Adm. 11810 Welt.
Redactie: 1440 Wett,
: Sesoedah djam 4.30 sore — Telf. 672 Welt.

Telefoon

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum.
Tarief Advertentie, keterangan kepada
Administratie.
Directeur: R. H.O. DJOENAEDI,
Plv. Directeur & Hoofdred.: Mr. SOEMANANG

Aliran Islam.
Berita

iminggoo Manu poelau ie Kena

njatakan,

Tg

:
sana Reba"Pan
jang diterima. oleh kalangan Wiploosark menjataenarnj kini Ss ' Ita
dg Matana daerah

g soedah didoedoeki

Sici

ngadakan pertemocan
sangat dirahasiakan.

Kemaren

karena oentoek itoe moengkin dimintakan oepah. Tetapi
j

dengan Von

kabarnja Hitler, Mussolini,

dan Darlan mengadakan

|

Ribbentrop

bertampean

Huntziger

dengan tidak di

di Mataram.

di-

Ber-

kata jang
sebenarnja,
adalah
,Warmusi” mempoenjai sjaratsjarat keanggautaan jang loeas.

mengalami lagi alarm oedara.
Inggeris mengeloearkan 13
Tiap hari sekarang
mm pond sterling oentoek ongkos perang.
oedara, maka LuftBerhoeboeng dengan ke
bedangan diatas Inggeris:
waffe sedikit melakoekan
poen RAF sementara menoenda kesiboekannja diatas

dagang

baroe

oetama dimaksoedkan oentoek
kaoem ,,djoernalis” . dalam arti

Zwitserland jang hingga kini masih berdiri netral

: di NAK: dimana dikabarkan telah banjak sampai tentara

jang

kongres

Warmusi, ialah singkatan nama
dari perhimpoenan ,,Wartawan
Muslim Indonesia”.
. Beda dengan Perdi (Persatoean Djoernalis Indonesia) jang ter

Ri

kalau dibanding

man dan Mr. Kasmat misalnja
bertambah hari bertambah giat

banjak- tentang

samaan dengan kongres terseboet
telah diadakan poela pertemoean

jang

menggirangkan,

sedikit

langsoengkan

seboet dimana.

yah jang akan diberikan hingga kini nampak terletak di Ita-

jang " di-

dengan tempo jang silam. Tena-

Moehammadijah

Hari in: Antonescu sampai di Saleburg dan me-

rsoneel angkatan oedara dan techmici dari Djerman.
an , bahwa telah lama Italia menolak akan bantoean

arkan “dinstabochnas' Triest Kelak
kapal-kapal
jang memoeat Ta
personeel marine.

bahwa

'

oleh tentara Djerman.
Pemberontak pemberontak di Albania dan Ethio
pia selaloe mendapat kogidy Oka dan bersiap teroes
oentoek bertempoer.

bik didoedoeki

kemoedian permintaan itoe dimadjoekan djoega.

n kebenaramnja me-

jang belaen

berita-berita

". moeat- dalam soerat kabar
kita pembatja dapat mengetahoei

Mereka jang soeka menoelis atau

ga-tenaga

seperti

nampaknja

dokter Soeki-

bekerdja

»

Du

oentoek

memperkoeat dan- memperloeas
aliran Islam dalam semoea lapang
penghidoepan di kota Mataram
dan sekelilingnja. Tjontoh kedoea

toean

itoe

soedah

tentoe

djoega akan mempoenjai pengaroeh dalam

peladjar

kalangan

di

Mataram

kaoem

ter-

dan

se-

soenggoehnja pengaroeh terseboet soedah moelai kelihatan. Dari sedikit kesedikit kaoem terpeladjar jang dahoeloe serba djaoeh dari segala pergerakan atau

bekerdja dalam berbagai madjal- lloesaha Islam moelai mendekati
lah Islam, minggoean atau boelaaliran-aliran dan oesaha-oesaha
nan, serta kaoem djoernalis jang : Islam. Banjak kaoem terpeladjar
njata-njata berhaloean atau mem
jang seoemoer
.hidoep beloem
poenjai sikap hidoep Islam, dibopernah melihat pertemoean atau
lehkan mendjadi anggauta dari
kongres perkoempoelan Islam,
Warmusi. Begitoelah singkatnja
waktoe itoe
sengadja
melihat
sadja.
kongres Moehammadijah.
Sengadja - kita bepergian ke
Begitoe
djoega
pertemoean
Mataram
oentoek menjaksikan
Warmusi
adalah soeatoe tanda
tak Albania mendapat succes diStavanger).
sendiri kedoea kedjadian diatas,
keinsjafan baroe dan kesedaran
boekit-boekit Griba.
Dapat diketahoei Ditoua bomsebab
tiap
pertemoean
atau
jang lebih njata.
bom meledak diatas lapang terkongres
biasanja
mempoenjai
Dengan singkat tetapi tegas
MOEDAH TERPOEKOEL
bang Mandal, walaupoen karena |
oedara
atau soeasana
sendiri
telah
dikatakan
oleh
Dokter
“Athene, Rebo (Reuter). —
djeleknja oedara soekar dapat di
jang tidak dapat dilihat dari
Soekiman dalam salah satoe perPehak Italia mentjoba melakoeketahoean.
djaoeh. Kita haroes: datang metemoean bahwa jang dikehendaSeboeah pesawat mengena 2 kan 2 serangan perlawanan, tetanjaksikan dan toeroet merasakan
ki sekarang ini ialah soepai
kali motorschip jang ada dipe- pi dengan moedah dapat dipoe- | sendiri soepaja mengetahoei apa- sIsYam visie” atau ,,pens
laboehan Stavanger. Lain pesa- “koel moendoer.
apa jang hidoep dan terasa dalihatan dan aliran Islam” me
wat melakoekan bombardement
lam kongres atau pertemoean
di lebih njata.
' tertoedjoe djembatan sepoer jang
itoe.
Sedikit banjak oetjapan dok
“Kairo, Rebo (Reuter).
| penting artinja. Semoea pesawat
Dan
sesoenggoehnja
kalau
ter
Soekiman itoe memang soc|
:
at seen, bahwa
| Inggeris poelang
penglihatan
kita
tidak
salah,
madah
dapat diboektikan dan seleBat La
| mat”. f BA
| ka njata sekali bahwa dalam per- kas perkoempoelan- Moehammahap Ngamon seinion Ho
gerakan atau aliran Islam seka- dijah jang mempoenjai anggaute

mean

Ministerie bisaa
memcontinent.
beri kepastian, bahwa pada kemenoeroet pertjobaan : poengoetan
Kemoedian
soeara opisil nampak Amerika hendak membantoe Ing
- | tika dilakoekan serangan oedara !
geris dengan sekoeat@nj (3
tertoedjoe Catania, maka te- :
| rdari Dkentaoigaa jang ber- lah dihantjoerkan 9 pesawat
PEMBERONTAK BERHASIL
bahwa tidak didapat ke- Janker. Ini memboektikan, bahwa ketjil daripada pesawat pendjaga |
Belgrado, Rebo (Reuter).
pesisir
menjerang
pangkalan
| pehak Inggeris mendapat ketera— Dari batas dikabarkan dengan
oedara
Manda
il
(didekat
Krisngan jang pasti, bahwa penertidak opisil: ,,Kaoem pemberontiansand) dan Forus (didekat
bang-penerbang
Djerman
jang

membantoe

pehak

Italia, mem-

poenjai pangkalannja di Sicilia.
Ikoetnja penerbang-penerbang

Djerman pada 10 Januari melakoekan serangan tertoedjoe konvooi didaerah laoet Sicilia n menepakan Dea
SN ini.

at

toek . menghantjoerkan : meta
ban.

-

Didalam memberikan pemanKanan Koe. ia menga keras

anggauta pemerintah.
Manoeuvre

Ea

di Laoet

PATROELI LOEAS

. ONGKOS

Kania dinjatakan Peni
Pentoek Pee
aa

na

hasil memoeaskan.

13 mm pond sterling se-

Ca-

raibis.
Maa Teja

PERANG

Londen,

Rebo

Kini

Rebo

Inggeris

(Reuter). —

mempergoenakan

(Reuter). — Didalam konperensi
13 mm pond sterling didalam se| pers oleh Knox diberi tahoekan,: harinja o@ntoek melakoekan pe| bahwa armada. Amerika
di Atlan- perangan.
:
die akan ikoet mengadakan manoeuvre tentara, angkatan laoet
ALARM OEDARA
jang akan dilangsoengkan di |
Diatas Zwitserland.
Laoet Caraibis.
|
Londe n, Rebo (Reuter). —
Manoeuvre itoe akan dimoelai Menoeroet telegram dari Bern
| pada 21 Januari. Perang-pera- kepada Stefani, maka pada 15 Ja-

“| ngan itoe diseboet sebagai ,,ke-

baroe

dariNa
— Socara
negeri.

: Satar
Ps

eat

3 Las

ya

jang didapat

dari kormisi-loear

Washington,
Rebo
Rn:
— Poengoetan soeara
Lpertjobaan jang dilakoekan dengan opisil tentang ,,Aid-Britain-

Bill” didalam Senaat dan komisi
daan,
S
ee Saha

BA

an

di-

tg
,

(Reuter).

Afrika Oetara

oentoek

"“ “BOEKTI KEBOEASAN|
York,

Rebo

bombardement jang dilakoe

noendjoekkan,

kan tertoedjoe

disana

tim

bombardementpendoedoek

boel pemberontakan jang bertam

preman.

bah-tambah loeasnja dan golongan-golongan bersiap-siap oentoek pertempoeran.

berapa lama ditimbang.

Menoeroet kabar tindakan ini oleh Paus telah be-

Antonescu-

Ribbentrop.

dan 5 beloem ketentoean.

pengaroeh Islam akan lebih tera-

sa lagi.

Dimana

'.

Londen, Rebo (Reuter). —
| Pada laroet malam diatas Ingge- -

Belgrado,

Menoeroet

kawan
Rebo

(Reuter):

koresponden

dari-

ris tidak diadakan serangan | pada ,,Politika” di Berlin, maka
: Polis tiepat. | oedara. Makloemat ministerie pe- | pada 16 Januari Antonescu
'hington,
Rebo nerbangan menerangkan ,,tidak | (hari ini. — Red.) telah sampai
Kini

keboetoehan | “ada berita penting”.
arnja dari kita jaitoe|
Pada
laroet
malam

jang sangat-sangat”,

Cordell Hull jang ber-

diSalzburg.

R-A.F. |

Maksoednja akan mengadakan

djoega tidak melakoekan sera- | pertemoean dengan

Nazi

bertemoe ?

an. Tetapi ta' dikabarkan dimana
terlangsoengnja, walaupoen berita2 loear negeri menjeboetnja

Berchtesgaden.
Djika kabaran-kabaran itoe be
nar,.maka didoega bahwa disebelah Barat Laoet Tengah akan

Rib-

terdjadi tonil jang penting, dima

ngan diatas Djerman berhoe- bentrop
dan jang akan terboeng dengan keadaan oedara djadi dengan sangat dirahasiajang Hn
diatas continent.
1 kan.
:

na moengkin akan dimadjoekan
permintaan soepaja Perantjis me
njerahkan
Bizerte
dan

Von

Toulon
— Menjerang 2 baka

-5 sa en, Rebo (Reuter). —
| Makloemat ministerie penerbangan mengabarkan, bahwa serael ngan : elah dilakoekan tertoedjoe
t
sgeri-negeri As' 2 pangkalan oedara Djerman dan|
didalam kepoetoesannja oeti ' Pena. Ta, BebnKk

Kawanan Nazi bertemoe.
Boedapest, Selasa (U.P.).
— Kalangan diplomatik disini

madanja.

mendengar

Kalangan

tler,

ziger

kabar,

bahwa

Mussolini,

dan

Darilan

Hi-

Hunt-

sema-

lam telah mengadakan pertemoe-

dengan

poela ar-

Tidak tahoe-menahoe.
Berlin, Selasa (U.P.). —
jang

berkoeasa

mene-

rangkan: ,,Disini sama sekali tidak diketahoei tentang adanja
pertenoean”,

seperti

jang

ba-

gian

ekonomi,

selekas

Sebab

.

itoe poela

sesoenggoehnja

dalam masjarakat ini segala sesocatoe bertalian dan berhoe-

ee

Sg.
MA PELAN TN

|

€€ Perkabaran
TSS ba

eelakn Kanak

sih UNNSA
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Boekhouder

jang menggelapkan

Politie di Semarang telah menangkap seorang bernama M.
Prawirosoedibijo, bekas boekhou

GEMPA
HEBAT SEBELAH
MOER LAOET PAPOEA.

TI-

Reuter dari- Sydney mengabarkan, bahwa pada tanggai 14
boelan ini pagi benar dipoelau
New Britain, sebelah timoer la

oet Nieuw Guinea, soedah ada
gempa boemi hebat.
Keroesakan banjak sekali, misalnja pa
da roemah2 didalam dan sekitar
Rabaul,

TIADA SERANGAN

Islam

ba-

soenggoehpoen masih bisa berli- | dan njata.
pat ganda lagi, tetapi sebagai
permoelaan
bolehlah
soedah

(Reuter):

terhadap

samar sekarang nampaknja lebih
njata.

Aliran

itoe bekerdja lebih

njak dan lebih loeas' dalam

hammadijah
dan
pertemoean
boengan satoe dengan lainnja.
Warmusi
itoe njata bertambah
Jang njata ialah bahwa aliran
hari akan bertambah tegas, sedan pengaroeh- Islam sekarang
dar dan koeat.
Perhatian kaoem
terpeladjar, | bertambah-tambah loeas, -koeat

bersama negeri se rikat.
New

riboean

kita rasakan dalam kongres Moe-

bekerdja

Londen, Rebo (Reuter). —
Berita-berita dari Ethiopia mebahwa

—

Kabaran tersiar, bahwa Weygand
dan Nogues telah bersepakat di

Rahasia pertemoean

-oeroesan loear negeri “telah berhasil 12 setoedjoe, 6 tidak setoe-

Rebo

di Ethiopia.

. Pemberontak

di Atlantic.

Londen,

D ARI Rome oleh New
dikabarkan:
York
Times
»Kalangan Vaticaan pertjaja, bahwa Paus hendak me
ngeloearkan document jang
menoendjoekkan keboeasan

nuari djam 8.25 pagi telah terde-

djadian dalam negeri jang biasa ngar alarm oedara diatas Frei| diadakan tiap tahoen”. Ia mene- burg (Zwitserland).
“Mendol: kapat-kapat. | rangkan, bahwa ia tidak berniat
shiagton
Rebo | oentoek mengikoetkan pangkalan
BERTAMBAH LOEAS
| pangkalan

WEYGAND-NOGUES
Dibelakang negeri serikat.

rang sedang menioep angin baroe, Beberapa paham atau perasaan jang dahoeloe masih samar-

sedang

distrik

pelaboe

han banjak jang mendapat bela
han didasarnja.
Orang mengi

ra, bahwa

djaoehnja

tempat

gempa itoe dari pelaboehan ada
20 mijl.
Seroepa gempa Djepang 1923.
Selandjoetnja

ditambah

beri

ta, bahwa menoeroet keterangan dari direktoer dari ,Riverview Observatortum”di Syd
ney, djaroem seismograaf
Pada malam Selasanja selama 81
djam soedah menggetar dengan
kentjangnja.

Getaran? jang ditjatat

kata

nja sama hebatnja dengan keti
ka di Djepang ditimpa gempa
pada tahoen 1923.

der firma Hagemeyer disana, jg.
telah menggelapkan oeang kirakira sedjoemlah f 5500.—.
Toean terseboet mengakoe

roes

terang,

“Ia.

te-

menerangkan,

bahwa ia melakoekan penggelapan itoe oleh
terlaloe besar,

karena ia hidoep
sedang gadjihnja

ketjil.
Pesantren Loehoer dan I.M.S.

Dengan

bertempat

dokter Satiman

diroemah

di Solo, pengan-

djoer Pesantren Loehoer, telah di
adakan satoe rapat oentoek memboeka lagi I.M.S. (Sekolah Me-

«

nengah Islam), jang berhoeboeng
dengan keadaan masa haroes di-

toetoep oentoek sementara waktoe.
Dalam rapat itoe dipoetoeskan

akan-memoelai lagi mengadakan
cursus jang baroe dalam sedikit
hari lagi. Sebab sekarang telah
didapat djandji dari beberapa.pi-

bahwa

mereka

sanggoep

memberikan

hak,

bantoean

oeang de-

ngan tetap.
Seperti diketahoei,
peladjar-peladjar keloearan Islam
Middelbare School tadi dapat me
landjoetkan peladjarannja pada
Pesantren- Loehoer.

:

gota
ta dari

1

commissie 'Oeroesan

Loear Negeri adalah toean Is-

23 | kandar Dinata.
Kesemoeanja
Pan

NOMOR

babkan

LEPAS.

Dr. Douwes Dekker di interneer
Tidak
ke Digoel
Berhoeboeng dengan penang

,,Pemandangan”

kapan atas diri dr. Douwes Dek
ker jang bersangkoetan dengan
perkara, penggeledahan dihari2

. (tiga benggol).
Disamping itoe harga langga
man weekblad »Pembangoen”
(eonder ,,Pemandangan) ditoe
roenkan mendjadi 60 sen seboe
“lan, sedang harga nomor lepas
15 sen.

achir, ini, maka BN menoetoer
kan, bahwa kini katanja ada ni
atan pemerentah oentoek meng

|interneer' dr. Douwes Dtkker.

-

Tetapi tidak moengkin,

:
Kiranja sidang pembatja ma”
“Ioem adanja.
Adapoen harga

ia akan: digolongkan

“

,,Podjok”.

Rectificatie

djoega

. Dalam ,,podjok” ini hari ada

'Oleh

dimoeat antara lain lain ma'na

karena

di

itoe, maka

kira

nja ia akan dimasoekkan

da-

Perloe diterangkan disini ke

| doea2nja boleh, tetapi lebih ba

Kepada

Kiranja sidang pembatja ma'

loem adanj
lanja.

»

Di

“autobusdienst Tan Luxe jang be
rangkat pk. 4 sore dari Betawi

' ke Soekaboemi, setelah sampai

njata

sectie

pertemoean

Did? am

di Bidara Tjina (Mr. Cornelis)
telah distop politie agent. Wak
toe dilakoekan peperiksaan ter

Ke

Gang

GRI

mintaan

dari sectie MIAI Djakarta pada
hari Minggoe

19 Januari 1941

di Gedoeng Permoefakatan
donesia, Gang Kenari.

Permintaan

mendjadi

na (PII)

F

ke-

Salim (PAI) bendahari II.

mikian lagi.

goehkan dahoeloe sampai perte

pang karena memboeang tempo
poen kepada
personeel
Tan
Luxe
djoega,
ialah kepada
Chauffeur serta Conducteur, se
lain dari haroes
menjediakan

sepakra

ga boeat keperloean itoe.
: Kemoedian diambil poela ke
poetoesan oentoek meminta ban

wang oentoek

pergerakan pe-

'wijsnja

jaitoe conducteur.
Ia toch soe
dah tahoe bahwa oentoek moe

atan ada maximumnja dan ten
toe bisa dihitoeng berapa auto

Dewan Rakjat.

bus itoe soedah

pl v.

voorzitter?

