15 Moesik dansa — 

(19.45 Causerie — 20.00 Nnanji An 
ny Lambrechts — 20.30 Pelbagai 
lagoe — 20.45 Siapa dan-apa itoe? 
— 2115 Aneka warna — 22.00 
Tanda  waktoe Berita Pers — 
22.10 Orkest Alfredo Campoli — 
22.30 (Aneka warna — 123.00 Toe 
toep. x 

KEMIS, 25 SEPT. 

6.00 Tanda waktoe. sia. . 
6.01 Aneka warna — 6.30 Berita 
Pers —.6.45 Dari piring hitam — 
7.00 Tanda waktoe.. Aneka warna 
— 7.30 Berita Persr — 7.40 Dari 
piring hitam — 8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe.  Pemb. — 

11.01 Serieus concery — 11.40 Aga 
ma Kristen (NICRO) — 12.00 Nja 

Berita Pers — 13.30 Poesparagam 

toep. 

.17.00 Tanda waktoe: 

| nga rampai — 18.15 Swing music 

rita Pers — 19.15 London Palladi. 
um Orkest — 1945 Causerie — 
20.00 Varia — 20.45 Pemandangan 

Oemoem — 21.00 Omroep Orkest 
— 22.00 Tanda waktoe. Berita Pers 

FP 22.10 Moesik “dansa —' 22.30 
| Aneka warna — 23.00 Toetoep. 

  

— RBB0, 24 smpr. 
Tr 00 Tanda waktoe. Pemb. 

| 17.04 Populaire Orkestmuzek i— 
118.00 Lagoe2 dari Tanah Air -— 

18.30 “Victor Silvester dan Orkest Si 

nja —- 19.00 (Ar.) Berita Pers Te   TO 00 (St.) Lagoe roepa2 — 19.30 

a| Pers — 22.10 The Hill Billies 

81 23 s san — 23.00 Toetoep. 

| boes — 22.15 Lagoe Tionghoa — 

17.00 Tanda waktoe Pemb. — 

melan Djawa — 17.58 Bang (Ad: 

17 .02 Non Stop krontjong konsert | 

nji — 12.30 Poesparagam — 13.20 

— 14.20 Berita Pers 2 F3 30 Te 

2 Babi id 
ig. O1 Isi programma — 17.03 Boe 

— 18.45 Radio Oranje — 19.00 Be | . 

PEMAN 

-— 20.00. .Lagoe Hawaiian — 20.40 | 

(an — 21.00 Maxine Sullivan menja | 
Jnji'— 2115 Dihoeb. dengan Socie fa 
teit De Harmonie” — 22.00 Berita 

2-30 - Siaran BRV jang penghal 

KEMIS, 25 SEPT, 

6.00 Tanda wWaktoe. Pemb. — | 
6.04 doncert pagi — 6.30 Bem 
Pers — 6.40 Lagoe concert pagi — 
7.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe Ya 

“radoe — 9.00 Viool soli — 9.30 Vo 
| caal setengah djam — 10.00 Pean 
steurs dan Musette Orkestnja — 

| — 10.20 Gloria Jean dan Bobby 
Breen. — 10.35 Primo Scala's Ae- 
.cordeon Band :— 11.00 Jacgues 

Pills dan Georges Tabet — 11.20 

- De Vereenigde Militaire Orkest — 
11-40 De tenor Beniamind Gigli - — 

12.00 Kwartet ym a.kl. op: Ce 
12.35. Koorzang dari Roeslan — 
12.52 Rhapsodie Norvegienne — 
13:00 Lagoe makan — 13.20 Berita 
Pers — 13.20 Berita Pers — 13.30 

— 14,30: Toetoep. 

