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| ant

- Sementara fihak Ing
boekti2, bahwa Dierma

bertemoe.

bi Hitler dalam sidang|

kan, fihak Djerman

lain-lain mata

Seorang 'industrieel

oleh Djerman oleh karena
tolorgan kepada orang

elgi. menierahkan

di Djerman dan.

goena pembeli Spitfire.

' Nederland.

Kapal Itali di

Dalam pada itoe seboeah pe-

1

3 sawat 2

Da

tjong2 dan pedagang
Kapal Perantjis

Reuter dari Ziirich 16 Jan. me-

Ikan

loem

RA

dah Aki

Dalam
£

manja dalam pendjara, karena ia
la. | etoedjoe kepada kegiatan Ing-

Catania, jang menjebabkan air
3

oe selandjoe tnja

kit keroesakan. Tetapi ada:
koerban-koerbannja.

5

Orang mendoega, bahwa lapa-

menoetoerkan, bahwa koendjoe| ngan dari wakil Vichy di Paris,
Debrinon, jang soedah ditoeng-

ngan Catania itoe ialah pangkalan-pangkalan jang dipakai oleh |

eris.

F3

SIA:

— “GOODWILL-MISSIE TIONGDjerman oentoek menembaki st
KOK DI RANGOON
Lapangan
penerba|
"3
lustrious”.
“| kiranja akan lekas dilakoekan
Rangoon,
16 Jan. (Reuter).
ngan
itoe
pertama
kalinja
pada
|
Ur sedjoemlah 100.0 Da ukarilok dan kemoedian akan disoesoeli
Miposwilaniasie
Tiongkok di
Minggoe
malam,
doea
hari
sete|
$
Na
Fonds. Bira
oleh sidang kabinet pada tangawah
pimpinan
Wu
Teh Chen
gal 18 boelan ini. Perloenja goe- lah serangan kepada ,,lllustrious” |
ri.ini soedah tiba di Rangoon.
“na
bitjarakan perhoeboengan
| . dilakoekan, ditembaki.
g0e. lama

sekali, kepada

Vichy,

ORANG-ORANG DJERMAN

— Djerman—Perantjis.

BERBAHAJA

Koresponden tadi memperingat

:

| kan poela, bahwa a Debrinon sa
bean

“WILHELMSHAVEN TAK
KEROESAKAN ?
aa

ngand

soedah tak bisa | na joe lagi.

alam pada itoe kapal perang

| Reuter dari Londen 16 Jan. me

menengge-

ngabarkan, bahwa fihak Djerman

seris telah dapat
doea

boeah kapal pem- |

Pan

mengatakan
'keroesakan

aa

tidak ada didapati
kemiliteran,
ketika

IR.A.F. mengabarkan serangan di
2 “Wilhelmshaven.

GGAGALKAN KEBAKA-

menambah

RAN DI LONDEN

Reuter 2
LAF. en

meriam

membikin

kebakaran

:

atoeh poela dimatjam-maj m distrik locas sekali.

malam itoe poen

citar diatas Inggeris Timoer
pesawat-pesawat Djerman
at disamboet dengan temba-

Bolehlah dikata-

bahwa djoemlah koerban pa
oemoemnja sedikit,
a Ker OegiaRnA.

bahwa

Italia

dari Londen mengabar1 Tapa telah Oia

Reuter dari Londen 16 Jan. me

oedara (eskadrille) boeat keper-

Djerman.

bahwa

koresponden

di Londen,

se-

Adapoen

sebab-sebabia ikoet
pandan

Doea orang dari temannja diangkoet ke Djerman dan dihoekoem. Lain koerban dari penindasan Djerman di Belgia ialah

wat Tea

bahwa
Na

menge-

jang mene-

pesawat-pesa-|

malamnja soe-

seorang

perempoean

Amerika

memperbanjak

PERSETOEDJOEAN KOMISIARMADA
Washington, 16 Jan.

dari kala-

ngan masjarakat tinggi di BrusAANG

waktoe
velt.

kapal?

Lglaasan

djoei dengan boelat-boelat akan

diberi belandja tambahan
- 909
'miljoen dollar lagi perloe boeat
membikin 400 boeah kapal-kapal
ketjil, teroetama sekali pemboe-

| roe kapal silam, penaroeh perioek
api dan kapal-kapal torpedo.

oleh

Roose-

FORD MENJEDIAKAN PABE-

—

RIK-PABERIKNJA

.

New York, 16 Jan. (Reuter). — Henry Ford — jang ter| masoek golongan kaoem isolatio| nist —, hari ini didalam p€datonja dengan perantaraan radio te- | tah memperma'loemkan,
bahwa

da akan menjerahkan segala alat-

dan2 | egoabranga

djika sewaktoe-

Sjarikat

telah bertolak ke New

Foundland

(seboeah poelau ke-

poenjaan

Inggeris

didekat

tepi

Canada. — Red. Pem.), oentoek
mendoedoeki pangkalan tentara
Amerika disana.
BOEAH

KAPAL
LAGI

Washington,

DAGANG
.
16 Jan.

| (Reuter). — President Roosevelt

dengan

formeel

minta kekoea-

saan
kepada
Congres
boeat
membikin seboeah armada jang
terdiri dari 200 boeah kapal dalagi ,,berdasar kepada da-

sar-kesoekaran

(on

TI

basis)”.