Didalam sidang oemoem
Rakjat

hari Kemis

akan

dilakoekan

han Eerste

djoega

De
jad.

sebagai

pemili

peng-

ganti marhoem toean Thamrin.
4

djalan teroes.
Pada waktoe ini
tentang perkara itoe beloem da-

Pemadjoean
kandidat poen
akan terdjadi dalam sidang itoe

pat diberitakan lebih landjoet.

djoega, sehingga tidaklah auto

.

matisch bahwa tweede plv. voor

zitter TAN
“zitter.
:

ten-

tang affaire Hong Po — jang sebagaimana orang masih ingat telah diadakan penggeledahan di
roemah hoofdredacteurnja, Toean Oei Tiang Tjoei — masih ber

plaatsvervangend

ra'jat

moeat.

»Hong Po”- afiaire
“4 Penjelidikan-penjelidikan

. voorZitter.
. Dewan

dirampas.

Dalam faham kita jang salah

li Oeman, wakil dari PSBB (Se
rekat Pemoeda Bangka Billiton).

wan

dendaan, chauf-

'feur terpaksa haroes menerima
voorloopig rijbewijs, sebab rijbe

moeda di Djakarta boeat keper
loean itoe djoega, oesaha mana
diserahkan kepada toean Ram

Berste

Kedjadian demiki

an berarti, meroegikan penoem-

ngahan boelan Februari.
Pada boelan Juni akan diich-

Siapa

ke

pembesar Tan Luxe AutobusMy. agar djangan terdjadi de

Mekkah dengan djalan pemoe
taran film -dibioscoop2 ditang-

5

hamba

berkepentingan sangat mengetjewakan,
banjak tempo sia2.
"Wadjib
“mendjadi
perhatian

Adapoen oesaha mentjari oeang goena kaoem Moekimin di

'todarr semoea

oleh

Disitoe haroes menoenggoe ti
dak koerang dari 1, djam.
Hal ini oentoek penoempang jg.

“II, toean Kartadipradja (Persis) bendahari I, dan toean Ali

tiarkan pertandingan2

tsb.

penoempangnja haroes membe
lok lagi plesir ke Commissariaat van Politie 2de afd. sectie 7
Mr. Cornelis.

A. Tisnamidjaja
toea, toean
ah) secretaris a
adij
hamm
(Moe
toean Sajoeti (AII) secretaris

id
ba

IA

E

per-

terseboet

wet itoe tidak dikaboelkan,

Soenar

wakil

p.a.

moedian autobus serta sekalian

Oemar Hadi (PSII)

mendjadi 'ketoea, toean

kepada

autobus tsb. tidak terlaloe lam
bat datangnja ke Soekaboemi.

In-

Selain daripada itoe disahkan
poela soesoenan bestuur, dima

“ na tocan

serta

ialah soepaja | tangkapan itoe
dilakoekan ditempat kedjadian
itoe sadja diperiksanja soepaja

pertemoean oemoem

ngadakan

tsb. lebih moea
Chauffeur

Conducteur memadjoekan

ambil kepoetoesan oentoek me-

2

autobus

Tar 6 orang.

M3 sI Djakarta jang baroe baroe ini antara lain lain telah di

.

Mij”.

Kedjadian pada tanggal 7 j.l.

Pertemoean Oemoew. Sectie MIAI.
Ba

Autobus

hal

Tetapi soedah tentoe,

bahwa

terhadap journalist Djepang Josi
Zuni, jaitoe redacteur sk. Tohindo Nippo diambil tindakan-tindakan jaitoe ia moengkin dikelocar-

eerste plv. voor

ini twesde plv. voor
Beam
zitter ialah mr. P.A. Blaauw.

han, dari Indonesia. 4

3

Na Ona Indonesia di
baroe
'
. Singapoera
Oleh voorzitter Dawan Rak
Membantoe oorjat, maka toean Soeroso “ditoen .
Logsfonds.
djoekkan oentoek mendjadi ang
| Orang. Indonesia jang berdiam
'gota commissie van overleg, se di 'Singapoera soedah berichtiar
. dang sebagai plaatsvervangend
hendak mengadakan pertoendjoe-

i
|

lid ialah tocan Mochtar.

Adapoen jang ditoendjoek se.

2

bagai anggota commissie

ver-

zoekschriften adalah tocan Soangkoepon dan sebagai plaats
vervangend lid toean Mochtar

djoega.

1

Jang ditoendjoek sebagai ang

Ikan tiga kali dibawah perlindoengan Consul-Generaal, keradjaan
Belanda,

tocan Fein. Hasil per-

toendjoekan

itoe oentoek ,,Oran-

je-oorlogstonds” jang soedah didirikan di
Singapoera.
Hari

Minggoe dan Senin j.l. soedah di
adakan pertoendjoekan jang per-

asap

SOEARA

atau api kebakaran sedikitpoen

tidak ada tampak. Memang tidak ada kebakaran sama sekali.

lam

Wandelmarsch P.S.D.I.
P.S.D.I. (Persatoean Sport Dja
lan Indonesia) pada pertengahan
boelan

kan

Februari

akan

wandelmarsch

ENTANG kewadjiban pers
dan djoermalis collega Sa.

Oecang

ioeran

toeroet,.

ialah

mengada-

anak-anak

oentoek

dapat

ditentoekan

boeat

(sampai

15

tahoen)

25 sen, sedang oentoek orang deSemoea pendapatan akan disokongkan.
kepada - Fonds Kesengsaraan Moekimin Indonesia.
Adapoen keterangan jang lebih
djelas bisa didapat

P.S.D.L,
44.
Pada

dr.

pada

ketoea

Hendarmin

,Tjikini
,

Balai P.P.P.I.
hari Sabtoe tgl.

nuari 1941

18 Ja-

moelai djam 8 malam

akan diboeka balai P.P.P.I. jang
baroe, tempatnja di Laan Kadiman No. 11.
En
seperti berikoet:
. Pemboekaan
oleh ketoea
ain balai P.P.P.I.
2. Pedato ketoea P.P.P.I.

3. Pedato Dr. Rasjid.
4. Pedato Mr. Soemanang.
5. Pedato
din.
Pauze.

Mr.

Amir

Sjarifoe-

6. Senda goerau.
Pemoeda Tionghoa mengamoek.
menjerang
Da-

toeknja.

Di Gang Kambing Pasar
nah Abang

Ta

Selasa jl. terdjadi

pengamoekan

dalam

seboeah

roemah jang
Tionghoa.

ditempati

familie

empoenja,

mengang-

noesi Pane antaranja
seperti

mata publiek,
boeat kepentingan masjarakat, kepentingan
pers.
dan
kepentingan corps
djoernalis.
Kaoem
djoernalis
mempoenjai eerecode, atoeran
kesopanan. Kerecode itoe mengatakan
antara lain lain, bahwa rahasia
redaksi tidak
boleh diboeka,
meskipoen kepada pembesar ne

keba

alarm

memberikan

karan.

“ Orang2

tidak oe-

brandweer

memberikan pertolosah lagi
Sebab si-andjing dan:
ugannja.
jang empoenja soedah naik kea

geri.

tas.
Kapal

perang

,,Willem

van

barkan

Marine

der

menga

jang berikoet:

Tanggal 30 November j.l. A.
NP mengabarkan dari London,
bahwa dengan
Koninklijk Besluit telah
diberikan bintang |
soeasa
kepada
commandant y

membahaja-

Sjoekoer tidak.

djiwanja.

Pengamoek @toe seorang pe:
moeda tjoetjoenja korban itoe
Setelah
sendiri bernama SST.
melakoekan pengamoekan itoe,
ia dapat melarikan diri sehing:

sa djasa mereka itoe sebagai mi

seperti

di toko dengan memetjahkan katja, kini dapat diberitakan poe
la, bahwa tempat pembetoelan
arlodji di Kramat
kepoenjaan
toean Soerjadi mendapat giliran di koendjoengi
pentjoeri
Ini kali poen pentjoeri itoe te
lah memetjah

katja

djoega.

De

ngan
djalan itoe telah dapat
“beberapa horloge
menggondol

jang berharga.
Siapa pentjoerinja kini masih

dalam penjelidikan politie.
(Wart.)
Andjing jang menggemparkan

Malam Rebo jang laloe kira2
poekoel
10, brandweer Betawi
menerima kabar, bahwa di Keboemenweg timboel kebakaran.
Tetapi
tatkala
brandweer

soeatoe soerat
menerima soe

kalau

dioemoemkan

menjoesahkan

penoelisnja.

Hoofdredactie jang tahoe

Seorang

mm,

katan kapal perang Inggeris ba
gian-penaroeh perioek api. ,,Da
lam Koninklijk Besluit itoe terseboet poela, bahwa anak boe
ah kapal itoe telah
,,melakoe
kan kewadjibannja dengan tja
kap dan dengan hati jang ".tenang, sehingga dengan demikian pekerdjaan
meletakkan pe
rioek api
jang sangat soekar
dan berbahaja itoe telah dapat

mm, djoemlah
dapat dibawa:

akan

hoofdredac

pada

coemoemnja

djoerna

tannja, sebagai advocaat
dokter mesti menghormati
roepsgeheimnja.

mangnja
nja

dan
be-

Oendang?

me

tidak mengakoei. ada

beroepsgeheim

itoe, akan

djoernalis

tetapi adanja beroeps

geheim itoe diakoei oleh sekalian djoernalis jang tahoe akan di
rinja dan sebagai dalam perka
ra di Den Haag itoe pada achir
nja justitie poen agak mengarah kepada pengakoean itoe.
Tiap

hoofdredacteur

menda-

pat suggesties dari berbagai ba
gai pihak.
Hoofdredacteur jg.
tahoe kewadjibannja tidak me
noeroet

sekalian

suggesties.

menjaringnja.

Ia

Kalau kita me

noercet sekalian suggesties jg.
kita terima, kita rasa kita soe
dah lama di Digoel!
Lagi poe
la hoofdredacteur mesti tahoe,
bahwa sangat seringkali sugges
ties diberikan dengan perkata
an jang lebih kasar dari pada
jang dimaksoed sebenarnja.
Orang tidak bisa haloes perkataannja pada tiap sw'at”, V

dengan

baik

di

gerak

Kapal

itoe

berlaboeh

(ka

oentoek
itoe kapal
baik, sebab roeangan

itoe
tem

laoet

me-

ngoendjoengi

ka-

pal.
BPD. mengabarkan.
Hari Rebo pagi hari j.l. Commandant

Angkatan

'Admiraal

CE.L.

ngoendjoengi

Laoet,

Vice

Helfrich,

me

kapal “perang

Hr.

Ms. Willem Van der Zaan, seba
gai diketahoei kapal itoe tiba
dinegeri ini hari Selasa j.l. Com
mandant

Angkatan

Laoet

itoe

dikawani oleh seorang adjudant

nja dan chef staf Angkatan Laoet
Ia disamboet
patjara

oleh

dengan
anak

segala

boeah

oe

kapal.

Setelah berkeliling keliling anak
kapal berbaris dihadapannja.
Vice Admiraal Helfrich berpedato

dan

mengoetjap

datang kepada

selamat

sekalian anak

bocah kapal itoe.
Hindia Belanda bergembira, demikianlah
kata commandant itoe, karena
Angkatan Laoet
Hindia
diperkoeat dengan kapal jang seba-

gai Ms. Willem

van der Zaan.

Bergembira karena kapal itoe
soedah mengalami perang disi
si.Negeri Serikat,
Kapal itoe
soedah

menoendjoekkan

keper

wiraannja, ternjata dari 16 boe
ah bintang jang dihadiahkan
kepada anak boeah kapal itoe.

kannja.
bebera-

Enam boeah bintang itoe ialah

pa hari lamanja
di Tandjoeng
Priok, setelah itoe meneroeskan
perdjalanannja
ke Soerabaja.
"Disitoe kapal itoe akan diper-

tanda

kehormatan

bagi

anak

boeah kapal itoe seloeroehnja.
Kapal perang van der Zaan ti

lengkap dengan perkakas jang

dak toeroet bertempoer dengan

perloe

kapal

oentoek

Kedatangan

negeri

panas.

kapal

penaroeh

moesoeh,

tetapi

meski-

poen
demikian ia berkali kali
berioek api ini di Indonesia, se berada ditempat jang amat ber
telah berdjasa
dalam pertembahaja.
poeran di Laoet
Oetara, meSekarang
kapal
Van der
noendjoekkan poela betapa ba , Zaan serta anak boeahnja tiba
iknja angkatan. laoet itoe oenditempat jang lain
soeasanatoek sesoeatoe Pemerentah, se nja, tiba ditempat jang masih
bab dapat dipindah pindahkan.
boleh dibilang
aman.
Tetapi
Selandjoetnja. dibawah ini di adakalanja bergerak dan beker
toeliskan lagi beberapa keteradja itoe lebih
baik dari pada
ngan
tentang
kapal perang
berdiam diri menoenggoe noeng

itoe, jang moelai masoek
idalam

tahoen

1939.

Pandjangnja
Besarnja:

dienst

75,25

1300 ton.

goe dengan
mas.

“

meter,

“|

mesti

Dinegeri

ini-

ta mesti sanggoep berdjoeang,
sampai kapal jang penghabisan,
sampai mesin
terbang
jang
penghabisan, sampai serdadoe
jang penghabisan
tetapi jang
soedah pasti, sampai kita
me
nang.
Vice Admiraal Helfrich menjoedahi pidatonja dengan me
njeroekan: Hidoep Seri Ratoe!

katan

:

poen

djoega

akan dipergoenakan

Commandant.ang-

di laoet Hindia Belanda

meneroes.

koeat.

—

ge-

waktoe sadja, tetapi te

roes

jang berani menentang kita, ki

dimasa

bagai tempat tidoer.

La

mentara

da-

Kapal.itoe

pat menjimpan perioek api be
sar besar, dan dapat dipakai se

rik kapal itoe, tetapi oleh kare
na kapal itoe sekarang
soedah

berada

12,7

perioek api jang
120 boeah.

bang.

Jet):
amat

ngan keadaan sekarang ini tidiberitahoekan

“mitrailleur

oentoek mendidik adelborst

Zaan”
diperingahkan berang
kat ke Hindia Belanda oentoek
memperkoeat. Angkatan Laoet
dinegeri ini. Berhoeboeng
de
dak

4 boeah

di hal hal jang memaksa.
kita
mesti berhati hati dan berdja
ga djaga.
Boekan oentoek
se

Lagi poela kapal itoe dapat
mengangkoet seboeah mesin ter
mai

kapal H. M.s. Willem van der
Zaan” sebenarnjalah tidak ada

pentjoerian

rat2, jang

tober 1940 termasoek dalam ang

Tentang ganggoean pendjahat di Senen jang kerap kali di : keberatan oentoek mengoemoem
beritakan,

Hoofdredactie
kabar atjapkali

Sendjatanja: 2 boeah meriam
12 cm, 4 boeah mitrailleur 40

Willem
van der Zaan”, kapal
itoe sedjak 5 Juli sampai 1 Oc

kedatangannja itoe.. Hari Sela
lap karena
sekian
lama tak: sa 14 Januari pagi hari H. Ms.
dan sa
Willem van der Zaan” masoek
pekerdjaan,
mempoenjai
pelaboehan
Tandjoeng Priok.
keperloean:
oentoek
ban saban
ada kekelidjangan
Soepaja
sehari harinja hanja mendapat
bantoean dari korban jang dise roean dan salah sangka, perloe
bahwa tiap tiap
# diterangkan,
rang itoe.
Koninklijke Marine
Terdjadinja pengamoekan ini, ada kapal
orang mengira
waktoe keda- jang masoek kenegeri ini, lebih
tangannja pengamoek itoe hen-. dahoeloe dipertimbangkan bodak meminta oeang, oleh datoek
lehkah dioemoemkan gerak ge
itoe, ja'ni menoeroet
nja tidak diberi.
Karena itoe: rik kapal
lah pemoeda itoe mendjadi ma pertimbangan jang berdasarkan
ilmoe perang dan politik inter
ta gelap. (Wart.)
nasional. Tentang kedatangan
Senen.

djoernalis

perti itoe.

nja, pemoeda ini telah mata ge:

di

bagaimang seorang

leur,

lis, boekan matu2, boekan peya
wai negeri jang berkewadjiban
mendjalankan pekerdjaan
recherche.
la mesti
menghormati beroepsgeheimnja, rahasia djaba

litair laoet dikapal perang H.Ms

|-Comm..
Angkatan Laoet. tidak
ga kini beloem tertangkap.
merasa
perloe
lagi merahsiakan
Konon jang mendjadi sebab.

Keamanan

mengingat

boeat sesoeatoe jang moengkin
menjoesahkan penoelis jang se-

oet Oetara dan diselat Kanaal”
Jang mendjadi. korban penga
Setelah melakoekan kewadjimoekan itoe toean SHS jang oe |
bannja didaerah terseboet, masianja telah lebih dari 65. ta“H. Ms. ,,Willem van der
hoen. Karena penjerangan itoe ka

kan oentoek

masih

! kewadjibannja tidak akan ber-

dan 12 orang pegawai kapal pe
rang penaroeh perioek api ,,Wil
lem van der Zaan” oentoek ,,dja

#dilakoekan

korban mendapat loeka loeka pa.
rah.
|

Orang

dimasoekkan
kedalam pendjara di Den Haag, karena ia mem
pertahankan eerecode itoe: tidak maoe menjeboet
soember
soeatoe kabar
jang
diperoleh
nja.

Zaan”.

Departement

6

ge pers tidak boleh merosot di

moer, tiba tiba djatoeh djoega
Orang seisi
kedalam soemoer.
moela moelanja
roemah pada
riboet dan tidak tahoe apa jg.
Oleh ka
taroes diperboeatnja.
rena bingoengirja maka mereka

telah

menoelis

berikoet:

»Pers dan
djoernalis mesti
toeloes dan adil senantiasa, soepaja mereka itoe bisa mengab
di kepada masjarakat.
Presti-

kat andjing itoe dari dalam goe

jang djaoehs

nja 10 km oentoek toea dan moeda.

Jang

telah mentjoba

soemoer.

jang

Djoernalis.

Kere- Code

consul-generaal toean terima tadi oleh brandweer, ter
njata mempoenjai maksoed jg.
lamanja di Betawi oentoek belain sekali.
roending dengan Pemerintah Hin
Andjing
kepoenjaan
orang
dia, soedah berangkat hari ini ke jang meninggali
roemah jang
Singapoera, soepaja dapat hadir bersangkoetan
djatoeh
keda-

dalam pertoendjoekan itoe.

PERS:

jang di-

tahoean

Dan pemberi

itoe,

itoe.

Commissieledem

itoe tiba di Keboemenweg,

Fein jang soedah beberapa hari

Sen menoelis:

ik lagi ialah ,,dari”, karena me

ngingat arti dari ,,Inna lilahi”.

,,Tan Lux

loear biasa, Berhoeboeng dengan

wasa 50 sen.

'Ylam toetoepan.
Ini poen nama
dari perkataan ,,Lilahi”,
nja soedah diasingkan dari per
Sebagian
oplaag diartikan
' »dari”, sebagian lagi ,,boeat”. | gaoelan ramai.
N

—

'djoekan jang penghabisan dengan

ke

djoega tidak bisa ia akan
bosang ke Boven Digoel.

Ha

|

Hahwa

pada orang2 NSB di concentra.
tie-ka,mp di Ambarawa. Poen

| Jain lain masih tetap seperti bi
,

bebera

Thamrin.

tidak lagi 10 sen tetapi 1V9 sen
|.

dari timboelnja

pa lowongan berhaeboeng
dengan meninggalaja toean M.H.

— Berhoeboeng dengan beberapa kemadjoean jang kita peroleh maka patoet kiranja disini
diberitakan, bahwa moelai boe
lan Januari ini harga nomor le

pas daripada

ini adalah dise

tama dan jang kedoea. Hasilnja
.sangat bagoes.
| Hari ini akan diadakan pertoen

harap

Angkatan

bersedia.

sedia.

harap

tje-

Marine

mesti

Sebab

diseke

liling kita ini ada djoega terdja

ada

semangat

jang

Kalau perloe, kalau ada

Dan oleh

anak kapal seroean

itoe dioelang dengan

gembira.