- 17,00. Tanda waktoe. . Pemb.. —| 
217.04 Lagoe roepa2 — 18.20 Cine | 

Geraldo ran Orkestnja — 19.900 
(Ar.) Berita Pers — 19.00 (Si) 

Dubbel concert in a.kl..t. op. 102 | 

Charlie Kunz mainkan potpourrie | 

    

    

   

  

s| Ai ora vid Afd. Seinwezen) di Ban 

' dengan gadjih boelanan, pegawai- 

Lagoe makan — 14.20 Berita Pers | 

ma organis: Sidn8y Torch — 18.40 | 

NGAN 

Moetasi. 

Stoatsspoorwegen. 
S Dipindah: 

“dari hoofdkantoor (Bureau v'h 

'doeng ke Exploitatie der Wester- 
.ljjnen (Bandoeng) opzichter kelas 

Aa K. A. Manongko. 
dari - Dienstonderdeel Weg en 

Tana (afdeeling constructie en 

| Bruggen di Kiaratjondong) ke Kix- 
 ploitatie der Westerlijnen (Tan- 
 djoeng Prioek) leerling-opziener 
dengan gadjih boelanan, Affandi 

dan Soerawan. 
“ Dipekerdjakan klerk ' sebagai 

. pegawai harian Soebino dan Isma- 

koen. 
“. Boeat sementara dibebani meng- 
awaskan pekerdjaan klerk/typist 

| njonja A. A. van Bel geb. Sohu- 

“pala. 
Boeat sementara: dibebani meng- 

awaskan pekerdjakan opziener: 

orang-orang jang terkemoeka de- 
ngan gadjih boelanan toean Soe- 
tarjo dan Soeradji, ambachtsman 
categorie kesatoe- Achmad. 

sebagai klerk dengan gadjih boe- 

lanan tocan Poedjirahardjo dan 
Soejono. 

Boeat sementara dipekerdjakan 
“sebagai adjunct-boekhouder de-   Lagoe roepa2 — 1925 Aida — 

22.00 Berita Pers — 22.16 Van al 
les wat uit Amerika — 23.00 Toe- 
toep. 1 
  

  

  

Senbaslinat jang sai moedah mentjoe- 
tjinja, tetapi darah jang kotor soe- 

.kar membersihkannja. Oleh sebab 

itoe pakailah pil Joodkati boendar 
teloer keloearan Bandoengsche Ki- 
ninefabriek akan mendjaga,soepaja 

darah toean selaloe bersih dan akam 
mentjegah penjakit seperti : : 

|. Oerat? terasa kakoe (adervere 
kalking), bengek, darah kotor, 
dan sakit Entjok (rheumatiek).' 

Pil Joodkali boendar teloer tidak 
ada jang mengatasi sebagai obat ke 
pembersihkan darah. 3533 
Kalau ditempat tocan tidak ada 
didjoeal ditoko obat-obatan, kirim. | 
lah bon jang dibawah ini dengan 
ocang f 1.— boeat kiriman pertjo- 
bain dari 100 pil Joodkali boens 
dar teloer oentoek membersihkan 
darah. 

    
N.V, Bandoengsche Kininefabriek — " 

: sebagai adjunct-commies-redacteur 

. | dengan gadjih boelanan dan ditem- 
“Ipatkan pada Hoofdkantoor (afdee- 

| dilepas dengan hormat darj peker- 

ngan boeat sementara lagi akan 
ditetapkan, 

| den Trenggono Soerjobroto, le lui- 

“ngan gadjih boelanan, seorang 
“klerk dengan gadjih boelanan Ba- 
drel Asjrah Masfar. 

Boeat sementara dipekerdjakan 

"ling Kinancien) di Bandoeng, 
adjunct-commies-redacteur- nona 
E. F. Hardi. 

Atas permintaannja, dihitoeng 
dari. penghabisan boelan Augus- 

tus 1941, dilepas dengan hormat 
dari pekerdjaannja sebagai klerk/ 
typist dengan gadjih boelanan D. 
T. Nathalia. 

Dihitoeng dari 16 Augustus 41 

djaannja opzichter kelas II, Mo- 
hammad Tori. 