Ia

sterling,

djoemlah

100.000

sehingga bisalah kese-

moeanja
akan
boeat memboeat

dipergoenakan
satoe pasoekan

loean Royal Air Force.
Eskadrille itoe akan dinamakan -,,British China Sguadron”.

Adapoen matjam pesawat jang
hendak dibeli itoe akan diserahkan kepada

kebidjaksanaan

Mi-

nisterie Penerbangan.
Selain

daripada

'itoe

Pers

Tionghoa mengoemoemkan,

bah-

wa persetoedjoean perdagangan
antara Tiongkok dengan Inggeris
akan ditanda-tangani di Chungking. Harga persetoedjoean itoe
konon djaoeh lebih penting daripada perdjandjian
jang paling
baroe antara Tiongkok dengan

Sovjet Roeslan.

perangnja : lagi.
mempergoenakan

213

miljoen

President Rooseveit itoe menjo

pada serdadoe-serdadoe Amerika

gang

meliwati

dollar boeat menoetoep biajanja.

LASJKAR AMERIKA DI

200

dah

MAP
AP

PAS

(Reuter). — Badan Komisi ArNEW FOUNDLAND
mada daripada Badan PerwakiNew
York,
16 Jan, (Reulan Amerika telah mempersetoe- 'ter). — Barisan pertama dari-

demikian | permintaan daripada pembesarpembesar marine, ja'ni soepaja

MENJERANG DJERMAN

geris pada hari Kemis pagi soe-

orang industrieel dari Gent telah.
ditembak mati oleh orang-orang

makloe-

INGGERIS

ngabarkan,

oea kali serangan dilakoekan |
idland distrik dan brisant-

tembakan.

dalam

loearkan makloemat,

oleh pemboeroe Ing-

Pemboeroe

jang dite-

Reuter dari Londen 16 Jan. me

lam pada itoe pesawat Djer- |--rangkan,
ata

kali & ang Djerman jang masoek
Bulgaria selakoe orang pelantjongan atau orang pedagang.
DITEMBAK KARENA MENOLONG ORANG INGGERIS

boeah pelaboehan di Djerman nja ialah oleh karena
Yetata”.
5
1 menolong orang-orang
| Inggeris.
CATANIA DIMERIAMI

nden. Banjak meriam bakar
djatoeh sebagai hoedjan di- |
-matjam distrik. Tetapi
ma lagi soedahlah api daadamkan.

ai | »BRITISH CHINA S@UADRON”
Shanghai, 16 Jan. (Reubatin banjak see: — Fonds Peperangan Ing-

dipertjaja, bahwa

Wilhelmshaven

|

de-

£

Reuter bagian diplomatik menerangkan tentang diterima kabar
dari soember-soember jang lajak

mat Djerman itoe tidak diseboet.
Tjoema disindirkan ,,salah se-

car pada waktoe malam telah
oba. oentoek menggagalkan
baan

mereka

e rima”

malam hari ber-

dengan pendjaga

Tetapi

1

ngabarkan,

poela oetjapan ,,se-

pandjang berita-berita

un Jan.

Banget

MUA

| menga

Pe

t

MASOEK

Pan.

sitoe
mereka disamboet
Hiagala kegembiraan.

T

Se

poen

rongkan permintaannja
ketika
memboeat doeta kepada Congres. Antara lain-lain ia berkata:
»Saja jakin, bahwa kepentingankepentingan nasional dengan tjepat meminta soepaja Amerika
mendjalankan

soepaja tahan kepada bahaja
kekoerangan doenia atas kapal-

dibolehkan
Ken

AL

Ae

jang djoega

ten-

toenja akan mengenai Amerika.

BAHAJA BAGI AMERIKA
“Kalau Inggeris kalah.

Reuter

dari Washington

16

“Jan, mengabarkan, bahwa menteri pep erangan

Amerika,

Stimson,

telah memberikan keterangan depan koemisi perwakilan oeroesan
loear

negeri,

bahwa

akan menghadapi
angkatan

minta

tindakan-tindakan

kapal dagang,

laoet

Amerika

bahaja,

kalau

Inggeris

dihan-

.tjoerkan atau mengalah.

boeat

dan

Sebagai dasar diambil doea roe
pa hoekoem dan doea roepa ba
dan pengadilan.
. Soal
hoekoeman
atau peratoeran peratoerannja jang haroes didjalankan oleh pengadilan memangnja soekar sekali di
satoekan atau disama ratakan
boeat semoea golongan pendoe
doek. Sebab tiap golongan bang
sa mempoenjai perasaan dan ke
perloeannja sendiri dalam
soal hoekoem atau oendang2 jang
haroes dilakoekan oleh badan2
pengadilan.
Hoekoem. bertali
an rapat dengan penghidoepan
dan
L.