Kabar-kabar jang bertentangan
Seorang pembatja menoelis:
Dalam s.k. ,,Tja Timoer” telah

doea hari bertoeroet-teeroet diterangkan'

dengan

tegas,

bahwa

dari kepandoean-kepandoean jg.
hadlir pada

pemakaman

,,Abang

Thamrin” hanjalah H.W., Siap
dan Nipo, sedang dengan critiek
jang tadjam dinjatakan,
bahwa
K.B.L. tidak ada kelihatan pada pemakaman itoe.
Akan

tetapi

ngan”

dalam

',,Pemanda-

ini moela-moelanja

rangkan,

bahwa

lain

dite-

dari

pada

kepandoean-kepandoean jang ter
seboet diatas ini, ketjoeali Nipo,

diseboetkan

djoega nama K.B.I.

dan-

Indonesia,

Pandoe

jang

ka-

barnja masoek bilangan N.I.P.B.
Pada esok harinja kabar ini di
perbaiki

bahwa

dengan

menerangkan,

Nipo djoega ada

bersama-sama

kepandoean

dengan

jang

toeroet

lain-lain

djoega tidak

terseboet namanja”, akan tetapi
nama-nama
Pandoe
Indonesia
dan, K.B.I. dalam rectificatie itoe
tidak ditjaboet.
Oleh sebab saja sendiri berhalangan menghadliri pemakaman
itoe, maka sekarang inginlah saja memadjoekan pertanjaan, kabar manakah jang benar?

. (Memang

K.B.I.

dan Pandoe

Indonesia ta' ada.“Dengan
benarkan. — Red.).
Perhoeboengan

dengan

ini di

Nederland.

R.P.D. mengabarkan:

Telat kerap kali diperingat-

kan, bahwa

kabar kabar jang

disampaikan dari negeri Belan
da kesini
dengan perantaraan
alamat alamat bantoean dinege
ri negeri neutraal sangat koe-

rang dapat dipertjajai.

Di Amerika . Serikat misalnja ada
beberapa orang jang
kerdjanja membantoe menjam-

paikan soerat soerat kepada ka

dari pehak kawan asnja, jaitoe

Menoeroet

dengan

baik baiknja

voer)

hendaklah hanj

semata mata memper'
djalan jang boleh

warta Do: 'ini.

Dengan

DJAWA BARAT,
WAROENGKONDANG
Soenatan anak-anak
Seperti biasanja, maka P.S.LI.
Waroengkondang pada
anang

djalan demi ian

jani, bah

da dengan djalan

oelan Besar (djatoeh ada hari
“Saptoe 11 Januari j.l.) ini menga
lakan soenatan anak-anak ber-

perantaraan

wa sampai sekarang kapal ka |alamat bantoean dari orang2
Ipat Djerman jang berlakoe se- jang tidak dikenal dinegeri ini
dja| bagai rampok di Pacific itoe be dan tidak poela memperkenal“oem djoega dapat ditangkap
kan dirinja dengan setjara sah.
p atau ditemoekan tempat per-

djoemlah 7 orang. Soenatan itoe

Pemerintah

an:

Hindia

bahwa menoeroet interviewer
J.B. jang mengoendjoengi Z. E.

, masih sadja berlakoe seba

nana

keroesakan2

jang

moedian nanti

oleh kedoea pehak,
ja kita telah batja "itoe,

LL

koerang

koeat, dan apa

pertjajai.

em dapat dipastikan. Moeng

telah terbit pertikaian anta
Jussolini -dengan pimpinan
ra, moengkin poela terdja

kalau boleh dipertja|

kabaran kabaran jang

ma

soek djoemlah
orang jang ti
k menjoekai Ducenja
mbah besar, nang, jang
, pada sekarang #ini di Lace
4 aa

sn

Minister

Yoshizawa,

mengakoe,
bahwa
rata rata
bangsa Japan itoe memang me

1 di Italia sendiri, didalam ne

katena,

men

toe sama lain, dan pertjaja mem

ng menjebabkan segala itoe,

naroh perasaan — tjemboeroe
atas pemerintahan disini. Hal
itoe ia akoei, dan demikian djoe
ga olehnja diakoei, bahwa ber
moela iapoen, berpikiran demi
kian, tetapi baroelah sekarang
“a mengarti, J9. peri-pertjemboe

roean itoe menimboelkan
pertjemboeroean

djoega.

Interviewer

J.B. poela

berbakoe:

peri-

de

“ngan teroes terang mengatakan
bahwa bangsa
menaroh rasa

Belanda
poen
tjemboeroe itoe

atas Japan, karena politiek Ja
pan itoe masih koerang njata
baginja, Djadi achirnja kedoea

Sebeloem soenatan dimoelai t.
“Abd. Rahman Ketoea L.A. P.S.LI.

R.

Soedono

Soepaja soenatan-soenatan anak.
itoe dilakoekan sadja dengan sederhana.
Kemoedian soenatan dimoelai
dengan
disertai boenji tamboer
dan slompret kepandoean SIAP.

R. Soendjoto Pak

imam

gang Sentiong
dipetjat

jang

dia), maka

telah

Teliisi hendaknja yrasa pertjaja
Sedang

Alabobkn

di

TN

mempertjajat”,

jang patoet di

dasarkan sebagai dasarnja poli
im Tengah.
tiek kedoea negeri.
|
keApakah perang kilat ini,
Minister
Yoshizawi
nampak
“moedian djoega dilakoekan di
daratan, itoe beloem kita mengeta hoei, tetapi pada sekarang

senang karena itoe, dan beliau

akan bekerdja
dan mendidik
"1
roepanja actie Djerman di “bangsanja kedjoeroesan itoe.
Ada
djoega
baiknja, inter
oedara Mediterian itoe boekan
view
jang
diadakan
oleh, JB.
main kerasnja. .
oemoem
pengetahoean
bagi
itoe,
Pacific achirnja,

“Di laoetan

keloearga dinegeri Belanupoen di Hindia ini. Di
ada

mereka

jang, maa

perboeatan

boleh ditjoeri-

a orang

menerima

di Hindia ini

soerat dari

jang sekali kali tidak di
“Mereka
itoe tidak

tjoekoepnja diperinga
ni.
Pernah djoega kedjadian soe

ngan perantar aan

orang orang

jang tidak dikenalnja.

Biar ba

gaimana djoeapoen dapat dima'

perboeatan mereka itoe,
tetapi| roeslah diperingatkan
hal
sekeras kerasnja, dalam
loemi

dirinja .

sebagai

perantaraan

itoe tidak . diketahoei siapa diakepada
soerat jang sangat menge- nja, soerat dialamatkan
nja dengan pertjaja sadja, dedilepaskan oleh
.moesoeh
ngan harapan akan disampai|
itoe,
Djerman
orang
uur
kannja dan alamatnja itoe di
al “itoe tentoelah mengheran-

an, Tetapi setelah dilihat ter

tjerita

tjeritakan

kepada ka

diadoe-

pa

dipergoenakannja. akan me

| roegikan

kita.

| Dalam soerat soerat. kabar
| dapat dibatja, oetoesan oetoe
saat pada itoe telah ter san Contactbureau, jaitoe toe
an toean Willems dan Bonte, te
po la, di Amerika ditjari
n .dengan lah kembali dari Geneve dan ne
Aa: geri Belanda.
Toean
toean

itoe telah bermoesjawarat

ang

benahi, se. djang lebar: dengan Pengoeroes.

dari

a sama sama mengerti, di | landa. Oleh sebab
ini tentoelah banjak

beloem dapat ka-

| perantaraan
Con
mentjoba sebagai-

Gn

Jan

na

ke |

sekarang dari dan/atau ke

dirobah

dari

|

Doelhamid, maka kita mendengar
kabar landjoet, bahwa
mereka
itoe akan melandjoetkan penoen-

toetan kebadan
Sebab

jang lebih atas.

doedoeknja

perkara seka-

. rang ini demikian: imam tidak di

petjat, tetapi

poen tidak pasti,

| apakah ia masih djadi imam
bagai doeloe-doeloe.

membimbangkan

Hal

sejang

dan ragoe-ra-

goe inilah jang menjebabkan fi“hak Pa? Doelhamid meminta keadilan landjoet, soepaja djelaslah
perkara ini ,,hitam dan poetih”nja, dan tidak setengah-setengah

jang selaloe

mendjadikan doea

belas pikiran.
Tamoe dari Medan.

(.

Pembantoe:
warta

Pe:

Deti.

Pagi ini telah mampir dikan
tor kita t. Moenar 8. Hamidjojo, pembantoe Pewarta Deli di
Medan,
Djawa

setelah ia berkeliling di
ini oentoek keperloean

s.k.-nja, “Metropolitan English School.

litan School telah diadakan exa

men mesin toelis disekolahnja
di Schoolweg Noord no. 10 Jg.
toeroet examen adalah 27 orang
Diantaranja 24 orang jang ma

djoe dan 3 tidak loeloes.
Diantaranja jang loeloes itoe
ialah:
Han Hok

Moeis,

Tjat, M. Noor,, A.

M. Toeridi,

R.M. Iskan

Tjan Wie
Hanafie,
Koen,
M
Chalid,
Oko
Tjakrawi
itoe boleh-.
| djaja, M, Dialoe'ddin, S. Soera

lah diperbaiki
kan poela.

kan

dan

te

diperbesar-

seboeah

comite

|

oeang soembangan
dikalangan
orang-orang Indonesier oentoek
mempertjepatkan — kemenangan

kawan-kawan serikat kita. Selain
dari itoe comite itoe memperhatikan djoega perkara-perkara tentang keroehanian, soepaja orang
lebih menghendaki adanja damai.
Adapoen
comite perdamaian

|

F 1.901.40.

Tjoekai daripada barang tembakau banjak f 3.052.80 dan
f 2.275.20. Dan pendapatan dari
pada post ini djoega selama itoe
tahoen
sebesar tjoema f 63.46
melawan f 145.96.

Lagi goederengeld bij afvoer
sedjoemlah f 2.357.90 dan doe-

loenja itoe f 1.864.50.-

Sewaan

f 241.81

Sedang pendapatan post ini bagian doeabelas boelan itoe masing-masing f 10.562.14
dan
f 6.5583.67 djoemlahnja.
Djoemlah sama sekali penghasilan terseboet diatas ini bagian
tahoen 1940 adalah f 565.014.01
melawan f 468.565.52
dari tahoen 1939.

Seorang anak
oesia 10 tahoen tinggal didesa Toenggalro

so dekat Premboen (Keboemen)
pada tanggal 10 ini boelan soe
“dah djatoeh dari pohon kenari.
Anak ini loeka parah, antaranja lengannja tersesat toelang-

nja.
TEGAL
Penghasilan pabean
Selama th. 1940.
Adapoen penghasilan (penerimaan ocang) dari kantoor doua-

dihati?”
»

. z00 oud als de wereld.
ALAM
san:
hoeismid:

J.B, kita batja toeli,,Het
vak van
den
...... 200 oud-als de

Roepanja waktoe doenia ditjip
takan, maka segera jang dilahir-

kan ialah
pandai besi bersama
koedanja, dan orang poen
dengan lekas
menggali
tambang
besi oentoek
dibikin tapel kaki
koeda (hoef).
Os

Aneta

PIA

AA YA

-Kawat

TN

mengabarkan,

bahwa

pihak bestuur di district Waroe
membagikan gaplek kepada pendoedoek oentoek hidoepnja didalam moesim patjeklik.
BLITAR
Korban ratjoen djamoer

laoek. Tidak

djamoer

itoe

'berratjoen. Maka enam orang dari, ketocarga itoe poen laloe diba
wanja ke kamar
sakit
regentschap. Oentoeng ratjoen itoe ti-

dak mengantjam djiwa mereka.
TONTONAN:

Alhambra:

»BUITENZORG”

TENGGELAM

Londen,
Reba (ANP). —
Radio - Amerika
mengabarkan:
»Dari

kapal

rima

S.O.S,

,,Buitenzorg”

dan

kapal

,,Zoebaida'.

loem

didapat

kepastian.

,,Buiten-

zorg” itoe berlajar dengan anak
kapal sendiri dibawah pimpinan
Lloyd Crew.

MENTJOBA MENJERANG
Bangkok,
Rebo (Reuter).
— Makloemat pemimpin tentara
-Thai mengabarkan, bahwa pada
14 Januari tentara Indo-China telah mentjoba melakoekan 'serangan tertoedjoe Changyads,

Ubol,

dan

Surindr.

Pehak

Thai

tidak

menderita

f

6.161:64

kong didekat Pakso.

Moonshine”.

Garreau, pengganti minister Pe,Spring

Madness.”

Pring
bh oa tera, Pl
rates of the Skies”.
Thalia:

,,/Matjan Berbisik.”

@ueen:

,Dick Tracy's G-

Men” (Tammat).
Miss
Riboet:

radio-Bangkok

wakil

Menoeroet
Perantjis,

rantjis oeroesan loear negeri telah memberikan titah boeat melepaskan tembakan. Omroeper landjoetnja menjatakan,
bahwa telah
terdjadi
permoesjawaratan
bertoeroet-toeroet antara kedoea

pehak,
.Bosloos

tetapi tidak memberikan

hasil.

poenja Fatsal”,

tertja-

dan

pendapatan post ini bagian itoe
boelan djoega dari tahoen jang
baroe liwat banjaknja f 10.943.46
penghasilan
daripada
| Djoega
post ini selama tahoen

lah
f. 174.083.09
| 4 91.223.77 Ma

ANN
NTT TI
Tb
SU ge

1940 ada-

melawan
dari th.

1939.Poengoetan
bea atas barangbarang
orang jang terkirim ke-

“locar negeri selama Dec. (defen-

lawan f 97.382.26.

ke-:

kalahan.
Pesawat-pesawat Thai meroesakkan 7 kapal jang mengangkoet tentara Indo-China di Me-

rang kepoenjaan orang partikoelir jang masoek kemari (invoersebesar

Te-

tapi mereka itoe terpoekoel moen
doer oleh tentara dan polisi Thai.

Rialto:
I. ,,Billy the Kid
Returns”
dan
II ,,Kentueky
Cinema Orion:

F
Fs

ngan tjepat tenggelam. Dimana
" adanja kapal tadi tidak diterang
kan. Berat kapal tadi ialah 7098
ton dan pada 1916 dibikin oentoek Rotterdamsche Lloyd.

Dari pada kiriman barang-barecht)

dite-

itoe de-

ne kota Tegal, bagian boelan December jang baroe silam
: tat seperti berikoet:

be-

Landjoetnja dikabarkan, bahwa berita tentang tenggelamnja
»Buitenzorg” masih sadja disang
sikan. Di Roterdamsche Lloyd be-

DJAWA TIMOER
PAMEKASAN
Moesim - soesah

KABAR

dari pohon.

kah ada pepatah ng dimata,
dekat

dan f 12.07. Dan seta-

hoen
itoe
f
1.102.69
dan
f 149.16 djoemlahnja.
Penerimaan-penerimaan
dari
jang, lain-lain
adalah
sebesar
f 922.06 dan doeloenja f 404.56.

KEBOEMEN.
Djatoeh

temoe dengan si dia, tetapi perasaannja selalbe dekat.
Boekan-

adalah

goedang

bahwa

daja oepaja hendak memperloeas
padang pekerdjaan comite itoe,

tjinta gadis. Meskipoen tidak ke-

j 44.276.30 melawan f 73.006.70
f 44.276.30 melawan f 73.006.70.

diboeatnja

memoeaskan. Sekarang orang ber

man berahi,
tentoe akan bisa
djawab, jaitoe: kalau pemoeda

kan doeloenja jang setahoen itoe

disangka,

dimana

djoega?” Bagi orang jang pernah
djadi moeda dan mengindjak dja-

Sedang-

djamoer,

soedah ada,

RANG menanjakan: »Apakah jang djaoeh, tapi dekat

Tjoekai atas barang goela be- |
wereld” (Pekerdjaan pandai
Si, setoeajoemoer doenia).
adalah
f 8.203.76
(lagipoela

actie jang

doedoek beberapa orang jang ter
kemoeka. Comite-van actie tadi
mendapat hasil keoeangan jang

Djaoeh, tapi dekat djoega!

|

sarnja f 10.673.88 dan doeloenja

ini dibangoenkan dari comite van

Jahja, Moehasim, Khouw . Tjin daripada post ini selama tahoen
Liong, A. Maulani,
Hoesin, | db. djoemlahnjaf 116. 483.21 me |
Tjin Koen.

rimaan post ini jang setahoen
itte
f
1.838.48
melawan

Ketib di Kademangan dengan
seisi roemahnja telah memakan

. vitvoerecht)
banjaknja
koesoemah, M. Napis, A. Moege sie
1 9.508.38 sedang doeloenja adan |.ni, . Moehalli, « : Fadeli, Sondah,
Moechjeedi,
Tjan
Poen:
Kie,
:
|! ah f 2.452.98. Dan penerimaan

Khouw

Tjoekai atas barang
minoeman keras hanja f 98.80 dan doe
loenja ada f 64.80. Sedang pene-

perdamaian

'mite itoe ialah mengoempoelkan

memetjat imam

Karena "tidak poeasnja fihak
jang mempertahankan imam Pa?

dari

|jang dioesahakan
oleh orangOrang Indonesier. Toedjoean co-

ngan fihak pengoeroes, bahwa pe
tidak

maoepoen

DJAWA TENGAH
SALATIGA
Comite perdamaian
“Atas andjoeran wedana Salatiga, toean R. Soegiri Soemobroto, di Salatiga telah dibangoen-

imam tidak ada kesempatan oentoek memberikan
keterangan.

hgoeroes

vraghtauto

barkan, haltegebouw Saketi

memetjat. Pengoeroes ini mengatakan, bahwa pengoeroes tidak
memetjat imam tadi. Djoega diterangkan,
bahwa
pengoeroes
tidak mengambil sikap apa-apa
terhadap imam tadi.
Dalam pada itoe katanja fihak

| Besar Palang Merah negeri Be | dar, HLA

um ,,pendahoeloean”.

jang

pan

ramai.