Dihitoeng dari 16 Augustus 41 
dilepas dari pekerdjaannja, de- 

dengan hormat: atau 
tidak penglepasan itoe, opzichter 

kelas I Ajoeboe'l Anzorie. 

Cavalerie. 

Moelai tg. 15 September 1941 di- 
naikkan mendjadi ritmeester, Ra- 

tenant der Cavalerie di Bandoeng. 

Dienst vd Mjnbouw. 
Dipekerdjakan idi Boekit Asam- 

mijnen sebagai dd.-onderopzichter 
dengan gadjihan boelanan, Tembal 
Siregar gelar Patoean Bahap Ha- 
biaran, sekarang bekerdja sebagai 
tijd,. werkbaas pada 's Landswater- 

staat di Sibolga. 
  Bersama ini saja kirimkan postwissel seh 8: 

» f 1.—, soepaja dikirimkan franko kepada saja 
100 pil Joodkali oentoek membersihkan darah. 

Nama 

  

  

  

TIAP-TIAP HARI     Alamat Leo. | Advertentie. ,PA TJAR" 
TP Sonam Is Iogels F 1.— sekali moeat 

  

  

Sinshe TJIA SIOE KHEE 
— Toko Tiga 45, Batavia — 

meeyasa 
  PA 

S 
kit bato 

  

bawah ini. 

(1) 
reak, soeara serak, napas sesak, dan 

| makan, badan selaloe tjape sadja, 
tanggoen, 
dan f 1.7 

(2) 
boeat 
loewar, loe soedah 

(3) FOE. TG La 
| poean jang sakit pektay, 
'. dapet boenting kaloe makan: 

(4) -PIAN TOK WAN (Obat 
beeat semboehken 

£ Food f 1.50. 
“& 

4 Dan Harga 1 
KAM TJ 

2 loeka-loek: 

eseh f 1.—. 

Palemb   Tian Seng Kook, 

    

mata, sakit tempolong, sakit peroet dan 
Pa pepa penjakit loear dalem. 

- a ada sedia roepa-roepa obat jang 

Pari kemandjoerannja srenta banjak 

boekti-boekti dan poedjiannja seperti di 

LIAUW FIE KO, (obat sakit batok) r.oenta dara batok 

$ pot penjakitnja lantas ilang. Harganja 
Y» pond. 

KO PTLSAN (obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer 
gala penjakit wasir, Wasir dalem mace poen wasir di 

'pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng 

semboeh dan akarnja teroes kabongkar. 
#2.50, Tji Tjong Wan obat Wasir boeat makan. Per fl. f 2.—. 

NvAN, ini ada obat jang paling haek boeat pram- 

sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa 
obat ini pasti aken dapet hasil jang 

bagoes Harga satoe flesch f 1.50. 

it kotor toemboeh mangga (sheshoa- 

yah) dan lain-lain, makan 1 of 2 flesch lantas baek. Harga 1 

2 PEK TJoK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaal 

—. boecat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah 

lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa 
sakit atawa tida Tg makam ini pil tentoe bisa semboeh dalem 

IONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini 

dari sakit kotor ini poeder lantes toem 
haek kombali. Harga 1 flesch f 1.50. 

Pesenan di loear kota dikirim 
Agent2 di loear kota: Sam Tak Co., Soerabaja. Eng Seng Ho, Ban- 

' doeng, Hong Oh 'Thian, Makassar. Phang Tjoeng Soen, Billiton. 

       

Maan 

mengobatin Mena Da an 
(, batok darah, sakit kotor, sakit 

badan koeroes tida soeka 
kalau makan ini obat di 

f 3.— per pond 

Harganja satoe botol 

sakit mangga) ini pil speciaal 

er 
isi 

dengen Kembours. 