pergaoelan masjarakat se
harinja.
Egnnyi doyan

asjarakat Indonesia)

cemoemnja memang soedah

Dan

'jang sedang

perobahan2

dibitjarakan

itoe

imalahan masih beroepa peroba
han2 jang ketjil dan beloem ber
arti banjak.
Dalam penghidoepan dan per
gaocelan sehari
harinja boeat
bangsa kita oemoemnja berlakoe hoekoem adat jang beloem
tertoelis, padahal
boeat golo-

se

boeat

semoea

golo-

ngan bangsa?
Snasioo
badan

paji adilan
atau hakim di Indonesia moes
tinja tersedia oentoek semoea
golongan bangsa dengan tiada
membeda bedakan lagi.
Perbedaan

dalam

organisasi

penga

dilan jang masih berlakoe
sekarang ini sebaiknja haroes di
hilangkan.
Tidak
moestinja
dan tidak perloe diadakan Landraad oentoek bangsa Indonesia
disamping Raad
van
Justitie

oentoek golongan Belanda.
dak

moestinja

diadakan

'Ti
Resi-

dentiegerecht 'kalau Landraad
sanggoep melakoekan pekerdja
. han residentiegerecht.

dari pada hoe-

koem Belanda. “Perbedaan da
lam hoekoem jang tidak bersi

fat merendahkan sesoeatoe

gai matjam wet jang tertoelis.
Hoekoemnja memang berbeda, tetapi tidakkah bisa diadakan satoe roepa badan pengadi
lan sadja jang keloear nampak

nja sama

moestinja haroes
mempoenjai
hoekoem atau oendang2 sendiri

jang berlainan

perbedaan

ngan Belanda soedah ada berba-

oganisa

donesia ini apa jang dalam ba
hasa Belanda dinamakan ,,dualisme” atau tjara ,,doea matjam”

bikin

el, jang dihoekoem 2 tahoen la-

bom-bom di

hoekoem

diadakan

. semoestinja.

si pengadilan kita dapati di In |

Pembesar Marine min

LA

Landraad

sih djoega

perbedaan jang sesoenggoehnja
bisa dan
haroes dihilangkan '
Maka perobahan ,,strafproces
recht” jang
dibitjarakan
dalam Volksraad memang soedah

semoea golongan bangsa.

sebagai pelan-

Larmada ketjil.

dollar

dan

wetboek.
Tetapi apa sebabnja:
dalam tjara penoentoetan
ma

| bangsa Indonesia serta Residen
tie-gerecht
dan Raad Justitie
oentoek bangsa Belanda dan se
landjoetnja Landgerecht boeat

asoek Bulgaria.
24” mentjoba oentoek
didekat Brazilia.
0 dollar oentoek

200.

angkatan kapal dagang, :

-i

. STERLING
- dari Land" 16 2

telah
/

minta

ta KN

Kerstmis, |

hari

dimadjoekan paini di Vichy
toelis KoSuisse.

MENJOKONG 100.000 -

Roosevelt

sterling

akan masoeknja pasoe

. mendobrak blokkadeI

ngabarkan, bahwa djawab Hitler
“ Fatas amanat” persoonlijk - dari
| maarschalk Petain jang dikirim-

.

recht),

100.000

Sbs
kan Djerman di Bulgaria.
Orang2 Djerman jang menjamar

DJAWAB HITLER KEPADA
- PETAIN

toehkan dengan into. 1

joemlah

“Tengah telah ditengge-

La

- lamkan Inyggeris.
Moskou tak tahoe me

| sawat R.A.F. hilang.

telah dihoekoem mati
itoedoeh memberi peraan Inggeris.

menjatakan dengan

endapat banjak keroesakal keras, dengan ketera-

ngan jang koerang djela

(000.

jang bertalian dengan tjara penoentoetan dan pengadilan di
Indonesia.
Lain kali hal
itoe
moengkin kita bitjarakan
le
bih landjoet.
Boeat sementara ini tjoekoep kita kemoekakan lebih dahoeloe organisasi
pengadilan di Indonesia seperti
berwoedjoed dalam Raad
Dis
trict
(Districtsgerecht), Raad
Kaboepaten
(Regentschapsge- |

sris

me

OLKSRAAD sedang membi
tjarakan beberapa
soal

go

longan memang soedah lajak.
Tetapi
perbedaan
hoekoem
ini tidak oesah dan tidak perloe
haroes membawa poela perbedaan dalam organisasi pengadi
lan dalam segala segalanja. Apa
lagi dalam soal crimineel atau
penoentoetan jang bisa beraki
bat dalam
hoekoeman denda
atau pendjara soedah diadakan
satoe hoekoem oentoek semoea
ialah Strafgolongan bangsa,

ITALIA:
KROONPRINS UMBERTO
DJADI DJENDERAL
United Press dari Rome

“ialah:

Tegasnja

dualisme

atau perbedaan dalam organisa
si pengadilan
haroes dilenjapSebaiknja
kan seberapa bisa.
falah diadakan satoe hakim dan
satoe roepa organisasi badan2
'pengadilan oentoek semoea golongan, meskipoen hoekoemnja

bisa berbedaan dalam beberapa
hal.