SS tarief ada lebih moerahan.
. Sebagaimana jang telah dika

ngan assistent wedana Senen.
. Pemeriksaan
ini dilakoekan
hari Rebo sore, dengan mendengar keterangan dari fihak jang

wan kawan dan kenalan....
Oedjian
mesin
a soerat itoe tidak ada ala
:
ketera.
ialah,
toelis.
orang jang mengirimkan- | hasilnja biasanja
4 Pada hari Rebo jang baroe
ketadjatoeh
an
keterang
ngan
|
per.
timboellah
hingga
| soerat itoe dilepas ngan orang orang itoe dan da laloe ini oleh Directie Metropo
:Nyaaar akan - me

Saketi

Rangkasbetoeng

kanlah pengoeroes tsb: dan perkara itoe
soedah sampai dita-

jang demikian djawab jang da-

dja
pat dipertjajai tentoelah
eh.
diperol
akan
rang benar
Orang jang mengoendjoekkan

8

dari Onderneming Kandangsapi

tidak

tsb., maka a.w. mengatakan, bah
wa tidak ada perkara apa-apa.

f 24.418.05.

| 4.475.40.

jang

| partij jang berbitjara itoe, jang | Achirnja mereka ini tidak poeas.
Berhoeboeng dengan keterasatoe sebagai Minister, sedang.
jang satoenja lagi. sebagai Publiek persoon, bersatoe hatilah
akan dari 'moelai sekarang se
kbaiknja djanganlah »rasa tjem
boeroe” itoe digoenakan
lagi,

dan

MALIMPING.

pocasnja
fihak
Pa' Doelhamid
' dan/atau ke Saketi, karena me
(jaitoe kalangan jang mempertanoeroet hitoengan ongkos2 baik
hankan

12 bin.: masing-ma-

14.425

' Setelah oepatjara itoe selesai,

Halte

ngan sambrah dan orkest, jang
oleh pengoeroes mesdjid itoe-di
anggap tidak pada tempatnja.

dengan

|

f

f 46.051.20 dan f 40.386.—).
Goederengeld atas barang-ba-

SEN mewartakan.
Sedjak
permoelaan
tahoen
1941
pengangkoetan barang2

perkawinan de-

Berhoeboeng

selama

sing

nja f 289.65 lagi f 5.619.35 dan

oleh pengoeroes mesdjid,
oleh
karena imam itoe telah mengada-

kan keramaian

dan f 4.527.45 dari post ini.
Lagi
statistiekrecht
uitvoer
J 796.05 dan f 614.30 doeloenja:

dan

Jambi? batuo.

sebanjak f 745.35 dan doe

jang hadlirpoen didjamoe dengan | rang jang dibawa masoek kedalam negeri f 357.40 dan doeloesekadarnja.

Beberapa hari jang laloe kita
kabarkan tentang seorang imam
Pa' Doelhamid di Gang Sentiong

politieknja masing2

dengan sebagaimana mestinja,
kalau kedoea negeri (pemerinta
| han) -“itoe soedah mengerti sa

ah, bahwa kekoeatan Ita
'itoe semakin lama semakin te

P.S.

|:

Masih
menoentoet
teroes!

agaknja Japan

'dan Hindia Belanda bisa

| warta warta kawat jang |
djalankan

jai

Soal

| Minister Yoshizawa ada soea-

di

1.

moengkas dan Lie Eng Po.
2

biasa, tidak membawa
| toe penerangan jang baik, Kajang aneh aneh, ketjoea ta interviewer itoe bahwa dike |

warta

Hazil,Marzoeki,

Poerwodihardjo,

jadian kedjadian Belanda dengan Japan adalah,

dioedara, jang dilakoeNMGNAs Inggeris dan Djer-

kantor

Sekolah Hakim Tinggi
“dan sebagai ketoea comite soena“Loeloes dalam oedjian candi-| “tan berpedato jang maksoednja
daat bagian pertama toean-toe-| ringkas, ialah mengandjoerkan

Japan, jang “berkenaan dengan
diplomasi.

dimoeka

Mapan
5 9

am. moesim : Ng nampak | semboenjiannja.
tidak berkoerangan . tena “| Satoedar ipada wart
a jang me
Ingenas doenia Indonesia
dan

“diadakan

jang masoek dari
(statistiekrecht in-

loenja f 353.50 sedang jang bagian 12 bl. itoe ada f 7.480.70

$

R3 Pono

1 Senar

(indonesia

kaoem ke- | &

mei, maka Japan soedahlah md hanjalah kebaikan baginja dan
langsoengkan protestnja kepaorang jang dikirimnja soerat
da. Berlijn, jang kita beloem ta djoega jang diperoleh, sebab
| hoe
kesoedahannja.
Jang sa |itoelah jang lebih baik dari pa |
ngat mengherankan,

Poengoetan bea daripada ba- |
rang-barang
locar negeri

loearganja dinegeri Belanda, se

Inggeris, men

“Idapat tegoran jang amat keras
“Japan.

hoeboengan

ea

ber| #&

orang orang jang hendak

A Japan apabila kapal kapal mere
| ka memoesoehi perlajaran Ing
geris dan kawan

sangat. disini

dengan

Onaaa MANA Get naa.

bendera

Aa

'kahnja Nawa

pe

Ti lagi
5

PIN HO

Hima
MOLENVLIET 00ST 77
NASA AYU AB

SIN
el NA UEA
TELEF:673- MC.

.

” PEMANDANGAN

Pertoendjoeken

boeat hari:

Doea

programma

Kemis 16 Jan. 1941.
jang terpilih:

Returnss
The Kid
Billy dengen
ROY ROGERS
Moonshines

«Kentucky

dengen TONY MARTIN
Anak -anak boleh nonton!

san
Pertoendjoekan jang mendapat succes bagoes
FILM PRODUCTIE
sekali dari ORIENTAL

'S»HOEBAIDAs
doeh,

dengan

penoeh

Poelo

Actie,

Film jang

Satoe

Te-

di Laoetan

Sensatie,

beriainan

Romans,

dari jang lain.

Perbandingan Doenia2 Sopan sekarang dengan
Kesopanan dari satoe bangsa disatoe poelo jang
pendoedoeknja masih primitief.

FOX 0O0RLOG NIEWS No. 41.
1. Canada memboeat benteng dari badja.
2. Keradjaan Inggeris asjik bekerdja akan meroe-

boehkan Organisasi nazi.
Pabrik-pabrik di Canada sedang memboeat senapan model paling baroe.
Didalam tahoen perang pertama- Canada telah
memboeat 50 bogah kapal perang dan kapal
oedara banjak.

3.
4.

1941 !!

Tahoen

KAS
Kas

Boekoe

Blanco

Boekoe

Kantoor

agenda,

New

Uni-

biasa:

kebranian

jang

tida berwates,

selaennja

kedjem diatas oedara! Ditanggoeng
merasa
ketakoetan!
Ditanggoeng
aken toeroet mentjinta !!

Mangga

Besar

—

Perang

Expeditie,

Bon-Boekjes,

Kertas

Toelis,

JANG SEDANG
SEDIA KWALITEIT
DJOEGA
DENGAN HARGA BANJAK MOERAH.

KRAMAT

ORI ON
BATAVIA-C.

14,

| TU

T, D. Tio

Jr)

voortdurend

Pilihan

Revue-Cabaret--Nummers,

etc.

GLODOK
BATAVIA

O'SULLIVAN

dan LEW

AYERS

Madnesss

'41

dan malem

brikoetnja

dengen
Douglas Fairbank Jr.
—
Madeleine Carroll
Satoe JUNGLE film jang amat besar dan mashoer
OUEEN

PANTJORAN
BATAVIA

THEATER

Moelai tanggal 15 sampe 19 Januari 1941
Samboengannja Serie Baroe belon perna maen
Batavia.

TRACYS

G-:MEN“

Bagian ka 2 tamat
Ini dia baroe dateng.... sekarang

lagi.... ini dia baroe moentjoel
soedah

Tn

Gu f

:

di

baroe

ketemoe

lagi...

memang

lama ditoenggoe2.... DICK TRACY
G-MEN jang begitoe gagah berani.

itoe

PATJAR

Gs

Pharmacollum
KENAPA TOEAN
DAN NJONJA?
Koerang tenaga, soeka malas bangoen, tidak
terang berpikir!
Nah..- inilah obatnja.
Minoemlah saban hari 3
sendok VITOSINE. Pasti
tenaga mendjadi koeat,
badan ringan dan bisa

DITJARI

pekerdjaan

via,

seorang

oleh

di Bata-

gadis

Indo-

nesier berdiploma H I.S. Soerat
soerat dengan no. 1046 pada
adm. Pemandangan.
Kalau
toecan2 dan njonja2 maoe menambah ilmoe2 pengetahuean
jang lengkap, persilahkanlah
beli boekoe2 pengetahoean seperti terseboet dibawah ini:
Koempoelan Wet? Indone-

dengan tenang.

Ta

Obat ini adalah be- IP | wet Bok van strat.”—

f 45—,

f 50.—

per

codi,

Batik-batik

haloesan,

Taktik

/
DU

Obat Njamoek

sendiri dan bikin seroepa Obat Njamoek, baocenja wangi
faedahnja, basmi Njamoek.
terisi
SATOE BIDJI bisa bakar sampe 9 djam, satoe doos

12 bidji, harga

Siapa

soeka

CHUN

djadi

ketengan

AGENT,

per doos

harep

.

Wirasat Djawa

UR

Tjonto-tjonto
Jia

HA)
IP

|

toelis

25 Cent.
pada

LIM & Co. di BATAVIA-CENTRUM.

Hoofdkantoor

»
ae

UI

2,
IaRGk

Meliatin

Amal

Saleh

1

jang

&

Na
AM, AKAN TERUS.

150.

Besar

“2i—g

Fardoe

055,

mengenal
f

2.25.

India soetji

» 250.

Padjek

12 —,

Boekoe masakan
NN Ae anime
INA

ah

Bisa

pesen

PopoI
Popo

”

»

ka Sa Kenapa emak mean

BAAN VITOSINE.
ADRES:

»

Hin-

Pengoendjoekan Oeroesan

NN

NG (090 Dat

1.650.

250.

“145,

an
nona

NN

can

»

»

Boekoe beladjar sambah-

N
&

Rekest

Ilmoe

NA

pada

TI

Adm.

,,

0.64

”

1.04

5

Pemanda-

ngan Batavia-O.

LABORATORIUM

Fogore
DISTRIBUTEURS BOEAT. NED-INDIE

LL

HARMSEN PE

JA

SA
:
UUAA

NN

MU

TIAP-TIAP HARI

Advertentie
5

Regels

BUAT

on-

LIM & Co., dengen sigra tanam

0.83.

dan

Hoekoem

Ag

Maka CHUN

245.

Boekti dalam perkara

toelis-toelis

IP 3 Irebgi Liennaga » 0.40)kost kirim
dengen soerat, berikoet
PESENAN
wangnja.
REMBOURS, sementara waktoe tida
Pj ———.
dilakoekan.
Filiaal Chun Lim & Co. Glodok Passerweg No. 2, Batavia.
Widosari No. 81, Semarang.
”
”
”
1,
”
Bakmistraat: No. 18, Soerabaia.
”
”
”
”
”
Geylang Road Io. 598, Singapore.
”
”
”
”
”,
VIRGIN”
sBEDAK
Sole Agents:
,
N.V, HANDEL Mjj. ,,KIAN GWAN”
di Seloeroeh INDONESIA.
kebanjakan Obat Njamoek,
OBAT NJAMOEK,
STANGGI,
baoen'ja keras, tidak enak.

memindjam

menagih oetang
Sport Besar

haloes, moelai f 3.—, f 3.50, f &—, f 4.50, f 6.—, f 8.—, f 10.— per
lembar. Sedikit banjak diterima, rembours atau oeang doeloe. Boeatlah pertjobaan, tentoe berlangganan selamanja. Prijscourant batik
dibirim pertjoema. Menoenggoe pesanan:
|. A, H. IBRAHIM BATIKHANDEL DJOKJAKARTA.
TELAH DIPAKE, DALAM 5 MINUUT DAPET FAEDAH.
Boleh tjoba dihadepan orang banjak.
SESOEDAH MEMBOEKTIKAN BETOEL, BAROE BELI!!!
,AJER DAFFODIL”, seroepa ajer, Speciaal boeat koelit
moeka kasar, banjak kotor, sesoedah gosok ini ajer Daffodil
(aer obat) didalam tempo 5 minuut, lantas koelit moeka berasa
mendjadi litjin dan terang.
Waktoe pake, berasa dingin dan enak,
tida ada sedikit perih atawa gatel dan
tjampoer
lelaki,
orang
kaloe
sakit,
pake BEDAK SPECIAAL, -boeat orang
VIRGIN,
BEDAK
pake
perempoean,
nistjaja lebih menjenangkan.
koelitnja
bila
Telapakan ' tangan,
IL,,
DAFFOD
,AJER
ini
pake
ditanggoeng mendjadi haloes dan baFILIAAL
pada
boleh dateng
goes,
CHUN LIM & Co. boeat bikin pertjobaan dan menjaksikan dengan lantas.
Harganja ,AJER DAFFODIL”

6.50.

Batin
Penjoeloeh beladjar me- -t
motong pakaian
»
Woordenboek — MelajoeBlanda
»

kerdja tjepat berdjalan
pada oerat-oerat. Inilah
kelebihan Vitosine dari
lain obat jang memberi
kekoeatan.

Pesanlah batik-batik Solo dan Djokja pada adres kita ini, teroetama
boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean sendiri. Haloes, sedang
dan kasar tjoekoep disediakan, Kain pandjang, saroeng moelai harga
f 38.—,
Ff 18— f 20—, f 22—, f 25—, f 28—, f 30—, f 34—

1 flesch besar......... f 0.80) Lain

HIAM

regie:

SAFARI"

berfikir

f 40—,

Toko

&

19: ,,De GWANE-PRINSES” (,,POETRI
ANGSA DJAJA”)
1001 kali LAIN dari LAIN! Pesenlah tempat!

Moelai 17 Jan.

Kertas Mesin Toelis, Rekening Courant dan lain-lain.

Kita bersedia ,,Boekoe Toelis boeat Kantoor” dan lainlain seperti terseboet diatas ini, kwaliteit bagoes
dan harga tida naik.

(verh.

Metro-Goldwyn-Mayer pertoendjoekken satoe comedie jang sanget loetjoe dan ramai, dimana nanti
dikasi liat lelakon gadis jang tjantik molek memboeroe djedjaka, apakah di Hollywood soeda kebanjakan perempoean ? Inilah penonton aken saksiken sendiri.

MATHESON LANG (sebagi Pahlawan Laoet)
ATHENE SEYLER (sebagi Ratoe Elizabeth)

Kwarto

uit Amerika”)

BESAR!

op hun best en deden de zaal
daveren van 't lachen”,

,DICK

dan

(,,Mijn Oom

KETAWA

Spring

ENGLAND)

| Armada laoet adoeh tenaga, meriam, bakar membakar, darah mengalir sehingga laoetan merah
lantaran darah dan api serta pelor.
Djangan heran—Djangan ngerih- Djangan kaget!

sa.

danang

MAUREEN

dengan

armada Spanjol.

|

Dalem Metro-Goldwyn-Mayer film jang amat kotjak

Saptoe 18 Jan. djam 4 soreh,
Minggoe djam 4 soreh:

KEOK

|

Ini malem pengabisan

Batavia

Penonton masih kagoem ERROL FLYNN dalem
film-film ,,Captain Blood”, ,,Elizabeth And Kissex”,
.Sea Hawk”, sekarang djaugan ajal lagi dateng
saksiken DRAKE OF ENGLAND, jang tida koerang heibat, seroeh dan sengitnja.,
Engeland dalem abad ke 16, garah2nja admirasl
Inggris FRANCIS DRAKE maka sampei SPANJOL
berperang dengan INGGRIS tetapi DRAKH

am

CINEMA ORION

Berbisik

Of

bocat

Ditanggoeng

Toean2
Toean2

Inggris - Spanjol

(DBRAKE

Dunonn9

1»

MINGGGOE

HADIDJAH — MOH. MOHTAR
BISOE — SOELAMI
"Java
Kampioen
Krontjang
Zangeres
terkenal,
memperdengarkan ,,Soeara Emasnja”
Perklahian heibat, pertempoeran seroeh, pergoeletan sengit, njanjian merdoeh, kelakoean loetjoe,
kedjadian serem!

BESAR:

ant

Krontjong-selecties,

.

JIF poenja MALAY ACTION PRODUCTION, jang
tjeritanja mengandoeng banjak nasehat dan toeladan:

MATINEE

(,,Gloria”)

Ly jon cnggy AAKAAKAy KANGEN

BESOK MALEM: ,,SOIRE-VARIEE” GROOT LACH-PROGRAMMA!
Tjoema tjerita-tjerita pendek (siao-swat) jang loetjoe-loetjoe ganti
berganti dengen tari-tari dari Atjeh, Malaya, Batak, Philippijn, Java,

dan malem brikoetnja dipartoendjoeken

.Matjan

“AMAAA, BANJAKADARY

Pl

VR NAIK

BIOSCOOP

THALIA

|

FATSAL”
SPECIAAL

of the Skies

labrak bikin

BOEKOE"
Folio

loear

pasa

MAA
Pn gang Paling Peni PONL
Ona peanja

dengan

Dansa, Menjanji, Berkelahi, Tertawa etc. Satoe
Film-Indonesia jang dipoekoel rata menggembira-

kan.

film

— Perampok jang paling berani di oedara —
-dengen
Kent TAYLOR — Rochele HUDSON
' Satoe film jang dari jang laen! Blon perna dikasi

Ini malem

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrua.

satoe

mempertoendjoeken

Pirates

jang
aken

Ini malam
penghabi-

dari

malem

SLASA 21 moelai di GLODOK

angan

ANN MA

»Pirates Of The Skies”
Pertempoeran heibat diatas oedara! Peperangan

.Mielati van Agam“

Fantasie

ini

Ng

“ang

PRINS. THKATER : 7.45 & 9.50

liat

Moelai tg. 27/31 Januari 1941.

Satoe

Prinsen- Park, bewoa

Prinsenlaan

Moelai

AWAS!

.

versal

Pertama

Kedoea :

Da

,,P A TJAR"

F 1.—

sekali moeat

UEA

EN

P
Agentschap en Bijkantoor

KWALITEIT TETAP NO. 1.
GARANTIE 100 # tidak loentoer,
Perhiasan mamas (emas imitatie)
tjahja seperti emas toelen dan
tidak beroebah lagi selama2nja.
Oekiran sangat baik dan modern,
sangat
betoel
mengoentoengkan
oentoek “didjoeal lagi. Awas barang tiroean!
Segala perhiasan
ada sedia:

A. Daniel
Djokjakarta

PEMANDANGAN
di
BANDOENG
Poengkoerweg

10.

YAN TAS VAN VAN ANA

& Co.

POSBOX

No. 10,

Harga reclame:
Kirim wang f 1.— akan terima
3 pasang gelang besar, tunggoeng
dan ketjil, model tatah atau oelar,
Aangeteekend tambah 20 sen,

MOLENVLIET O, 89 BAT.C,
KIA ES

S
na

s1

"

NN

Pasar Senen

Batavia-C

@

“

Mane
Mn

BIOSCOOP

RIALTO

-

..

Lembaran pertama pagina IV

kaka

ren Inna Makna

Ii

Kr
emboeka. Sa

boeat:

fin jang

MR

2

, 14 Januari '

Belanda

u rkan beberapa paPanerlan

n djawabTa Maa membitjarakan ooe|roesan politik didalam
rap | Beroentoeng sekali kira kira
| djam 7 air moelai soeroet kem
oemoem, jang mana 1

bana" “Pen nti
ina ordonnantie itoe

lam sekolah-seko-

rapat
lam Tjiandjoer,
Hai

'TANGGERANG.

tjarakan soal Mosi AlII tentang

Lustrum Mardi-Tomo.
.Corr.',,S.J.” menoelis:

zakat fitrah sebagaimana
»Antara” - doedisiarkan oleh

(Fractie

djawabnja.
P
1 ngan
| Terang disini, bahwa n
on “|jarakan soal

eat

Pemerintah

ngan seni Punk Pe-

jang mer
ataupoen at

Pemerintah bisa dianggap mem

k

Volksraad

8

ia

bitjara
van

Wiwoho,

soe

paja bisa memadjoekan sebagai
pertanjaan, apakah membitja'rakan kedoea
perkara seperti
terseboet
diatas,
adalah djoega
TARIAN
termasoek djoega membitjaraAa

Piocan HO esa

Bea
F5 Maa
C.

toean

Hela-

pa
j:

In

, mengoerai-

“Piimesindti

Pem-

. menoendjoekkan

pada

kan politik atau tidak.

ngan

:

& dj

g

de-

Maka oleh karena

asa adanja tanggoengan perloe

dalam pengadjaran badan.
“Apa-apa ' jang dikatakan
-

da-

kat M.T. ada benar. Pemerin-

( | tah tidak hendak membantah,
i- | bahwa ada keberatan jang besar,

siang menjoeroeh anaknja
rempoean kira oemoer 11
hoen. Didjalan ia ketemoe
ngan seorang Belanda, anak
di diberinja oeang f 2,—

pe
tadeta
ke-

moedian teroes diadjak menje
berang

Groote

Lengkongweg

menoedjoe ke Djalan Djati, ka
'akan tetapi 'sebab-sebabnja dari | tanja disana ada boeroeng jang:
“pada atoeran jang berlainan de- baik, akan ditangkapnja. Anak

: ngan azas Aaapeniatann: . penga- tadi ta' mengerti akan

sifat, “jang telah “dinjatakan tadi

ficieel, Aa

z ' oleh
Diab

itoe Nag: Tp

ena Gara,

«
h diadakan gemtoslias
“ran fikiran lebih djaoeh, maka di

| aa

.oendian soeara tentang
na ordonnantie tadi. Rentja

tipoe
| moeslihatnja, teroes diadjak ma
soek dalam keboen djagoeng jg
ta' djaoeh dari djalan tadi.