Boeat sementara dipekerdjakan | 

  

     
     

  

  

      
   

  

     

  

    
     

     

  

   

    

   

   
   

   

  

   

  

   
    

    

   
   
   

    
   
    
   
   

      

   

  

    

  

   

  

    
   

  

    

    

   

  

   

          

   

      

Dan bagimana bagoes ini Persenan 

tjangkir dan piring! 

               
    
        

       Dokter-dokter di saloeroeh doenia ada kasi soesoe manis             

          

  

da, ini soesoe jang saka soeda Bidan lebih dari 46 tac 

lamanja oleh banjak iboe dan marika tjoema dapetken 

pengalaman-pengalaman baek dengen itoe. Anak-anak, 

jang dibikin djadi besar dengen soesoe manis tjap Beroeang, 

mendjadi anak-anak jang sehat dan koeat. 

Sediakenlah sadja bebrapa kaleng dalem roemah dengen 

hati legah: soesoe manis tjap Beroeang tida aken roesak 
sabegitoe lama kalengnja tetap tertoetoep. 
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Satoe tjangkir dan 1 
piring indah seba- #8 
gi persenan! 

    

Boeat 18 etiket dari 

“soesoe manis tjap: : 

Beroeang njonja da- n 
petsatoetjangkirdan —. 
piring indah sebagi 

persenan. — Kirimlah 

etiket-etiket itoe pa- 

da importeursnja : 

Soesoeadasatoeminoe- 

man jang loear-biasa 

sehatnja. Kaloe njonja 

lemas, rasaken diri 

  

minoemlah soesoe en- 

tjer tjap Beroeang. Sama sla- 

Hvag. 

Harmsen Verwey 

& Dunlop N.V. 
Postbus 49, 
Batavia-Stad. 

matnja seperti soesoe manis jang 

terkenal dan satoe daja jang 

bagoes sekali boeat orang sakit 

dan orang jang sedeng semboeh 

   

   

            

boeat bertambah koeat dan djadi 

  

baik kombali betoel-betoel. Djoega 
anta sasaran tar 

  

pada ini soesoe njonja dapetken 

persenan jang manis. Boeat 

satoe etiket sadja dari soesoe   ta IK AL ar entjer tjap Beroeang importeurs- 3 

nja aken kirimken njonja satoe 

bortret baby jang teramat moengil 

dengen pertjoema!      
Ant tale 
  

HORLOGERIE ,A. GAOS" 
PASAR DJOHAR 2. SEMARANG 

Horloge tangan merk MULCO Waterproof bekakas. haloes 15 batoe f 42:50 

Horloge tangan merk VALENTINO Chrono ancer 15 batoe dari wodja f 14:50 

Horloge tangan merk NOVORIS dari Chroom nickel f 850 

Horloge tangan merk ALIMGO dari chrocm niekel f7.50 

semoea Horloge jang tersebodet diatas dapet Garantie 10 taoen 

  

  

» : 2 & 

Kabar Baik! 
Ini ada sigaret baroe jang ter- 

bikin dari tembakau-tembakau 

baik dengan haroemnja jang 

haloes dan enak rasanja, 

20 batang 
boeat hanja 8 cents 

3 

  

PRINC CIGARETTES | 
. terbikin oleh N. V, Handelsvereeniging ,,INDUSTRIA” | 

Fabrikant-fabrikant dari sigaret' Dieng       
Diatas oedara, dalam udetarn besar, dalam keboen 
boenga, diroemah pondlok, dilaoetan . 2 ih 

Semoeanja ini orang: bisa bikin fotonja pada: 

FOTOGRAAF ,THE SUN” 
SENEN 127 — TELE. 3454 WL. — BATAVIA-O. 

Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studio- : 
nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal, 

ta'oesah dipoedji dan direciamekan' lagi. Multifoto 
jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sem- 
poerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil 
semoea badan, : 
Djoega. ditambah dengan, boeat Potret orang 
Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja: preksalah 51 

kita poenja studio jang serba compieet. : 

PENUAAN MN 

  

     

                    

Le 
m
n