Tiap
ngat

dualisme
perloe

lenjap dan

jang

sebaiknja

tidak

sa

haroes

dalam

organisasi
pengadilan serta penoentoetan
masih banjak sekali. berbeda
an2 jang tidak moestinja diad:
kan.

Sg.

do Sul. Kruiser pertolongan Inggeris »Asturias” nampak pada
tempat itoe djoega. »Mendoz2”

16
bisa didekat pantai Brazilia tingJan. mengabarkan, bahwa dike- ! gal disitoe sampai di Natal, tetaloearkan
permakloeman
opisil
pi haroes masoek laoet-lebar oer:
tentang
diangkatnja kroonprins
toek bisa berlajar lebih landjoei
Umberto
djadi djenderal pada
ke Laoetan Atlantik.
lasjkar Italia.

AMBASSADEUR
HITLER-MUSSOLINI TAK
. DJADI BERTEMOE ?

Reuter dari Londen 16 Jan. mengabarkan,
bahwa Stefani dengan terang-terang menjataikan
tidak benarnja berita akan bertemoenja doea orang pemimpin

Hitler

dan

jang tersiar
adalah tidak
mata.

Mussolini.

Kabaran

diloear negeri itoe
berdasar
semata-

Vichy,

LEAHY SAKIT .

16 Jan. (U.P.):

Ambassadeur

Amerika-Sjari-

kat, Leahy, pada sa'at ini sedang

menderita sakit. Oekoeran panas
nja

tetap

tinggi,

sehingga tidak

bisa meninggalkan tempat tidoer,
Tetapi meskipoen demikian ia
tetap
memperhatikan keadaan.
Doea kali sehari ia bermoesjawa-

rat dengan

Iste Ambassade secre'

taris, Matthew, jang sekarang ber

lakoe sebagai badan perantaraan
antara Leahy dengan PemerintaKAPAL PERANTJIS HENDAK
han Perantjis.
MENDOBRAK BLOKKADE
.INGGERIS
16 | ROESLAN:
Reuter dari Montevideo
Jan. mengabarkan, bahwa kapal
MOSKOU TAK TAHOE
Perantjis ,,Medoza” pada tangAPA-APA
gal 14 boelan ini setelah siang
Reuter dari Moskou 16 “jan.
soedah meninggalkan Punte Del
mengabarkan, bahwa Radio MosEste, perloenja oentoek mentjoba
kou menjiarkan kembali keteralagi mendobrak blokkade Inggengan Moskou tentang tidak tahoe
ris, jang dilihatnja

kira-kira ada

3 km djaoehnja dari Rio Grande

nja

adanja

pasoekan-pasoekan

Djermam masoek di Bulgaria.

Png mawas

PEMANDANGAN
2

Berhoeboeng

dengan

nja.kemadjoean

Membetoelkan

A ARAH DJERMAN?

Artikel

P3

ERITA-BERITA

kemarin

| itoe

berkepala
,,Sarekat Sekerdja
dan Partij politiek”, karangan:
Mr, Soeprapto.
Disitoe antara lain lain ada

»meng-anschluzz” poelau

:eaan

pergantian

keroe-

oleh Italia kepada. Djer-

“toe. "-

— Sesoenggoehnja ala dewasa

ataukah tidak.
|.

rang ialah

ito

Selain date

Tetapi jang te

tentara

angkatan
Tengah

ini,

“Bagi kita sesoenggoehnja, ti
daklah perloe kita heran bahwa
tentara Djerman pergi mendoedoeki salah satoe daerah kepoe
-njaan Italia, karena menolong

Betapapoen

djoega,

“dari partij2 politiek, partij

peristi-

Letak Sisilia sangat dekat de
|
ngan Tunis.
Dengan pendoedoekan Sicilia

tas kapal

|.

“antara Laoetan

Te-

ngah bahagian barat dan Laoe
. tan Tengah

bahagian

Timoer.

Poen gerak Djerman seroepa
|

ini tentoenja
sangat
penting
poela, djika diingat betapa le-

| mah tenaga Italia di Lybia.
0.

Belain

daripada

itoe, perloe.

|... poela agaknja dinjatakan disini
kepada, desas desoes baroe baroe ini bahwa Djenderal Weygand konon
soedah membela- kangkan Vichy dan memehak

De Gaulle.
Ea
Orang tahoe tentoenja bah-

wa djenderal

ini kini berada

di Afrika djoega.