Toehan
'Kebetoelan sekali
pada
perlindoengan
memberi
anak ketjil itoe, sebab waktoe

mereka berdoea berdjalan me
ada- | na ordonnantie itoe diterima de- “noedjoe keboen djagoeng adalah
2 ngan 11 soeara lawan 3 soeara.
(jang menolak ialah toean: Kerstens, Van Helsdingen dan De

sinjo jang mengetahoei,

rasa tjoeriga dalam

ia me-

hatinja.

'Dibantoe oleh seorang serdadoe
“Belanda mengintai perdjalanan

oleh

12 malam

boebaran.

Hanja oleh beberapa

Ji| kemoedian Menag
commissie.

sidang

| voldaan dalam 10 boelan 10 ter
| mijn, dengan memakai

boenga

296 tiap-tiap boelan.

N

Me.

1941. PGB.

dan

ri
Pada

orang kaoem
Moeslimatin.

jang ke

ta kata terima kasih kepada se

batjakan ajat @oer'an.
Kemoedian ketoea membitjaraAkan riwajat MA di Menes. Le
bih djaoeh ia menjatakan bahwa MA perloe mengadakan be
oentoek
berapa boeah sekolah
kita soepaja
anak2
mendidik

jang amat ramai waktoe
diboenjikan

senapan
doea
kali, tetapi pentjoeri dapat melenjapkan dirinja

dikeboen

mereka

singkong.

dol lampoe
sepatoenja.

bitjara jang

menggon

pedato

Congres

Maslaoel

noh, Voorzitter, MH . Atmawidja

Ija Penningmeester, t. Soehada,
Secretaris dan tt. S. Karnasoewi- | berapa kali, airnja kali Tjimenganta dan Kamp ian
Ta
kapoendoeng selaloe
3 iki
'
A
R
oek
kamerasa
Pendoed
tjam,
|
21?
«
Iwatir djangan djangan nanti
S Ida Ai3 jang dianggap politik. bandjir besar sebagai tahoen
lagi,
Ana
H. B. tanggoeng) jang soedah mendatangi
FE

j awab.
J3 »Antara” mengabarkan,

|ang mana hingga membawa ke
bah roegian jang ta' sedikit. Walau

Anwar

ke-4.

DJAWA

Sabtoe tanggal
10/11 Januari
1941 sampai hari Minggoe tang
gal 12 hari boelan ini Djamiat
Maslaoel

Anwar,

|

jang pengoe-

mengenai soal

paj

aa 5

Peka,

na men

ter

atas

Comite,

pimpinan
toean

datang

voorzit-

KRH

kata kata

dan

terima

|

Mantri

Pemerintah

Tjatjar

mengada-

tri 'Tjatjar Perempoesoal ini dianggap oleh

i 'pemb

ikan

politik

da-

Demikianlah lebih chawatir
nja pendoedoek pada hoedjan le
bat hari belakangan ini, hoedjan
makin lama makin

lebat,

ban

djirpoen mendatangi, makin Ia
'ma

sn aNen, Moana, 2

makin tinggi. Dalam

gita 1, na

wak

berdebar

TENGAH.

ka

POERWOREDJO

tiap-tiap malam

lan Djawa.

tanggal 14 hari
Selasa pagi
boetan ini darj Poerworedjo

Conferentie

Maslaoel

An-

ia mengoetjap

kan satoe pedato pemboekaan,
dimana ia menoetoerkan tjara
tjara bekerdja Maslaoel Anwar
dalam 3 tahoen jang laloe, kemoedian tampil kemoeka toean

Anwar.

menerangkan,

Pembitjara

bahwa M.A.

di-

dirikan pada tahoen 1916, dan

pengadjaran

agama

Islam

dan kewadjiban2 kaoem Anwar
oentoek

beladjar.

Dengan

go

tong

rojong M.A. perloe mendiri

kan

roemah2

sekolah

roeh negeri ini.
ketiga,
Pembitjara
Aboebakar

Taman

Siswa..

dalam boelan April depan ini se

gala afdeeling Taman Siswa di
Djawa-Tengah akan mengadakan conferentie di Salatiga Dalam conferentie itoe akan dibitjarakan beberapa perkara jang
penting-penting, jang mengena:
pengadjaran disekolah2 Tama
Siswa.
Conferentie itoe bole!
djadi lamanja 3 hari.
SALATIGA.

Dagelan Mataram.
Malam Ahad 11/12
Januar
ini di societeit Habiprojo (Solo
telah diadakan pertoendjoekan
,dagelan-Mataram” jang senga
dja

didatangkan

dari

Mataram

(Djokja), terdiri 6 orang pemain, diantaranja ada 2 perem

poean. Koerang lebih 800 anglelaki

perempoean

jang

Djam 1

Openbare lezing Theosofie di Solo.

dalam tahoen ini dari regentschap
Poerworedjo.

hanja

berangkat

dengan

extra-

trein 85 keloearga menoedjoe ketanah kolonisatie Loeboeklinggau.

Ini adalah pengangkoetan kaoem: kolonisatie jang pertama

kan
SOERAKARTA.

sedikit

datang

jang

memperloe-

mendengarkan.

(M9

Pertanian Rakjat.

'Menoeroet verslag dienst pe-

rang memoeaskan.

H.B.

Sesoedah

15 boe

Malam Senin 12/13
Januari
ini digedoeng Loge perhimpoenan theosofie (Solo) telah diadakan pertemoean oemoem, oen
toek mendengarkan pidato tentang peladjaran dan pengetahoe
an itoe. Djam 8 dimoelai hingga 10 malam boebaran. Sajang

telah

Maslaoel

president.
war

tanggal

(,,M”).

Kolonisatie

KH. Abdoelrachman, inspecteur

hadirin.

Kemoedian
voorzitter” comite
menjerahkan pimpihan kepada
toean K.H. Abdulmoeti sebagai

kan

9 sore hingga 12 malam boeba-

djaoeh malam boebaran dengan
gembira
karena
loetjoe dan
aloes, sopan. (,,M”).

njoeloeh pertanian, keadaan per
tanian dalam gewest Soerakar
ta, selama December 1940 kita
ambil jang perloe2 dengan pen
dek seperti berikoet:
Kasipnja hoedjan sebeloem
mengoendoerkan
December,
waktoe kaoem tani menanam.
Djoega karena kekoerangan hoe
djan itoe keadaan tanaman, badisawah maoeik jang masih
panen koesoedah
poen jang

sekalian

Moesli-

-

Roesdi

ban oelama2 oentoek memberi-

Zainabijah| 'hoedjan kalau disebelah oetara
an- | (AIT Pbaiaa Isteri) jang dilang toeroen- 'hoedjan lebat, tentoe

aga-

9

| kan dikota Tjiandjoer
ba dalam kota tinggal mengalami
) roe ini, djoega soal Mosi jang “bandjirnja.

dalam rapat

Kongres

.-

' jang lain, selama hoetang

Receptie dimoelai poekoe1
malam

kaoem

| datang mendengarkan,

membitjarakan
azas dan toedjoean
perhimpoenan.
M.
A.
memperhatikan segala kewadji

.berhoeboeng

dengan

ma Islam, maka rapat ditoetoep
dengan selamat pada kira kira
poekoel doea siang.

'poen dikota sendiri ta' toeroen

94: : | wa

berkenaan

melahirkan

Sedjak hari Djoem'at malam

sih kepada

hatinja berdebar2 kalau hoedjan moelai toeroen. Telah be-

BCPGB

lain

1000

ran dengan selamat. Openbare
lezing demikian itoe diadakan

gota

selamat

moelai

jg.

MENES.

tadi teroes ditahan.
Tjikapoendoeng

manoesia

Sesoedah beberapa orang pem

berko dan sepasang

dengan melahirkan

meloeap

mendjadi

baik baik.

“Roemah t. Martosoegriwo djoe
Ea “soedah
mendapat koendjoe-

ngan dengan berhatsil

Ach-

mad dipersilahkan oentoek mem

pentjoeri
terseboet ta' berhatsil
memasoekj roemah Tjeng Hong.

lebih

chotbah

Kita mendapat kabar, bahwa

dipimpin oleh toean
Rapat
E. Entol Ismail selakoe voorzitter tjb. Sesoedah melahirkan ka
gala hadirin, maka toean

telah diadakan

min dan Moeslimat jang datang
mendengarkan.
Moelai
djam

dan

Moeslimin
$

dari

10—11 Jan. '41 jang baroe laloe
roemah berderetan di gang Dalem soedah mendapat koendjoengan dengan berachir penggrop-

masoek

tanggal

moem, bertempat di Gedoeng
Hadirin
Anwar.
Maslaoel
djoemlahnja kira kira ada 800

pada achi

toean roemah

Minggoe:
hari Minggoe

12 Januari 1940 moelai poekoel
9.15 dilangsoengkan rapat oe-

mikian ketika malam Djoemat tgl

Oleh

ha

oemoem

Rapat

ran waktoe
ini orang terpaksa
mendjaga djaga sebeloemnja. De

jokan

commissaris jang lain

ini

rang

laloe

hindar

dang jang berboeat kekedjian

“| tiabang Tjiandjoer ito, terdi

dalam

(ri dari toean tocan R. Moh E-

6

saksi

Pendoedoek kota Bandoeng jg
bertempat tinggal di kanan ki
ri kali 'Tjikapoendoeng, selaloe

Pengoeroes

P.G.B.

saksi

anak tadi disoeroeh poelang, se.

Hoetang itoe haroes dibajar

2

kantor polisi.
saan selesai

PAP

,

Setelah pemerik

(Solo)

ta? aman.

soedah

Januari
Malam Senin 12/13
di serambi masdjid-besar

peladjaran
dan pengetahoean
igama Islam oleh sementara ka
oem Oelama jang terkenal, dian
taranja R.H. Adnan hoofdpenghoeloe landraad dan ketoea pengoeroes
besar
P.P.D.P. Koe-

'Toean Abdoel Rachman,
lain
inspecteur, toean2 E. Entot Is
sebagai advimail, E. Dinawi
seur.

penggemar gending klenengan di
landjoetkan sampai poekoel 3.30
pagi.
Boeboelak

penningmeester,

K.H. Moh

Rachmat
selakoe voorzitter M.
Tt:
Perajaan jang rarnai ini dihadjam

. Openbare lezing Islam.

KH Oleh

toean

bisi pada

latan.
Dalam hal
ini orang tidak
perloe mengchawatirkan, peme
rintah rijk Kasoenannan telah
melakoekan tindakan seperloenja jang bisa mengoer angka 1
bahaja (M.)
:

Achmad,

Nampak hadlir toean Wedana
dan beberapa djamoe jang terkemoeka dari Tng. Poekoel
9

Kampoeng Boeboelak

lah mengalami keadaan demiki
an tiap tiap tahoen, seperti Soe

K.H. Abdoesalam,

adalah

Kampoeng

teroetama bagi daerah jang te-

ma:

|

Memesan)
roes besar berkedoedoekan di
Sesoedah membitjarakan se- doea orang tadi. Ta' lama ke- Menes (Bantam) telah menga
poetjoek soerat permintaan dari
moedian kedengaranlah tereak dakan congresnja jang ke 4 di
ti itoe satoeNae ter- toean J. R. Burg,: tertanggal 12 anak tadi. Dengan segera me- Menes.
:
kepada kemerdekaan pe. Mei 1937, jang meminta berhenti. reka itoe menoedjoe ketempat “ Pada malam Sabtoenja dia—| dari djabatan Negeri dengan hak
tadi, Oentoenglah perboeatan ke dakan receptie dengan mergam
-. atas
pensioen,
laloe
sidang
dji beloem terdjadi. Anak dan bil tempat di Gedoeng Maslaeoemoem ditoetoep, dan College
ke
oel Anwar di Menes.
tadi teroes digiring
orang

Roesdi,

ngan lebatnja dapat dikata loema

diboeka

hatikan hal itoe dengan betoel,

Ichsan, commissaris perta

jan.

perajaan

an itoe telah biasa pada wakto
patjeklik (December Maart),
tapi orang perloe lebih memper

KH.

Sidik, KH

ganggoean pentjoeri,

BANDOENG.

hoedjan

soedah toeroen de-

lihatannja

perbedaan sifat antara pengadja- | Hampir mendjadi koerban kebiada
ban.
ran dalam latihan badan dan pe' Pembantoe menoelis:
| ngadjaran dalam ilmoe jang lainHain. Adapoen dalam pengadjaran |
Seorang pendoedoek di djabadan hasil-hasilnja tidak njata lan Sasakgantoeng kl. djam 10

dapat di oekoer
2

|

KRH

meskipoen

| moelai sor&

Soepaja
soal ini hendaknja
II mendjadi perhatian anggauta

jang telah “sindeban bocat | ja

Boeboelah Tang-

Perhatian

| hoei, baik kita nantikan sadja
| bagaimana kelandjoetannja.

: : Wakil Pa PN

malam

3 bouwnja kmp
gerang.

Bagaimana — kesoedahannja

oleh Pemerin-

ma-

sar jang sekarang, jang terdiri
dari toean2: H.K. Abdulmoeti,
president: K.H. Rais, vice voor
zitter, E. Aboebakar penoelis,

Dini perkara sampai kabaran ini
kita toelis
beloem kita keta-

gan jang at

Antara kepoetoesan2 jang di
ambil dalam rapat2 tertoetoep

# seboet telah melangsoengkan pe
rajaannja
bertempat di clubge-

mesti bertanggoeng djawab.

amuneroet Kiemagan Kota

karang.
ialah soesoenan pengoeroes be-

iakal sekali. “Apabila pendidi- | bitjarakan politik, sehingga de
da
Ia Ma
apes ngan ini alasan poela P.B, AIT

djaran dalam Maan
aan

Tomo,

8 e-

Minggoe tgl.

ka ketika

ga PB. AlI diminta perta

85 boeah

rakarta Selatan dan Klaten Se

gai membitjarakan soal politik
didepan oemoem, halmana djoe| 11-12 Jan. 'b! perkoempoelan ter

oek . memberikan

sekarang

Hoofdbestuur

dengan telah li-

seba- lan kesenian Mardi.

gap oleh PID Tjiandjoer

Kristen tidak

( Aa

Berhoeboeng

M.A.

mempoenjai

sekolah boeat bagian Djawa Ba
rat. Beloem lagi sekolah M.A.
jang ada di Soematera, Djawa
Tengah dan Djawa Timoer, jg.
beratoes ratoes bilangannja.

loe, maka djoega ini soal diang | ma tahoen berdirinja perkoemoe

nenanjakan apakah

Ekolah

soedah

—

:

Kongres AII |
oemoem
djosga ada" dibi

rentja-

3 kemerdekaan
0oso

hoofdbestuur.

“bali, dan hoedjanpoen berhenperatoeran Staat van Be
“|ti.
Kemoedian kelihatan pen| dak diperkenankan.
doedoek disitoe bernapas lega. Demikian poela, karena aa

selamat ke-

, sebab

Ka

pekerdjaan dalam ) njak jang makan knolgewassen:
'hatinja pendoedoek ta' berhen Verslag
(volumineuze producten).
tinja sebab air teroes sadja ber | tempo 3 tahoen jang laloe, jai
Meskipoen kedjadian de
toe
selama
ia
doedoek
dalam
tambah.

'boeng dengan i ini PB. AII di-

diseloe-

Toeroennja

hoedjan dalam boelan December
ini telah seperti biasanja, normaal. Tanaman polowidjo jang
keroesakan
sangat menderita
dan keroegian.
hatsil
Djoemlah banjaknja
panen sekarang ini beloem men

tjoekoepi boeat keboetoehan jg.
dimakan oleh Rakjat, hingga
djoemlah persediaan makanan
mendjadi banjak koerangnja.
Dibeberapa daerah gewest i-

toean
toe Ra'jat telah moelai ada jg.
mempertjakapkan j hidogp. dalam mpafakll
Ba-

POERWOKERTO

Djatilawang kena malaria
A.S. menoelis:
Menoeroet
warta
jang kita
peroleh, adanja penjakit mala

ria jang

begitoe

loeas.di

Ba-

njoemas selatan, ternjata kini
telah mendjalar sampai di dae
rah distrik Dijatilawang (Banjoemas).

Perajaan tahoenan V.O.J.
100x

boeat

amal.

Baroe2 ini V.O.J. telah melang
soengkan perajaan tahoenan di
soos Panti Soemitro dengan mengadakan pelbagai Pe
kan.

Pendapatan

10076 boeat Amis!

ja'ni 40 Yo boeat
stadswacht
Poerwokerto, 3096 boeat Roemah
Jatim Josodarmo dan 3070 boeat

BO.
Pada malamnja Mingoe jang
laloe
diadakan - djoega
ge:
zellige avond boeat V.O.J.-leden
bertempat

LN

Tn

di gedoeng

Pamardi

3

, Kemis 16 Junuari 1941

PEMAN

tetapi ia setoedjoe djoega dengan

Strafprocesrecht.

- Pembaharocan

(Samboengan kemaren
ncetoep).
Tecan

dan pe-

Kolkman

ngan Economie)

(Golo-

mempertjakap-

“kan kedoedoekan officier van
justitic di Landraad, choesoesnja
“jang mengenai hoeboengannja
de

| ngan pegawai2 pengadilan. Ba— njak akan tergantoeng dari pada

— #jaranja officier itoe melakoekan
pengawasan

diserahkan

ke

moeaskan sekarang. Ini disebabkan oleh karena kekoerangan pe-

gawai dan lain-lain lagi.
Berkenaan
dengan penggeledahan

roemah,

pembitjara

me-

tadi tidak
perhoeboe-

rendah dari pada manteri politie.

ngan jang rapat dengan pegawai2

Selain dari itoe pembitjara mengandjoerkan soepaja diadakan

Oleh

“kara,

karena

maka

“ dapat

banjaknja.
officier

mengadakan,

pengadilan

jang

per-

lainnja. Maka

— “oleh karena itoe pada fikiran pem
bitjara ada baiknja, kalau dengan
penetapan satoe perintah ditoeng
.goe dahoeloe,. hingga dapat ketahoean
dengan terang sedikit,
bagaimanakah atoeran ini dalam
praktijknja.
Pada sementara itoe pembitja-

ra menganggap

tidak ada boe-

- roeknja, bilamana officier van
justitie jang dipekerdjakan pada

landraad didjadikan seorang ig.
berdiri sendiri sama sekali. Me-:

noeroet
landjoet

pangkatnja ia dengan
akan ada dibawah pe-

Perbaikan jang besar dari pada
pemeriksaan lebih dahoeloe batertjapai, kalau peme-

riksaan''itoe

diserahkan kepada

pegawai2, jang mefoeloe menger-djakan pekerdjaan itoe.
' Kesoedahannja
pembitjara
mempertjakapkankedoedoekan
fiscaalgriffier.
Ia menghendaki
spepaja ambtenaar ini dimasoekkan pada openbaar ministerie.

Toean

S0eria

NataAt-

mad ja (Regentenbond) choesoesnja meminta: perhatian oentoek kedoedoekan pegawai2 rendah jang melakoekan toentoetan.

choesoesnja kedoedoekan djaksa.
Pembitjara meminta soepaja sjarat2
pendidikan
dan angkatan
dari pada segenap corps .djaksa
diperkeras.

Kemoedian
pertjakapkan

pembitjara
dengan

mem-

pandjang

lebar. kedoedoekan regent

dalam

lingkoengan
atoeran2
jang sekarang. Pembitjara berpendapat,
| bahwa dari perhoeboengan antaia regent
dan
pegawai-pega- wai: jang melakoekan toentoetan, jang
dioesoelkan sekarang
ini boleh djadi akan timboel ba-

njak kesoekaran.
“Tocan Mussert

atoeran

oentoek

teroes

toean darj politie desa.

Malang.

menoedjoe

SOEMENEP.

dari sana dengan menoempang
bus akan teroes ke Pagar Alam.

Spr.

oleh

lam - oemoemnja
menjetoedjoei
rentjana2 j jang dimadjoekan, akan

pedatonja

Spr.. merasa, bahwa Pemerintah
telah
wmemboeat
kemadjoean2

baik

de-

wa perasaannja jang poeas itoe
disebabkan antara lain-lain oleh
karena dimasoekkannja rentjana
ini, jang berarti pengakoean dari
Pemerintah
akan
keberatan
jang besar2, jang terdapat atoeran2 sekarang jang penoeh dengan perbedaan itoe,
Lebih djaoeh pembitjara meng
hendaki - satoe - persatoean dan
persamaan dari pada se ge nap
strafprocesrecht bagi s egala
golongan
pendoedoek
Hindia-Nederland:

noentoetan

diberikan

jopranoto c.s. oentoek

Kemis

bis dari Wetboek van Strafrecht.
Toean Voorzitter mengatakan, bahwa mosi terseboet

dimasoekkan - sebeloem

tanggal

10 Mei dan bertanja apakah sipe-

ngoesoelnja sekarang tidak-mem
poenjai
alasan oentoek mentjaboetnja kembali.
Toean Wirjopranoto
(Fraksi Nasional) setelah memberi pendjelasan jang — ringkas
laloe mentjaboet mosi tadi.
|
Habis itoe laloe persidangan

ini tak
baik

kepolisian
pekerdjaan

cemoem

ditoetoep.

dan Sabtoe.

dijat

berpidato jang maksoed-

nja selaras pidato jang laloe, de

atau sebagainja) oentoek mem-

(ALS. menoelis:

boeang

sampah-sampah

Perajaan

akan

di Gedoeng

kotoran.

ditempatkan

schoolvereeniging

ini, Anti

Dengan demikian ini, kebanjakan

»Pergoeroean Rendah”

Woekervereeniging di Poerwo'kerto telah melakoekan propa-

pendoedoek
disitoe laloe memboeang
sampah dalam pekarangan, - dengan
sendirinja laloe
banjak lalat. dan njamoek. Kita

njaan SHO

Selang

beloem

lama

ganda vergadering- di Poerboling
20.
- Menoeroet keterangan, propaganda mana agaknja mempoenjai
pengharapan akan berdirinja An-.
ti Woeker disana.

KEDIRI.

Pemboekaan

ria atau dysenterie.

patistraat.Doho

Pada

Kita
diminta
memberitakan,
Agent A.V.B. haroes dikota?
bahwa
terbitnja
madjallah
boeSepandjang warta jang kita
peroleh, pada dewasa ini agen- lanan jang dengan bahasa Indonesia bernama
PENJOELOEH
ten dari Alg. Volkscredietbank
akan
tetap
pada
boelan
Februaharoes bertempat tinggal didaA19I,
:
lam kota Poerwokerto.

orang

berdjalan

disepan-

djang . Sawanganweg

akan

mengetahoei

nistjaja

satoe kegan-

djilan.
Diantara gang 3 dan 4, ada
satoe gang jang hangat tetapi ti-

dak mempoenjai nama.
ga ada.kalanja
soerat
gang

3 binmen

atau

Sehingdengan

gang ini ada orang jang tergolong loemajan, tetapi kita tak me
ngerti apa sebabnja regentschap

tidak menjediakan

tempat

(blik

Centrum

hari 12-1-41

Waneng-

dapat

koen-

vrouw jang pegang HC poen toe

roet kenalkan
beri

minoem

tja-

bang Tjepoe telah mengadakan
rapat
tahoenan
bertempat di
roemah toean Saleh.
Jang dipilih mendjadi
be-

gemeente.

H. C,

Moelai

oleh

djam 8 pagi

tang pada tempat terseboet
ngan disertai politie desa.

poen perempoean

de
Ada

tersoerat ja'

MADIOEN.
-.

Komite

,Antara” mengabarkan, bah
wa Komite GAPI di Madioen ki

ni soedah

terbentoek

soesoenan

Pengoeroes

sohadisewojo
diantara

djlaskan

oleh

Disitoe

beliau,

di

bahasa

maksoed H.C.:
1. Memberi petoendjoek pada

perempoean

pendoe-

dapat dalam keadaan sehat
'afiat. Djoega diterangkan
tapa mereka kelak haroes
melihara anak jang baroe

dang comm. t.t. Sabar,
dan Kaloewi.

se

Saimin

wal
be
medila

I hirkannja. Misalnja hal meman
Comite

Soeran.

Nanti pada tanggal 1 Soera
di Tjepoe akan dadakan perajaan hari tahoen baroe kita. Se

dang comite telah hiboek
toek persediaan.

oen-

kaoem

dikan dan atau beri makan ba
ji.
Ke
2. Memberi pemeriksaan pa"da anak anak jang oemoernja be

loem 5 tahoen.
jang

memang

Tetapi
sakit,

anak

boekannja

kelas Blmabenin Ke
1

ae
NA

tang

ini

djoega

kampoeng

pada

lain djalan

di Soemenep.

Keadaan

tanaman

Tanaman djagoeng di Bloeto
masih baroe toemboeh dan rose
kebanjakan

kena

air hoe

ka tetap tiada kebanjakan air
hoedjan.
TanahmeLocaal
vervolgschool
rah dipindah.

rah tinggal3 locaal, doea

itoe

tjep dibelakangnja,

roeboeh

de

darah,

se-

nja

Soepir

sedang

melaloei

tja opelette

ten-

BANGKALAN.
Tambahan

Lord

Sabtoe

kan soal Komite Penolong Moe-.
Indonesia di Mekkah.

Pertemoean itoe diboeka dan
dipimpin oleh tocan Hasan Basri dan kemoedian dipersilahkan
toean Djainin Djoemin oentoek
menerangkan
bagaimana
kesengsaraan jang menimpa
ka

oem Moekimien

Indonesi4

Mekkah

menerangkan

di

poela bagaimana poetoesan . MI
AI dalam soal ini,

akan ditambah vervolg

TANAH

SEBERANG

PALEMBANG.
Perboeatan
seorang

sore

bertem-

1942)

scholen di Padjagan. Sepoeloeh
dan Djadi. Poen roepanja meis
jes vervolgschool hendak diboe
ka poela.

Powell,

seloeroeh

vervolgschool

Kita mendapat keterangan da
ri orang jang dapat dipertjaja
di regentschap "Bangkalan dalam tahoen adjarana ini (1941
—

jang

nekat.

Soepir dan Kepala Adat
mendjadi korban tjap garpoe.

Pembantoe

kabarkan

dari

Lahat:
Menoeroet kabar jang kita te

rima, pada hari Senen j.l. disatoe

tempat.

didjalanan

Pagar

Alam, telah terdjadi pertengka
ran antara seorang sopir dan se
orang penoempang jang enggan
membajar sewa.
Itoe penoempang jang ternja
ta bernama Daoek, boekan sadja

tidak maoe

di

dibelok

bajar sewa, malah

telah djadi nekat dan tarik tjap
teroes ditikamkannja
garpoenja
kepada sang soepir.
Oentoenglah tikaman ini tidak
begitoe tepat, tetapi tidak oe-

oleh

perboeatan

Karena

lebih

tidak akan
nekat

doe-

terdia

jang

ke-

(PS).

soerat

keterangan
pasirah.
Seorang perempoean

beloem

ditalag

dikawinkan

itoe petjah.

ditjari

hoetan.

sipesakitan

mengantoek.

kehalaman. Oentoeng ta' ada ke
tjelakaan manoesia. Hanja
ka

Da
lang-

Apa salahnja disoeroeh tema
ni dengan seorang kemit, atau

Ia

Baroe baroe ini opelette no.
M 218 jang dari Kwanjar,
tahoe tahoe menabrak pagar
ka
wat sekolah Tanahmerah, teroes

sedang

memboeang

Sekarang

hoe-

at volksschool, jang seboeah
gi boeat vervolgschool.

pendidikan

dengan

dibahagi-

dang tjap garpoe masih tertan

diperbaiki

doea kalinja.

'pat disekolah Moehammadijah,
atas oesahanja t.t. Hasan Basri, M.S.
Koesnoe dan Djainin
Djoemin, telah dilangsoengkan
pertemoean oentoek meroending

Ubi Ga

kampoeng

Adat

Konon kabarnja akan dipindah
ke vervolgschool di Sabian. Dja
di kini vervolgschool Tanahme

Baden

kena

berloemoeran

loe sehingga

MALANG
Penolong Moekimin Indonesia.
,Antara” mengabarkan, bah

sja

Kepala

di Tanahmerah
jang soedah
lama tiada terpakai, dibongkar,

Pandoe2

sambil

vervolgscho

meloeaskan

jbl. telah melangsoengkan
oepatjara peringatannja dibawah
pimpinan Komisaris KBI
tjabang Madioen toean Sadiran,

kimin

,tepat

Baroe ini locaal vervolgschool

,Antara” mengabarkan, bahberhoeboeng
dengan me-

Malang

Toeahir

dengan

hari Besar Islam.

hari

dia dapat sendjata, tiba2
melompat menikam pada

an belakangnja.

djan, sedang di Tanahmerah ta
naman djagoeng soedah besar
besar dan ada harapan baik dji

bah-

Memperingati
meninggalnja
Baden Powell.

dioen' pada

mana
telah

Politie, entah kemana meratnja
Daoek tidaklah diketahoei, teta
pi kita jakin dengan ketjakapannja Politie Daoek segera da
pat dibekoek batang lehernja.
Sedikit kita sesalkan hal ini
kepada Kepala Marga jang tat
kala menjoeroeh Toeahir mem
bawa itoe orang jang nekat tjoe
ma dipertjajakan begitoe sadja,
sedang perdjalanan itoe tentoe

mengabarkan,

Lord

apalagi waktoe dibawa itoe dia
tidak dibelenggoe, entah
dari

rapkan

t. Tjakrasoepradja

dari

jang

seriboe poela.

tang hal Ekonomi dalam
Islam..
Rapat ini dimoelai djam
9 pagi dan diachiri djam 1.15
siang dengan selamat.

bapak

Daoek

poera poera menoeroet,

kah

bah

| bitjara2 diantaranja t. Moefti
sjarief dari Solo tentang
Per
satoean dalam Islam, t. Wignja

wa

djalan,

Tiga, dari

Lebih

,Antara” mengabarkan, bah
wa pada tanggal 9 Januari, berhoeboeng dengan hari besar Is
lam, maka di Madioen telah di
langsoengkan rapat oemoem de
ngan mengambil
tempat digedoeng ,,Apollo”.
Rapat ini di
pimpin oleh toean Dwidjawarsi
ta. Hadirin jang mengoendjoe
ngi rapat terseboet tidak koerang
dari 300
orang.
Pem-

Islam,

ke Moeara

kembali

wa KBI tjabang Madioen
beloem selang berapa lama telah
melangsoengkan wandelmars ke
Modjorajoen,

oen-

oek

Modjo

tentang

tadinja

ngan

Djalan

panja

Komite

20

Kepala

'Toeahir

bekerdja memboeat selokan dja
lannja air pada djalan
kampoeng di Sarsore, dan kita ha-

K, B. I.

maksoed oentoek
pemandangannja.

Soeme

seorang

Rek-

parlement.

hoetan

regentschap

antara

Kini koeli koeli sedang hiboek

di Madioen orang2 sama berta
nja kenapa sampai
sekarang
PSII Madioen beloem djoega me
masoekkan namanja
mendjadi
anggauta Komite Indonesia Ber

»Antara”

di

kepada

bernama

Ditengah

J

bagaimana

—

Ke
hoetan
rajoeng.

volksscholen

Dan
len?

pergerakan

Wandelmarsch

32

Pembantoe menoelis.
Kita mendapat kabar
dari
brang jang dipertjaja, dalam
cursus adjaran jang akan da-

tidak

Alam.
Terlebih dahoeloe Daoek digeledah kalau kalau masih ada
'menjimpan atau memakai sendjata dipinggangnja.
Kepala Adat terseboet laloe
berdjalan bersama sama Daoek

Toko

Koedoesanstraat

mana

toek membawa Daoek ke Pagar

2

Sekretariaat:

|

dikota

Burgemeester.

Alamat

seperti

landjoet dapat dikabarkan,
wa

Adat

pertoendjoekan

volksscholen.

(PPKI).

tahkan

ang, maka pertama kali akan di
langsoengkan
tonil.
&

jang

lama telah dapat ditangkap.
Kepala Marga laloe memeren

oe-

nep akan ditambah 14 atau

Ketoea — t. Odang
(Parindra) . Penoelis
—
Soeprapto

Bendahara

mengoempoelkan

boeah

berikoet:
(Gerindo),

Oentoek

dengan

toean

t, Wardi — Penoelis
Bendahari,

Gapi.

Daoek,

nan pemoeda.

Tambahan

wa beloem selang berapa lama

doek gemeente jang sedang hamil, agar anak jang dilahirkan

—

di

Laloe oepatjara
dimoelai oleh
toean Moentoro sebagai
wakil

t. Saleh — ketoea.
t. Parmadi — Wakil ketoea.
t Ngarman

Djamoe

doenia, maka K.B.I. tjabang Ma

roemah

nesia di Mekkah dengan pengoe
roesnja jang
terdiri dari t.t.:
Hasan Basri — Ketoea, Soewo
no — Wakil Ketoea, M.S. Koes
noe
Penoelis-I, Djainan Djoemin — Penoelis II, J.B. Binoe
— Bendahara dan Pembantoe
terdiri dari wakil2 Perhimpoe-

penganan.

diboekanja

sekalian

stuur jaitoe:

diri.
dan

ninggalnja

telah banjaklah perempoein da

4

Malam Senen j.l. PTTR

Vroed

djoengan jang boleh dikatakan
gempar, lantaran waktoe itoe

Djam 9 para pembesar tibalah.

sesoekanja

jang membikin adres. Lagi poela,
meskipoen jang tinggal disekitar

,,Hygiene

ni doekoen beranak dan mereka jang sedang doedoek peroet.

Apa jang mendjadikan sebab- |.
DJAWA “TIMOER
nja, kita beloem dapat. Pp ant
TJEPOE.
takan.
Pee
R.

kalau

tjabang Tjepoe.

koeatir -dihari mendatang
gang
ini akan mendjadi sarang malaMadjallah ,,Penjoeloeh”

Pantas. mendjadi perhatian
Meskipoen dilihat dengan sepintas laloe kota Poerwokerto
itoe soedah mentereng, tetapi

kepoe-

temoean dibentoek seboeah Ko
mite Penolong Moekimien Indo-

ngan mendapat keterangan, bah

soemarta.

- Propaganda Anti Woeker

Sesoedah

toean Moentoro laloe t: Dr. Ko-

tikel dari 153 bis dan ter dan 161

ratkan sekali pekerdjaannja. Dan
oentoek
pekerdjaan
maoepoen
oentoek
bestuurnja.

mengha-

poeskan-c.g- merobah-artikel-ar-

dari
pada
bestuurscorps
tadi
atoeran2 baroe itoe akan membehal

sebab masih menoenggoe jang
akan toeroet cursus.
Oentoek
beri nasehat roemah terseboet
diboeka tiap tiap hari: Selasa,

sepatoetnja

besar.

depan mosi dari tocan-toean Wir-

nesier jang rendah dalam mengadakan atoeran2 jang baroe ini. Ia
jakin, bahwa oentoek bagian ini

kebaikan,

memang

perhatian

annja lebih sempoerna. Hal ini
harinja beloem ditetapkannja,

pe-

Mosi toean Wirjopranoto
Selandjoetnja dimadjoekan ke-

pekerdjaan dan kedoedoekan dari
pada bagian bestuurscorps Indo-

kalau2

perdjalanannja

ambtenaar jang melakoekan

Toen Salamoen
(V.A.
LB.) meminta perhatian oentoek

membawa

dalam

menoedjoe
persamaan
rechtspraak oentoek
berbagai-bagai
golongan pendoedoek. Berlainan
dengan
toean Janssen spr. memandang oesoel-oesoel terseboet
boekanlah satoe pertjobaan, tetapi membentoek sari-sari oentoek kemadjoean rechtspraak itoe
seteroesnja. Roepanja ada baik,
djika tiap-tiap tahoen
diselidiki
dengan teliti didalam daerah manakah peroebahan itoe dapat di
djalankan lagi.
Kepada pendidikan ambtenaar

rintah akan memperbaiki straiprocesrecht.
Pembitjara menoetoerkan, bah

ia chawatir,

menganggap

njata dari oesoel2 terseboet dan

ngan melahirkan kata-kata terima
kasih oentoek daja oepaja Peme-

akan

(B.B.) da

moelai

tidak dapat

bahwa Pemerintah
dalam amendjalankan pimpinannja dipengaroehi oleh. perbedaan
bangsa.
Hanja jg. sebaliknja djoega ter-

orang jang tersangka oentoek ber
semboenji
dan menghilang, hanja akan dapat bekerdja dengan
berhasil. satoe
politie-apparaat
jang teratoer baik-baik dan jang
baik
poela
bekerdjanja.
Jang
belakangan ini tidak begitoe halnja.
-berpartai)

doe

Mahkota,

kan poedji kepada Herzieningscommissie
terhadap pekerdjaan
jang telah ia djalankan.
Dalam rentjana2'
jang dimadjoekan spr. banjak melihat per
baikan
dari peratoeran
rechtspraak jang
-ada
sekarang ini.

tetap

jang dilakoekan

pada

nja di Pagar Alam teroes
dirapportkan kepada Politie.
“Daoek jang nekat itoe ternjata
berasal dari doesoen Penindajan
marga Moelak Oeloe.
Bersama2
dengan
Kepala
Marga Moelak
Oeloe
Politie
mentjari tempat semboenjinja

wa sekaliannja diberinja
dengan tjoema tjoema.
Atas nama t. Regent laloe t.
patihpoen berpidato jang mem
beri injectie agar HC dapat ban

tidak maoe mendengar akan periniah itoe, Terhadap kepada per

tjobaan2

cursus

pembitjaraan-

Toean C. C. Van
Hels
dingen (C.S.P.) mengatoer:

kedjadian2, di

pengadilan,

8. Memberi

selesai.

hja dan ketoea kemoedian membe
rikan komentar jang seperloenja laloe atas kesepakatan per

koen beranak, soepaja mereka
dapat mengerdjakan pekerdja-

mana seorang jang tersangka,
jang dipanggil haroes mengha-

dap

Setelah

dibawa ke H.C., tetapi haroes ke
kamar sakit agar dapat obat.

dimadjoekan itoe.
la berpendapatan,
bahwa . landraad2 akan
mendapat lebih- banjak pekerdja
an oleh
karena
pembaharoean
strafprocesrecht jang dioesoelkan
itoe dari
pada
pekerdjaannja
jang sekarang, jang soedah banjak itoe.
Pembitjara sangat tidak mera
sa poeas oleh karena Pemerintah
menolak . oentoek
mengadakan
.djoega pembaharoean jang dioesoelkan itoe ditanah seberang.