“ Melihat

segalanja

ini se-

£ 2 moea, ada pocla kemoengkinan,
bahwa

tentara Italia di Lybia,

| kalau tidak

hebat?

serangan

Inggeris dari Mesir, akan

me

dekan
Tunis poela (Algeria).
“ Gerak tentara darat Italia da
a Lybia tentoenja bisa diban
toe oleh tentara angkatan oeda
-ra Djerman jang sekarang ber
ada di Sicilia itoe, itoepoen dji

ka tidak senantiasa dioesik oleh
Royal Air Force.
Maka

nampaklah

sekarang

Djenderal

sekitar

Laoetan

ngat membahajakan Joenani.
T.. Terang kiranja, bahwa dari
“pertengahan: Lacetan Tengah
sampai kesebelah timoer (atau:
Timoer-Lacet) Djerman Italia

hendak beroesaha bisa mengga
gahinja, dan hendak mematah-

kan kekoeatan sekoetoe disitoe.

Inipoen masih mendjadi soal
besar, djika diingat betapa he

bat serangan2 tentara Sekoetoe
0
5

pada dewasa ini, baik dimedan
perang Albania macepoen
di
Afrika.
— Tetapi,:. . . makin besar kegi
atan

Djerman

disebelah. Laoe-

Winkelman
doep.

masih

tentara “angkatan

diserboekan

daratnja

keselatan,

maka

makin ketjillah kansnja, bahwa
Djerman akan menjerboe di nen

geri Inggeris
Dan djika demikian, maka ke
. sempatan bagi Inggeris lebih be
sar lagi bayi menjoesoen njoe|.
e
soen kekoeatan dan alat alat

)

perang, serta makin besar poe

' Ia harapan

menjelesaikan

bantoean dari Amerika.

soal

loeh.

sementara

-diserahi

hoe

seorang

anak

orang tidak bisa diha

rapkan lagi djiwanja, dan sege
ra sesoedah itoe berbagai bagai
station2 radio menjiarkan beri
ta wafatnja.
Soedah tentoe sekarang mem
bikin orang
berasa
sjoekoer

pernjataan terima
kasih dari
, bangsanja, disebabkan ketegoe
han pendiriannja dan kesetiaan
nja:
Zeep poeder

Keloearan

Tjong
Bagi

&

firma

Co.

pendoedoek

beberapa

daerah di Djawa Barat ini ten
toenja tidak

asing lagi kepada

nama Firma

Tjong & Co, dan

segala barang keloearan firma

itoe jang memakai merk ,,Maras” (nama boekit di Bangka,
tempat kelahiran toean Tjong).
Barang2 boeatan dan keloea
ran Firma Tjong adalah misal
nja sepeda, lemari, kerosi, lon
tjeng,” randjang dan banjak la- |

ketoea.

Dalam sidang Dewan Rakjat
pada hari Kemis tanggal 16 Ja
nuari 1941, diadakan pemilihan
boeat djabatan wakil ketoea jg.

toeboeh

pertama, jang terboeka dengan
meninggalnja
toean Thamrin.

paja memberi tahoekan kepada

rapat

ketahoei .dalam Pers-overzicht
jang dikeloearkan oleh Balai
Poestaka
di Batavia-Centrum.

madjoekan

oe-

Permoefaka-

pat oleh toean
Moelia, jaitoe
jang mendapat 29 soeara: Toe
an Soeroso mendapat 15 soeara
dan toean Soetardjo 12 soeara.
Maka oleh karena itoe toean
Moelia terpilih mendjadi wakil
ketoea Dewan Rakjat jang pertama.
Ia menerima
angkatan

ara jang terbanjak sekali dida

mendjadi bahan roendingan, ja'

Baroe-baroe
inipoen
kami
membatja
advertentie dan per-

ni oleh toean A. Tisnamidjaja
(wakil Moehammadijjah).

Jacatraweg.

tahoen

,Maras” jang sekarang ini ter
kenal djoega.

Insigne Indonesia Ber-Parlement dihari jang
akan datang tidak boleh dipakai
dalam rapat Barisan
beloem selang berapa lama telah”
Pemoeda N.O.
sdiboebarkan oleh jang berwadjib
NTARA”
mengabarkan
..
lebih landjoet tentang
Rapat Barisan Pemoeda Naclidatoel Oelama
di Soemenep jang

menghadap toean Assistent We-

dana Kota Soemenep (Madoera),

Pengoeroes

Komite

sebabkan

iboe

Voorzitter

mendapat

wnilah jang betapapoen djoega
'haroes dipertahankan Kaban
bisan.
3

Regent soepaja
Kaboepaten.

A. Tj.

panggilan

dari

akan

djadi

dan kedjadian itoe dioleh

keragoe-ragoean-

dakan rapat dengan spoed.
Kalau.
begitoe — kata toean

Regent — baiklah kasih tahoe
sama Kliwon, walaupoen dengan
setjarik kertas atas soeroeh anak
dan tidak apa meski setengah

djam sebeloem vergadering itoe
diboeka djoega. Wakil N.O. tetap
menjatakan

keberatannja

jang

mana kemoedian oleh toean Re-

N.O. Akan tetapi diharapkan soe.
paja dikemoedian hari bila akan

gent diharapkan sadja soepaja
pemberian tahoe itoe sedapatnja
atau sesempatnja sadja,

. A.N.O,

mengadakan rapat, soepaja mem
beri tahoekannja lebih doeloe pada toean A. Wedana kota.
Atas keterangan ini wakil N.