Toean Al djoeffry
(tidak

rintah procureur-generaal.

roe akan

njak tjelaan atas rentjana2 jang |.

zoek), jang seringkali tidak me-

nganggap ada baiknja, kalau
penggeledahan itoe tidak diserahkan kepada pegawai2 jang lebih

| padanja.
—

jang

Toean Muhammad
Yamin (GNI)
melahirkan ba-

keberatan2,
jang
dimadjoekan
oleh toean Soeria Nata Atmadja.
Pada sementara itoe pembitjara
masih mempoenjai beberapa ke
hendak dalam berbagai-bagai per
kara.
Pertama-tama
berkenaan
dengan pemeriksaan jg. dilakoekan lebih dahoeloe
(vooronder-

Lembaran kedoea pagina II

DANGAN

dari
jang

soeaminja

lagi.

Beberapa hari berselang, salah seorang Chatib Penghoeloe
dikota ini telah mengawinkan
seorang
perempoean bernama
Maspiah dengan seorang laki2
bernama/
Railan.
Kedoea pengantin baroe itoe sama sama
berasal dari doesoen Kota Negara (marga M.S. II Martapoera).
Karena ada soerat dari Pasirah

Kota

Negara,

toean

Cha-

tib sedikitpoen
tidak
merasa
tjoeriga
bahwa
perempoeanMaspiah beloem pasti benar te
lah ditjerai oleh soeaminja.
Sebeloem perempoean Maspi
ah dikawinkan oleh Chatib ter
seboet, terlebih dahoeloe far:lie kedoea belah pihak telah ber
oesaha oentoek
mengawinkan
didoesoen Kota Negara.
Sega
la sjarat2nja menoeroet
adat
telah disediakan dan dipenoehi,
kambing

telah

dipotong,

ting-

gal lagi
memanggil penghoeloe.
Tatkala
Penghoeloe datang
keroemah

jang

soedah

sedia de

ngan oepatjaranja, toean Kadi
ini djadi kaget, karena dia ta
hoe betoel
bahwa perempoean

Maspiah masih mendjadi isteri
nja

Kowi,

beloem
rinja.

maoe

sedang

sisoeami

ini

lagi mentjeraikan isteKarena itoe, dia tidak

mengawinkan

perempoe-

an Maspiah.
Betoel soedah ada pengadoean perempoean Maspiah terha
dap soeaminja Kowi, akan teta
pi pengadoean ini
kemoedian

kandas ditengah djalan, artinja

roeng sikorban banjak mengoe-

beloem tjoekoep alasan oentoek

tjoerkan darah dan
nja begitoe poetjat.

mentjeraikan dari soeaminja.
Kowi boekan tidak maoe me

Daoek
perboeatan

setelah

kelihatan

melakoekan

kedjam

dan nekat

menoehi
kewadjibannja sebagai soeami, tetapi perempoean

memboe-

Maspiah sendiri jang tidak ma

ang langka seriboe, Mobiel di-

oe ikoet pada soeaminja, sehing':
ga dengan demikian, baik ber-

ini segera

djalankan

angkat

teroes

kaki

dan

sesampai

-

ANGAN
si

JANG

KITA TERIMA

— ,Pantja

f 0.32,

Warna”

P.LT.B, — P.T.LD. 9—4
Hari Minggoe

12 Januari 1941

Ppesitar

can Thamrin, jaitoe. daIbriek ,,Toempeng” jang

disitoe

ada

jang

ini

. Hanja

dalam

Dalam

bertandingnja

bawah

Nah, baiklah bang Bedjat ka

sih ma'nanja.
—.

jang

selaloe-

-6,

“Ina IiI-Lahi, wa inna ilaihi
| radji'oen, berarti: sesoenggoeh

puntennja

ke-

4

ab.

Kaga'
-nja

apa artinja

boeat

| 456, 3—6.

(Lila-

—

—

Soejo--

:

A.

Ketika toean Penghoeloe me
minta soerat perentah atau soe

6

yat idzin dari Pasirah, toean Pa

sirah tidak maoe memberinja.

A.
3—6,

Soeratman,

akal

oentoek kawin ke Palembang.
akalnja,

Affandi
3—6.

—

ti,

jang

keberatan
tidak
menjatakan
Maspiah dikawinkan di Palem
didapat oleh Railan

dari Pasirah. Tentoe sadja Cha

tib di Palembang tidak merasa

Soe-

Soekandi/Djajadisastra — Mh.

Ali/Rakimin 0—6, 1—6.
Djadi

pertemoean

soedahan

dengan

ini berke-

4—3

oentoek

,,Djatinagara”.

— Permainan tjoekoep

menarik

perhatian penonton. Sesoedah per

tandingan disediakan perdjamoean makan di roemah t. Djajadisastra. Kedatangan di Soekaboeini oentoek

35

an

1

e
2

:

2

:

LA
“502

AD

T

9

yg

aa

.

Y Ate:

ta

& Pieoren 03
TA
MS

Dres

CREA

HAIR

|

:
|

IT

NI LIA "2 LN

:

PET. , 7.28

Januari:

HI.
HI

Tjere
Tjere

poetih
poetih

S.T.A.

,, 8,—

S.T.B.

,, 7.84

V, Hl. Tjere
poetih S.T.L. ,, 1.62
Petjah KI. HI. poetih S.P.KT ,, 738
Indramajoe:
ditawarkan
p. 100 kg.
PET. £ 138
Petjah koelit tjere

'
Bisa
dapat
BROADWAY

beli dimana - mana
COIFFEUR, Kramat

toko
dan
di
30A — Bat.-C.

lagi

& 40

OI

ng

£

| bisa didapetken dengen

kesehatan,

Ga

begitoe sadja

lagi

dipoedjikan kepada

-

kaoem

| lamanja poeblik kenal akan Alma
aak Goeroe keloearan Balai Poes
taka itoe.

sDag ng,|
KEENSENEEANp

GD

Ma

pemain-pemain

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok

f 25215, tjap Boeroeng Kaleng
'Koeda merah -dan
f 2.45 per bantal.

Goela:

Sup.

lain2'

Hoofd

tjap

Suiker

1f 11.25 per.102 kg. terima dida lam goedang pendjoeal.

Tn

' Minjak Kelapa: Harga roepa
roepa merk f 1.85 per blik dari
1424

kg.

:

Coprd: Keloearan Bantam me

— Njonja kenal tjap
.

,

.

lem mana
njonja
Havervlokken jang
tjapnja tida ada.

ngen

beli itoe 3-Minuten
enak dan baek. Tapi
'

menebak

ini

ondean

tida berpihak, dan denjonja

haroes

dalem

blik

trima

itoe

poetoesan. Soerat menjoerat tentang ini ondean, tida
dilakoeken. Poetoesan aken di-oemoemken paling laat
I boelan sesoedahnja tanggal penoetoepan.

Tapi, toch ada djoega, sebab ada banjak

Tni Jang
3-Minuten

Havervlokken

dilindoengken oleh kardoes extra loear
bidsa jang terboengkoes dengen kertas
perak. Ini toetoep kardoes terseboet

atawafacsimile (jang sama dengenitoe)
haroes dibrikoetken sama njonja poe,
nja coupon.

| Ini jang hawes diperboeat :
|

oleh jury jang

aken dibriken

sekali merk di sapoeternja, tjoema sadja
apa sih adanja tjap jang bener jang pas
'betoel di dalem kaleng jang tergambar?
Kaloe njonja bisa dapetken itoe, njonja
ada mempoenjai kar bagoes boeat dapetken prijs kepala. dari f 150,—.

Cheribon f“10.— per 100 kg.

Havervlokken? i

dari 3 Miauten

.

Di atas ini njonja liat itoe kaleng, di da-

.

noeroet kwaliteit f 5.30. dan
f 540.
Katjang tanah: Keloearan

Kentang:
Keloearan Bandari Mr.-Cornelis agaknja pesiar '
tjoeriga apa apa, Maspiah te
sampai f 11.—
|
doeng
f
10.—
| pada penghabisan minggoe jang
| roes dikawinkannja.
per
100
kg.
menggembirakan, selain menge| Kita sesalkan kedjadian ini,
Emping Belindjo: Keloearan
kalkan pertalian persaudaraan.
sebab seakan akan disengadja
|
Laboean
No. 1 f 27.—, No. 2
” oentoek mengaboei orang djaf
25—,
Tjilegon
No. 1 f 26.— |
VOETBAL
oeh berhoeboeng dengan adanja
| dan No. 2 f 24.— per 100 kg.
Competitie Persib
soerat keterangan jang terseBawang merah: Cheribon Twa
te'41,
'boet diatas. Kalau Pasirah be | Hari Minggoe 12 Jan.
liap
f8—
Tiongtoa f 7.50
pertandidilangsoengkan,
lah
memberi soerat keterangan
|
Tiongliap
f
6.75
dan Australia
ngan competitie Persib, bertemengapa tidak dikawinkannja
f
9.50
per
100
kg.
pat di Tegallega. Jang bersaboedja di Kota Negara, perk
Katjang kadele: Kwaliteit
ngan antara ps. Soenda versus
'disoeroeh pergi djaoeh djaDjember
franco prahoe Probosangat
Pertandingan :
ps. JOP.
h sampai kekota ini
linggo
f
6.74
per 100 kg.
spannend. Sajangnja hoedjan leMenoeroet kabar jang kita te
Tapioca
meel:
Kwaliteit A |
lapangan
hingga
bat toeroen,
baik Chatib jg. mengawin
wagon Tg.
franco
roepa2 merk
amat litjinnja, achirnja jang beritoec maoepoen soeaminja
dan A.A.
7.30
f
Priok/Cheribon
oentoeng bisa mendjebolkan benpiah, akan memadjoekan
f 8.15 per 100 kg.
e
| ini kepada jang ber- teng lawan Soenda,..
Damar: Sumatra export kwaena itoe baiklah ki
| Dengan sekocat" tenaga JOP |
tetapi sia-sia, 'liteit AJE Nov. f 30.— dan Pon
ingin membalas,
| sampai peloeit penghabisan stand tianak A/E f 25.50 per 100 kg.
Karet: Standaard Sheet sedia
1—0 oentoek SOENDA.
2“

p

1|

PASAR BETAWI.

-narda/Moeharam, 6—4, 6—4.
Otong/A.
'Hamami
—
Mh.

.mi

2

djian

:

CE

» &15

an an

» 1.86

2

:

rn

Ne

P.

44 —

Rachmanto,

A. Kosim/A. Hamami —

kemenangan

H.

goeroe dan pembatja seoemoemnja,
karena soedah tiga tahoen

3—6,

Djoehri/Moeharam, 6—4, 6—2.

lah pihak merasa sangat maloe

bang telah

:

Double:

Kawin tidak djadi, kedoea be

keterangan

6—2,

ENal

Rasanja boekoe itoe tidak perloe

rapat,

La

“ba tiba soerat

— Soenarda,

7—9.

kebersihan,

AHLAN

LI

f 9.10

» 8.10

dan tertib moerid2, besarnja dan
tebalnja sedang, baik oentoek di
bawa kemana-mana dalam sakoe.

main tennis antara Pertis

—

negeri dan banjak

tentang

Otong— Mh. Ali, 6—4, 6—3. |

beloem lagi ditjeraikan.

bagaimana

keadaan

telah diadakan perte-

Kosim

3—6,

|.

Entah

Vol

seko-

jang lain2. Lagi poela ada termoe
at dalamnja
beberapa nasihat

Single:

"maocepoen atas kemaoean Kowi
sendiri, perempoean
Maspiah

2 tahoen,

Katili/Soepandi — Samboedijo/
Toto Soetarjo 6—4, 7—5.

jaja,

:

jang

menjesoeaikan peladjaran dengan

Prawira

sekali.

Normal

D

ditawarkan:
p. 100 kg.
Vol Sl. B. Pandeglang P.S.A. f 9.10
4 H. Bl
2
P.B.N. ,, 8.30

lah samboengan berbahasa Belanda, sekolah rendah Tionghoa,

Mevr. Tinangon/Ketje — Mevr.
Moedjo/Rahardjo, 7—5, 6—3.-

.moean

BEDJAT

Achirnja didapat

lah

55

K.S.B. ,, 8.70 | Boeloe Eng Seng

KD.

Na

Levering

jang soedah bersekolah. Berbagai-bagai so'al jang hangat2 dalam
kalangan pergoeroean dite-

2—6.

Hul boeloe Krawang
K.B.B.

KMB. , 803 | Barang Muguet, terbikin dari bahan jang toelen

3

Tua

Tenh

Serang:

Bts

ga oentoek orang toea anak-anak

kaboemi

“dasar

Ad

:Balai

Poestaka,

5—7.

(Per. Tennis Indonesia Soeka'boemi) . dengan ,,Djatinegara”
catie, tjaboet, atau bikin be- .
jang datangnja dari Mr.-Cornelis.
toel, itoe kalau kaga' maoe daKesoedahan dari pertemoean
pat labrakan dari oemmat Is- ini sebagai berikoet:

poetoesan

Penerbit

"'MA.S: menotbs:
2
Hari Minggoe pagi-ini di Soe-

ke:

kantor

ea

f 8.34

K.TD. , 7.52
aa
pn
Peti. k'lit Tjer. pt. P.K.T. ,, 7.38

-

viseur
van
het
Inlandsch Onder
wijs. Harga: f0,28

Pertis—Djatinegara

aja, karena kaga' apalnja, baiklah lekas-lekas bikin rectifi-

atas

Oleh:

Moetalip/Moehamad — Moechtar/Soedjono, 3—6 1—6.

Kalau mas Ajat kaga" senga-

BANG

Almenak Goeroe 1941

Machjoe-

imi, P3, 64

Toeh, bang Bedjat kaga' ngar
tirapa jang dimaksoed Tanjoto

—.

mengerti.

Katili—Samboedjo, 5—7, 0—6.

| poenjai kita semoea ini?

2

tepat,

lekas

per100kg

ALI
E

Net,

an

ketjil Ba2
an

Slijp Boeloe OTB

KB.B

Mn

anak-anak

gar-saudagar
tavia.

Pjkan DI naa Sen NN
Hari kerdja 5—7 sore

34, Huller Boeloe

ena

Harga beras dari sauda-

(Fr. pr. K.P.M. Tegal)

K.B.A:”,, 840 | Slijp OTP

MA

» SIN

monster LORYBT

, 8.90

Levering Januari:

Vol Huller Boeloe

bawah gambar-gambar itoe tepat

Isinja perkara jang berpaedah
oentoek kaoem goeroe dan djoe-

6—8,

Slijp Boeloe

1 8.60

No. 1 standaard

S.P.A. OSH

KMD. ,, 7.71
:
Mn
34 HI. Tjere poetih K.T.B. , 7.84

dan

ster LORYBA

Tjongbie

Maan
MATRAMANWEG

p. 100 kg.

4 HI.menoeroen

J.- Soeleiman/Soepandi
Mevr. Soewardi! Heer Soewardi, | rangkan semoeanja, seperti Seko

— Tapi si Tanjoto berkata: kem

lam.
Tapi bang Bedjat pe
mas Ajat maoe tjaboet.

jang ramai

Ditawarkan: 3
No. 1 standaard mon
ta

Slijp

» 840

(Fr. Ring. Batavia)

Y

Lombok:

Ketan Java
9.20 | Beras Machine Tjiandjoer

:

Slijp boeloe
“glawi:

Levering Januari:

ini berisi

Mevr. Sa-

so/Rahardjo 3—6,

bali boeat Allah.
.
3
Kemana"
“anu
— Apa ada lain Zat jang mem-

2
|.

pertama

maoepoen

"

Moechtar

—

Asmandanoe/Zainal

|. Iik kepada Allah, biar bocat te
|. rima gandjaran atau bgeat te
— rima -hoekoeman siksa.

—

jang

Hoa

Januari:

Levering

BETAWI

Di

BERAS

selink
Ki& Dijkhuis8):

jang gandjil-gandjil. Toelisan di

Jo Saha-

no, 3—6, 2—6.
Mevr. Tinangon —

nja dari Allah dan nantinja ba

s6
te

tjoe,

J. Soeleiman — Mevr. Soedjo-

—. 'Tanjoto dari
,,Expres” itoe
|. mengoengkiri Firman
Allah,
bahwa tiap tiap kita ini asal-

—

Djilid

— Soedjono, 6—4, 10—8.

Ketje

Dengan itoe berarti, bahwa si

|.

berisi

e

Arman Tarik — Handojo, 3—6

muel,

—.

,, 8.43

(Via Makelaarskantoor Wes- | Slip boeloe H.G.

berbagai-bagai
gambar tangan
dan gambar foto, baik jang loe-

se

,,wa ina |

Allah

,, 8.02

LB.S.

» 10.58

Ampenan.

—. | (Fr. wagon Boemiajoe).

PASAR

naja, 1—6, 2—6.

lain: dan sesoenggoeh

kembali

F
gambar-

djilid.

ini:

|

Welnu:

LB.L.

Mach. Oey Kam Hoa

per blik..

itoe, . bernama
Pantja
Warna,
jang
akan diterbitkan berdjilid-

sebagai di-

'Mevr. Runtukahu —

kepadaNja kita akan kembali. |

321

Mach, Ven Foen SLR”

Minjak Tanah: Crown f 2.05, | O.K.H.
Panah f2,05 dan Devoes f 2.30 | Boemiajoe.

kai toelisan jang pendek-pendek.
Sekarang Balai Poestaka moelai
menerbitkan - boekoe - sematjam

kedoedoekan-

pertandingan,

itoe

.

pembeli f 21.— pendjoeal.

gambar, kerap kali djoega mema

—4 Asmandanoe — Toto Soetarjo

'

inja kita semoea dari Allah dan

TAG

IS,

fob

T'jiandjoer:
(Fr. wagon Tjiandjoer)

Lada Poetih: Lev. Dec/Jan. | Mach. Oeij Kam
Fob. Pangkal Pinarig f 2075 | osSH.

bahasa asing

gitoe.
'Boekoe

An ain

—

“| Adapoen

Ia

bertam-

ketjil, jang beloem pandai atau
baroe pandai membatja tidak ada
sama sekali:
1

| di miliknja P.I.T.B, (Bandoeng).

nin, wa ina Lilahi rodjien.