Setelah selesai pembitjaraan
tentang rapat, berhoeboeng dengan pembeslagan insigne ,,Indonesia. Ber-Parlement” oleh t.

tocan

O. menerangkan, bahwa oentoek

A. Wedana,

memberi

tahoe,

mereka

beratan,

karena

memang

Abdoelkadir menanjakan kepada
toean Regent soepaja itoe insig-

sore pengoeroes N.O. dan Hadji
Abdoelkadir

tak

mengha-

soepaja soal itoe dimaafkan oleh

kira-kira djam 5

Negeri dari Keradjaan Inggeris

itoe

datang

nja A. Wedana sadja, jang mana

Pada hari Djoem'at tanggal 27
December 1940, kira-kira djaim
5.30 sore toean Resident Madoe-

ra datang di Soemenep, Pada ha-

sekoetoe memang

hal

apa-apa,

njelidikannja.

djoega

kedoeanja

karena

Indonesia

Ber-Parlement melandjoetkan pe-

ri itoe
Bagi

Dideyam

No. 82.

weekiblad

, ?

,,Peroba

ngoen” jang akan terbit
besoek pagi, antara lain iain di
moeat djoega gambar dari dje
nazah marhoem
toean Thamrin, jani jang

oleh

perstoto-

graaf diboeat
ketika djenazah
itoe'masih diroemah, dibentang
kan diatas tempat tidoer,
be.
loem dimasoekkan kedalam koe
roeng

batang.

Nampak poela dengan njata
isteri
dan
keloearganja jang
mendjaga itoe, teroetama seka
li kaoem

tidak

Surya

Wirawan

poetoesnja

jang

silih berganti

berdiri didekat randjang djena
zah dengan
bendera Parindra.
Poen
disamping
randjang
itoe nampak seorang jang teroes meneroes mengadji @oer'an.

Pendek

satoe

gambar

jang

origineel.
Bagi peringatan patoet sekali
nomor seroepa
itoe
mendjadi
simpanan baik2.

Siaran

B. P. P.

K.

I.

Berhoeboeng
dentah
swt
a tan jen
Thamrin.
BPPKI via ,,Antara”

menji-

Seorang

Pandoe

Indonesia

wafat.
Salaam!

Hari boelan 11 Januari 41
seorang pandoe Indonesia jang
berformaat

besar,

ni:

toean

Ketoea

wafat.

M.H.

Jak-

Tham-

Kita
katakan ia seorang
pandoe, karena pandoe itoe boe

Pria:

malahan

seorang

jang

sbanjak djasanja bagi masjara
kat”
itoelah jang soenggoeh2

pantas diseboet Pandoe.
Berdoeka, bersedih, terharoe,

soedah

barang - tentoe.

Beliau

telah pernah kita minta
oentoek melindoengi BPPKI, sang
goep.
Akan tetapi karena beliau telah banjak
pekerdjaan,
maka
ditoendjoekkanlah penggantinja
jang
djoega . sanggoep

boleh

djadi

karena

doro-

ngan beliau djoega, jakni toean
Soekardjo Wirjopranoto,
Wafat, tetapi: Hidoep! Bagi :
pemoeda2 jang masih ketingga
lan!

Rapat Barisan Pemoeda N.O.. jang dihoeharkan.

itoe keliroe, karena firma Tjong
permoelaan

di

kim di Mekkah dizaman perang
jang laloe (1914 — 1918) oleh

dap di Kaboepaten. Dari toean
Regent mereka mendapat keterangan, bahwa pemboebaran rapat
A.N.O. itoe djangan sampai mem
bikin ketjil hati golongan N.O.

Sedjak

masing

Presentielijst ditanda tangani oleh 56 orang anggauta. Soe

N.O.

paberik saboen di

masing

woto.

ke-

dan dimana pembeslagan pada
insigne
,,Indonesia
Ber-ParleDan orang barangkali menjgi
ment”
dilakoekan.
ra bahwa ketjoeali itoe Firma
Pada hari Selasa tanggal 24
Tjong hanja mendjoeal radio, se.
December
1940 setelah selesai
peda2
Eropah
dll. Doegaan
mempoenjai seboeah

ada 3 orang, jaitoe

wartakan, bahwa
antara lain2
akan dibitjarakan djoega penga
laman2 kesengsaraan
bermoe-

keliroean dan Salah penglihatan.

mendjaga

jang

soeara.

candidaat jang di

madjoekan oleh toean2 Wirjopranoto, Soangkoepon dan Pra

tocan RHO. Djoenaedi.
Djoega soal berdirinja sectie
MIAI serta toedjoeannja akan

oentoek

memoengoet

Semoeanja

tan Indonesia di Gang Kenari.
Lebih djaoeh dapatlah kita

itoe soedah
ada jang memakai
ataukah beloem dan ini bisa di-

Ki

»Pembangoeen”

tetapi

di Gedoeng

s.k. harian
menjelidiki

se-

toedjoenja.

ta2 jang

moem

atau
ataw

ang

anggauta

kan hanja anak2 atau pemoeda
pemoeda jang
berkian kemari
berpakaian pandoe sadja, akan

tardjo,

gedepon-

dengan

dan

Ketoea mengangkat
toean2
Kolkman, Loa Sek Hie dan Ta
djoeddin Noor sebagai anggau

toean2 Soeroso, Moelia dan Soe

tidak

melari-

gi.

ada poela

wakil

mengadakan

itoe

Moelia

itoe,

jang lain lain menjatakan

Thamrin.

akan

pakai

Ini hanja

,,Maras”.

pengganti

Tentang rapat oemoem sectie MIAI
Seperti telah terdahoeloe be
ritanja, sectie MIAI Djakarta

apakah nama jang akan dipakai

|

Moelia

soepaja dapat diperhatikan oleh
penerbitnja masing-masing. Meskipoen. nama ,,Penjoeloeh” jang

ma madjallah
tentoe melihat

bangkit kembali, bisa menerima

Santoso

tavia, sebab
kan diri.

neerd, sehingga orangpoen merdeka memakainja, akan '»' pi bagai siapa jang akan memakai na-

dihormat baik oleh Nederland
maocepoen oleh Hindia itoe, kelak djika Nederland
soedah

Njo-

jang ke V akan

Sebagai

pendek dan sedikit gemoek, soe

itoe anak

selamat ko.

arkan:

perempoean

hitam,

dengan

nerbir terseboet diatas, maksoednja oentoek mendjaga kekeliroean dari pembatja dan oemoem,

kami

dan girang, bahwa kini bisa di
harapkan, bahwa
orang jang

koelit

di Djakarta

Toean

Berhadi, G. Pesajoeran 24, Ba

tahoen,

toean

katannja

toeroet mendjalankan aksi oentoek mentjapai Parlement itoe.
5. Isteri Indonesia memboeka
pintoe boeat perempoean Bang
sa Indo sebagai donatrice.

ine-

Diminta pertolongannja njonja2 dan toean2 djika sekiranja
kedatangan atau mendapat
ta

pe-

telah dipoe-

dilangsoengkan
di
Djakarta
(Bandoeng atau Tjikampek) pa
da tahoen 1942.
3. Isteri Indonesia mendjadi
anggauta Kongres Rakjat Indo
nesid.
4. Isteri Indonesia setoedjoe
dengan adanja Parlement di In

Minta pertolongan.

ba-

badan-badan

diantaranja

2. Kongres

memberi

Dewan

donesia, akan tetapi tidak akan

soerat kepada

doegaan

ber,

toeskan:

nja Mr. Maria Uullfah
sebagai pemoekanja.

sangat

menoeroet

jang ke IV jang dilang-

ri tanggal-24 sampai 28 Decem

Departement Marine

djoega

Indo-

soerigkan dikota Pasoeroean
da

orang.

menerbitkan Oudersblad
pakai nama itoe.

Isteri

kan

menderita sakit djantoeng jang
jang

nesia

Angkatan
van der
Meulen.
Kini soedah sampai Hebat
toean D. van der Meulen, assistent resident Makassar, oentoek
djadi waarnemend zaakgelastigde di Djeddah.
Toean van der
Meulen itoe selekasnja akan bertolak ke Djeddah.

Dan dari pihak N.I.O.G.

Kongres
nesia.

landa.

Boeat

pada

kata kata

bahwa

toendjoekkanlah

Antara” mengabarkan, bah
wa dalam Kongres Isteri Indo-

Zaakgelastigde ke Djeddah

roe di Atjeh dengan nama Penjoe

Ketoea

1. Kedoedoekan Pengoeroes
Besar Isteri Indonesia dipindah

bernama ,,Onah” oemoer k.l. 14

berat,

Poetoesan?

243, - dibawah

Oleh karena nama
,,Penjoeloeh” itoe adalah nama dari madjallah boelanan jang kami terbitkan, maka kami mengirimkan

1940 jang laloe paberik itoe me
' tan Tengah ini, lebih lebih dji - ngeloearkan saboen tjoetji merk
ka

»Penjoe-

Dalam. s.k. ini “mangkoe-pekerdjaan klerk pada
kami seringkali mendjoempai
be- “Departement Marine tocan S o etomo, td. wnd. klerk pada Deberapa
madjallah baroe dengan
partement van Financitn.
nama itoe, seperti beloem bebera
pa boelan lamanja orang mengoe

Sekarang Aneta bisa memper
makloemkan, bahwa menoeroet
keterangan2 dari pehak jang
sangat boleh dipertjaja, djende
ral WinkeIman
masih
hidoep.
Tidak lama sesoedah di
tangkap, penglima perang itoe

pa-

Rapat itoe akan berlangsoeng

Pengedjar

sahakan 'terbitnja madjallah

sangat

lah soedah mengirimkan oesoeloesoelnja. kepada delegatsi Be-

Kemadjoean” menoelis:
Roepanja nama ,,Penjoeloeh”

digemari

Islam

kepadanja.

loesa (hari Minggoe).