Pap

ini soedah

ilemikian,
tetapi meskipoen begitoe boekoe oentoek anak-anak

menangan di pehak Bandoeng
Mestinja: Inna li'I-Lahi, wa. dengan stand 9—4, djadi beeker
dirobah
inna ilaihi radjioen,
| Pemandangan sekarang mendjaa-

achir2

Belanda) banjak boekoe ja

— Kesoedahan

amin —

vering Jan./Mrt, f 8.10 pembeli,

bah banjak djoemlah boekoe jg.

kali,

Katili kelihatan sa-

mempermainkan ajat @oer | mempertahankan
Ae PN Aan
aj aa
4
Nan 2
sebenarnja

amin —

boeloe

boeloe

Adaa

,, 8.90

“Ketje—Soedjono

mendjadi:

Slijp

,, 7.53

per 100 kg.

ngat pajah.

rnjata di-mishandeld.

le-

srogel

srogel

Lolosan

BE. k. Telok

Beras

LS.2.

f 9.20

| mocaskan,

ajat jang

8

hitam:

koelit srogel

Groote Lengkong. Perhatian dari

Nah, ini terang-terangan ko- .
dapat sorakan, tanda pertandimas Ajat itoe main-main
ngan itoe satoe sama lain ingin

Sebab

Slijp

811

1 8.20 pembeli f 8.30 pendjoeal, | Levering Januari:
e.k. Batavia Jan. f 8.20 nom..| Mach. Ven. Foeng SPA

Dalam pertandingan

ditoelis:

Lada

| oentoek anak-anak. Pada waktoe

Djakarta kelihatan pech,
-toelisan itoe, tjoema maoe | -| djocara
ngat kepada mas Ajat | jang kelihatan spirit hanja Ketje,
Katili lawan Samboe|” djangan main-main | sedangkan
“djo Hoerip sama sekali ta' mebab

tertinggi.

sangat sedi-

tawaran

1.195

LTE,

J 8.20 pendjoeal dan Febr./Mrt.

“publiek memoeaskan.

Amin — amin— amin! wa ina |

Pefjah

HST.

Ketan Java
Levering Januari:

Tjere

Lolosan

Menoeroet

at

Slijp

TT Oa

dingan tennis antara P.I.T.B. la- kit batjaan dalam bahasa Melawan P.T.LD. 1 .(Bandoeng—DjaWan.
la| joe jang semata-mata dikarang
karta), bertempat di tennisbaan

lis oleh ,,si Tanjoto.”
ang Bedjat sebetoelnja ka' maoe tjampoerin
perkara

Koffie:

Isihlah di bon seblah bawah ini nummer dari merk
jang bener jang pas beroel di dalem kaleng tergambar.
Toelislah njonja poenja nama dan adres dengen terang dan kirimlah itoe coupon pada ,,De Groote
Roode 3", Postbus No. 33, Batavia.

Ini atoerannja

:

Tiap-tiap tebakan haroes dibrikoetken toetoep kardoes
dengen kertas perak, jang terdapet dalem kaleng
3-Minuten Havervlokken atawa facsimile (jang se
roepa dengen itoe). Siapa sadja boleh mengirim
sebanjaknja

tebakan,

asal

tiap-tiap

jika

tapnan
"1
'
:

, :

“
'
t
Lho

ada

banjak

jang

.de Groote Roode

menebak

kali dibrikoetken

3,

kena,

Aid. E

, » « » «. « $

1

Pa

n

0or”70s58a1n

1

»

.

0.0.

“

ancvass

1

1

20 prijs-prijs

#.

“ti

00

3

150—
75,—
50,-

8

aoi...

25 prijs-prijs djoemblah sama sekali

un

15,-—

19"

10, —

100

f 400,—

— MINUTEN

poetoesan

1postbus

1 prijs kepala dari

LL.

toetoep kardoes dengen kertas perak atawa facsimile
misti
(jang seroepa dengen itoe). Tebakan-tebakanKiriman
dikirim paling laat tanggal 31 Maart 1941. ditolak.
jang tida ada atawa koerang franconja aken

ai

boet tentang meninggal

V,

Era

Siijp Tjere

f 0.921/, pendjoeal.

Balgi

ah

Lolosan Tjere

nom.

Citronella: Contract A levering Jan./Maart f 0.90 pembeli,

oleh
Agan f OTO

“Penerbit:

res” di Soerabaja djoe- | inj telah dilangsocngkan pertan- | . Sesoenggoehnja

f 0.315

per VX, kg.

Djilid It. Dikoempoelkan
man
Har

Crepe

33,

atavia.

HAVERVLOKKEN

Saja taoe pasti, bahoea tjap No, .... ada pas betoel di dalem kaleng
jang tergambar, Bersama ini saja brikoetken satoe toetoep-dalem
satoe
atawa
Havervlokken
Dalem tabriek 12 djem lamanja dikoes
3-Minuten
satoe kaleng
dari
carton
en
,
koes plahan-plahan zonder api. Dari itoe
loekisan dari itoe.
“
Nama: ...
rasanja goeri..
:
Adres: .....
wo...
n Verwey & Dunlop N. V.
nggal:
Harmse
Tempatti
Imp.Hvg.
ommanw

wanna

una

maa

MAAN

AAA

AMA

MM

AKN

M Pn

: Ta

hoa — 19.00 Lagoe

Radid

: AaranINA NNNSAans

Djawa —

dan orang

— 12.45 Vocalia — 13.00 Lagoe makan — 13.20 Berita Pers
— 13.30 Lagoe Makan — 14.20
Berita Pers — 14.30 Toetoep.

Minangkabau

Asli

—

17.00 Tanda

Toetoep.

KEMIS, 16 JAN.

—

'pinan

toean

R. Martopo

18.00 Lagoe Hawaiian — 18.30
Lagoe-Arab — 19.00 Pembatja.
an Al Gur'an — 20.00 Ketoprak :

'' Djawa — 24.00 Toetoep.

DJOEM'AT, 17 JAN.
8.00 Lagoe Melajoe Seberang
—- 8.30 Lagoe Soenda — 9.00 La
“goe Hawaiian Canton — 9.30
Lagoe Tionghoa — 10.00 Lagoe

' Gambang Kromong — 10.30 La
$ goe Djawa — 11.00 Pengadjian

| al @oer'an — 12.00 Toetoep.
17.00 Lagoe Krontjong dan
Stamboel — 18.00 Lagoe Soen
da — 19.00 Taman anak2 oleh
Oom Soep — 19.20 Pembatjaan

. KEMIS, 16 JAN.

Proefuitzending

jngan — 20.15

“H.O. Riang Hati — 23.00 Ber' henti
R. K.

P.P.
PENJIARAN
Djawa Barat

— Bandoeng HI 192, Batavia Ii 197

KBMIS, 16 JAN.
17.00 Tanda waktoe — 117.02
Satoe djam dikalangan ,,Krido
Bekso Wiromo” — 18. 00 Genesmen — 18.45 Adzan
- ding

kasidah — 19.00 Gending

dan

Karesmen —
IX

19.30 Berita Pers

20.00 Dari piring hitam —

.—

Oemoem

20.05 Penerangan

Islam — 20.50

Agama

'”20.20

—

Krontjong — 22.00 Ketjapi —
24.00 Toetoep.
: DJOEM'AT, 17 JAN.
waktoe —
: .00 Tanda
"115 Berita Pers. —

6.02
Berita

ongadj ji Guran 2 6.30

7.30 Toe-

“1200 Tanda waktoe — 12.02

' “Gamelan Soenda — 13.15 Beri

' ta Pers — 13.30 Gamelan Soen
AN
— 14.15 Berita Peka
— “da
Lagoe Ambon — 17.30 Moesik
Panai —7 18.45 Adzan — 18.50

— 20.00 Dari iritig hitam —
Penerangan

Oemoem

20.20 Kesehatan
—

—

20.50 Gam

'boes —
— 22.10 Lagoe Minangka-

2 Asli : — 24.00 Toetoep.

| PENJARA
Tender

PL. 20.5.

HR
KEMIS, 16 JAN.
5 : 17.00 Tanda waktoe — 17.02
. Lagoe
Djawa —- 11. 30 Lagoe
—

18.00 Lagoe

Agama Islam —

20.50 Kron-

tjong oleh ,,R.0.” — 22.00 KeTe uga 24:00 Ne
4s

“DIOEwAT, 17 JAN.
17.00 Tanda waktoe — 17.02
: Naba Ambon — 17.30 Moesik

Hawaii — 18.45 Lagoe Tiong-

— 21.30 Dari piring hitam —
22.00 Tanda
waktoe.
Berita

Pers —

22.05

Robert Pikler's

DJOEM'AT, 17 JAN.
6.00 Tanda waktoe. Pemb. —

hoekoem

Selasa

akan

itoe

JOSEPH KENNEDY

segera

Ambassadeur di Inggeris.
Washington,
Selasa
(Reuter). —
Pengganti Josep
Kennedy
selakoe
ambassadeur
Amerika di Inggeris telah terpi-

kemadijelis

komisi-armada.

Komisaris Philippina di Amerika Serikat, Elizalde memberi tahoekan
kepada
United
Press,

tindakan soepaja marine diberi
kekoeasaan
oentoek mendjoeal
keperloean armada dan persediaan-persediaan kepada gemeenebest.
| —

bahwa oentoek tindakan itoe gemeenebest
mendapat
bantoean
sepenoeh-penoehnja
dan keda-

tangan

ia

bersangkoetan' dengan

itoe,

bahwa

dengan

dari

adalah.

United

kabar,

disampaikan

perwakilan

'Philippina, dimana akan diambil

Anaknja

perwakilan.

mendengar

hoekepada

sendiri di Amerika

lih. Hal ini oleh Roosevelt diterangkan didalam konperensi pers
jang langsoeng hari ini.
President
menolak
oentoek
meng| oemoemkan namanja.

es

sekarang

tambah

koeat,

Gemoek dan Girang!

Inilah hasilnja dari: NO. 41 WATSON'S BABY WATER
Obat boeat djaga kesehatan Anak2 dan Baji2
Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada anak2 atawa baji2 pasti
tiada bisa" dapet KAK
peroet, masoek angin, sakit kaget dan ganggoean2

Djoem'at, 1? Jan. 41.:

waktoe maoe toemboe

Tidak ada lelang.

soe makan sehinga anak2
gemoek.
Rasanja manis

Terdjoeal oleh semoea
diri pada

gigi. Ia bikin tambah

nap-

bisa tambah koeat dan
dan gampang
dipake,

toko obat atawa beli sen-

Hoofdagent:

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO,
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.
Harga 1 btol 30 sen.

6.01 Dari piring gramofoon —
6.15 Peladjaran Gymnastiek —
6.30 Berita Pers — 6.35 Dari
piring gramofoon — 1.00 Tan-

.

da waktoe — 7.01 Dari piring
gramofoon — 7.30 Berita Pers
— 1.35 Dari piring gramofoon
— 8.00 Toetoep.

11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Sonates — 11.40 Accorde
on — 12.00
Genremuziek —

1230

Boenga

rampai —

13.20

Berita Pers — 13.35 Studio Or
kest — 14.20 Berita Pers —
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.—

17.01 Isi

programma —

17.03

Boenga rampai — 17.45 Gymnastiek — 18.00 Peladjaran ber
njanji— 18.30 Musette muziek
18.45 Radio Oranje — 19.00 Be
rita Pers dan Oedara — 19.25
Karangan Bach — 19.45 Agama
Kristen

—

20.00

Instrumenta-

lia — 20.30 Merkelbach concert
— 21.00 Hoorspel — 21.30 Se-

rieus

concert — 22.00 Tanda

waktoe Berita Pers — 22.05 Om

roep Orkest — 23.00 Toetoep.
B. R. V.
157,89 dan

Stadszender

Archipel-

.zender 61.66 M.
KEMIS, 16 JAN.
17.00 Tanda waktoe. Pemb, —
17.04

—

Pada

18.00

waktoe

Cinema

18.20 Orkestmuziek

minoem

teh

orgel

soli —

—

18.50 Ri

chard Crooks — 19.00 (Ar.) Be
rita Pers — 19.00 (St.) Zigeu19.50 Pianomuziek — 20.00 Het
Albert Sandler Trio — 20.30 La
Dammanation
de
Faust
22.00 Berita Pers — 22.05 Lagoe dan sa — 22.45 Mills Brothers — 23.00 Toetoep.

DJOEM'AT, 17 JAN.

Berita

Pers — 6.40 Roepa2 —

1.30 Berita Pers — 7.40 Lagoe
roepa2 — 9.00 Orkest — 9.30

GELOMBANG

ASMARA.

56

w

— Barangkali

|

kanda, meskipoen

— telah dewasa, ta' sanggoep meniroe kleine officieren Japan itoe,

boekan?!?

Boeah dari pada pendidikan
fjinta bangsa dan noesanja itoe,
seorang Generaal rela

dengan

sederhana, seba-

“hidoepnja seorang kebanja-

kan, -diam dalam roemah ketjil,
karena
seperdoea gadjihnja dipasrahkan pada negeri goena ke

Fiats

|

soli — 10.30 Instrumentale klan
ken — 11.00 Richard Crooks en
Beniamino Gigli — 11.20 Viool
en cello soli — 12.00 (Ar.) Se-

KONINGSPLEIN Z. 2 — BATAVIA-C.0 AGENTEN

tengah djam boeat orang sakit

koekoehnja

dalam

darah

dagingnja,

ternjata waktoe

rang dengan

Rusland

pada

pe1905,

dengan seroeannja: ,,njawa dan
badankoe goena bangsa dan noe
sa,” terboekti negeri jang besar
dan koeat balatentaranja dapat

sahkoe tentang negeri Matahari
Terbit ini, lain hari akan koesamboengnja, — agar mendjadi-

“kan pemandangan boeat kekanda dan ra'jat Indonesia hendaknja.
. Sampaikanlah sembah pengebaktikoe pada boenda, dan salamkoe pada handai taulankoe.

Wassalam adindamoe
jang setia
w.g. Roesmi.

pendek.

“Japan

jang

hanja

bera'jat

koeatan persatoeannja

jang

ke
ber-

“sandar pada ,,tjinta bangsa dan
noesanja”, — dapat memaloe-

'kan

Europa, dan sanggoep ber-

hadapan dengan doenia.
Sampai disinilah dahoeloe kis-

, daar is een reden

voor!

IN ALLE VOORNAME

PLAATSEN

VAN INDIE

«

dihantjoerkan dalam waktoe jang

80.000.000 manoesia, dengan

langs den weg ..

IAT-JAUR

Vocalia — 10.00 Cinema Orgel

amat
. Oleh: S. Mohammad Soebir.

En z00 zijn er nog tientallen andere redenen om
een Fiat te koopen. Laat U zich eens vwrijblijvend
door ons inlichten. U ziet hoe langer hoe meer

“

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.04 Pada waktoe pagi — 6.30

Perasaan kebangsaan bangsa
Japan: jang memang
terpateri

gai

Geraldo

Press

Sabtoe, 18 Jan. '41.:
Lelang
Perceelen oleh Mr.
Tan Eng Hoa
di Vendulokaal
Bat.
Lelang
Commissie oleh Feniks di Kramat 104.

Band — 22.30 Concert arrange
menten — 23.00 Toetoep.

pentingan bangsa dan noesanja.

sehingga

(St.)

Beri

madjelis

(U.P.). — Pemerintah Amerika
bertindak oentoek dengan tjepattjepat mempermoedah
defensie

moem — 20.30 Omroep Orkest

Hawaii

5 51930 Berita Pers — 20.00
- Dari piring hitam — 20.05 Penerangan Oemoem
20.20

bidoep

19.00

(Ar.)

dimadjoekan

itoe

ners — 19.30 Lagoe Cowboy —

PRK

NOESANTARA

' Soenda

—

Washington,

dan Orkestnja
"— 19.30 Bob
Scholte menjanji — 20.00 Piano
17.01 Isi programma — 17.03
Boenga rampai — 18.00 Hawaii : recital — 20.35
Cello Soli —
an Syncopators — 18.30 Swing
21.00 Vioolconcert— 21.25 Vo
music — 18.45 Radio Oranje —- caal: — 22:00
Berita Pers —
19.00 Berita Pers dan Oedara
'22.05-Concert — 23.00 Toetoep. |
— 19.25 Potpourri.— 19.45 Pi
KABAR LELANG
ano — 20.10 Pemandangan Oe-

“17.00 Tanda waktoe — 17.02

.

Pers

19.00

NANN EN NETT M NN NA NAN

. Atas permintaan "marine
I-koem

£

3 - Toetoep..

2005

Ita

—

NNAN

DEFENSIE PHILIPPINA

18.00

17.00 Tanda waktoe. Pemb. —

kitab Indjil — 20.00 Lagoe Seli

—.

17.04 Lagoe roepa2 —

Boulanger

Tana tenti
MENETENN
NAN

Pemb.

Lagoe2 dari Hawaii — 18.30 Lu
cienne Boyer — 18.45 Georges

PENJIARAN NIROM BARAT.
Batavia II 121 dan Priok II 41 M.

—

waktoe

NAN SNAMAN

PELAN NANDA

(St.)

piring . hitam — 20.05 Penera-

24.00

117.00 Taman anak2 atas pim

12.00

Lagoe gembira — 12.30 Orkest

Lagoe

Zender Y.D.G. 8 Gelombang 89,82

toea —

19.30 Berita Pers — 20.00 Dari
ngan Oemoem — 20.20 Keseha
tan — 20.50 Gamboes — 22.10

V. O.
RB. O.

Lembaran kedoea pagina IV.

PEMANDANGAN

Kemis 16 Januari 1941

Dalam

hajalnja terbajang, be- j

berapa pasoekan pemoeda Indonesia jang tjinta tanah air dan
bangsanja,
berbaris bersap-sap
sebagai gelombang ditengah Iaoetan Pacific.

Dalam

hatinja penoeh pengha

rapan agar Indonesia dapat meni

Akoe

ta' tahan

lagi iboe, ber-

tjerai lama dengan

Roesmi.

Ha-

tikoe tertambat padanja. Dihadapan
matakoe
terbajang-bajang
sahadja wadjahnja”.

—

,0, ja anakkoe,

sabar.

Djangan

koeatir

sabar,....
lagi, dia

toch ada pada tangan kita”.

begitoelah permoesjawa-

roenja.

ratan antara

xx

iboe

dan

anaknja

— ,,Anakkoe Soes€no, - adikmoe Roesmi telah hampir kemba-

tentang dirinja Roesmi.
Dalam pertemoean jang moela

li lagi. Berkemaslah engkau, apa

moela,

mempoenjai keinginan akan ber-

kanja berseri-seri, sebentar terse

jang perloe!” — kata iboe Soes€no.
— ,,Masih lama iboe, kira-kira
1 tahoen lagi, karena adik Roesmi katanja masih akan meneroes-

njoem,

kan peladjarannja - lagi.

nja,
Maksoed

Begitoelah, — pada soeatoe
hari Soestno. membatja soerat
Roesmi
Dalam

lengkan

kepadanja.
ia membatja
sebentar

kepalanja

itoe, moe-

menggeleng-ge-

keheranan.

baroe

ini akoe

terima

Baroe-

soeratnja.

kin ia tergila-gila dalam

Kelana MK

bs Ki Kan

bb

telah

hatinja,

setelah ia lama berkoempoel dengan
Roesmi didalam roemah-

kan dengan Soes€no. Makin besarlah

keinginan

Soeseno

“Oa:

itoe,

dan boedi Roesmi selama
lam roemahnja itoe.

sete-

dida-

Ta' dapat diloekiskan, betapakah perasaan hati Soes€no selama ditinggalkan oleh Roesmi itoe.
Waktoe

ia berkoempoel

itoe, ia

maloe akan mengoeraikan segala
isi dadanja,

karena

dalam

wak-

toe itoe perasaannja hanjalah sebagai saudara kandoeng sahadja.
(Akan

iboe

iboe

lah ia mengetahoei tingkah lakoe

disamboeng.)

me..

“

Abs Maba

memang

isterikan Roesmi. Begitoelah ma-

“

dala

Soeseno

ngambil Roesmi didjadikan anak
angkatnja,
ialah akan dikawin-