Conferentie delegasi
" Aneta mendengar warta, bahwa delegasi Japan jang akan mejangsoengkan “peremboekan berkenaan dengan ke-ekonomian te-

itoe, meski-

loeh”,
P.O. ,,Persatocan

hi-

Ophofweg

menaroeh kepertjajaan

se

datang hadir.

pimpinan sdr. Djawoto.

Oentoek mendjaga kekeliroean
Soalnama,Penjoe-

meninggal doenia didalam tem
pat tahanan Djerman.

Tengahlah

jang akan meroepakan medan
- perang hebat.
Apa lagi djika diingat, bah“wa tentara darat Djermanpoen
akan 'menjerboe
di Boelgaria
(katanja: soedah), sehingga sa

trasi:

k

Dahoeloe dinegeri ini pernah
diterima kabar,
jang menjata
kan, bahwa djenderal Winkelman, penglima perang tentara
angkatan laoet dan darat, telah

ini, bahwa — sekadar jang bisa
diketahoei dari “negeri kita ini
5

boe

roeh teristimewa”,

wa ini sangat penting.

|

sangat .moe-

Selain daripada

kami

Rakjat

itoe, dan melahirkan

rasa pengakoean
kita kepada
MIAI dengan djalan beramai2

diterangkan

madjallah

penting2.

kah itoe dan

loeh” tetap ada di Djakarta, alamat kantor Redaksi & Adminis-

poen tidak disertai blauwsel, sa
boen2 keloearan Tjong itoe soe
dah bisa membikin bersih pakaian, sehingga nampak poetih
bersih,
seakan akan memakai
blauwsel.
Lebih djaoeh, baiklah sidang
pembatja memperloekan meme
riksa advertentie2nja.

roes beroesaha, soepaja soesoe
nan dari Volksraad itoe mifip
dengan soesoenan parlement, ja
itoe mengganti wakil2 dari sa
rekat2 sekerdja dengan wakil2

ti

itoe Djerman bisa dengan moe
dah memotong tiap2 laloe lin

bahwa

kasih,

toet dan baik djika memperloe
kan datang.
Toendjoekkanlah
ketjintaan
kita kepada saudara2 di Mek-

Terhadap kepada pers jang
memberi ruilnummers pada. ma'djallah kami, “adverteerders dan

perloe

terima

kali oemmat

.sebagai kami kata-

langganan,

Selain
daripada itoe masih
ada lagi.beberapa agenda jang
Rakjat Betawi, teroetama

kan. diatas, maka' ta” dapat mentjegahnja.

ting banting dan dikoetjek koe
tjek, sehingga.pakaian kita bi
sa tahan lebih lama lagi.

kita
berpendapatan, bahwa selama
parlement beloem ada, kita ha

tentara Italia.

dari Berlin sadja tentoenja
dak moengkin.

deponneerd

ngan bersih, tidak oesah diban

itoe pada pe-

s.k. ini, bahwa

ngindjak oesia 4 tahoen, akan tetapi karena nama itoe tidak ge-

paling baroe.
la sangat baik boeat mentjoe
tji segala matjam pakaian, baik
ipakaian2 sehari hari boeat .di
roemah, maoepoen pakaian kan

| dan tidak bisa dioengkiri, bahwa tentara Djerman lebih ber-« | boenji: ,,Selain dari itoe
“bahaja daripada

saboen

jang meroepakan boeboek,
Boeboek saboen itoe adalah
termasoek djoega
salah satoe
productie
di Indonesia ini jang

noetoep karangan. ada tertera
toelisan: ,,...... jaitoe menggan
ti wakil2 dari partij2 politiek,
partij boeroeh teristimewa”.
Kalimat itoe seharoesnja ber

| oedara Djerman soedah berada
didaerah Laoetan

ja'ni

tik, teroetama partij baroe”.
|“yah, padahal ia tidak mengan
Itoe salah, mestinja: ,,Partij | doeng zat zat jang meroesak.
Dengan poeder ini segala ma
'politiek teroetama partij boetjam
pakaian bisa-ditjoetji de
roeh”.

imi kita tidak bisa menentoekan
apakah Djerman betoel2 hendak

5

,,Maras”,

tor dil.
#
bahagian
“jang diberi kepala
Harganjapoen
djoega (ondertitel) ,,Partij poli j

-man.atas pertolongan Djerman

LN 'n»menganscehluzz” - poelau

saboen

So-ce-

lain ada-memeeat artikel jang

Berita berita.
itae menja
sebagai

Mr.

Seperti diketahoei, ,,Pemandangan” kemarin dalam lembaran kedoea, pagina Tantara lain

“takan, bahwa seakan akan Djer

5 map

zet.

dalam

di. Poerwokerto akan diterbitkan
madjallah
boelanan
bernama
»Penjoeloeh”. Meskipoen nama
itoe soedah kami pakai oentoek
madjallah kami jang telah me-

itoe,

maka tahoen imi (1941) salah
satoe prpductie dari paberik.sa
boen terseboet adalah boeboek

prapto.

ramai membitjarakan 80dipakainja poelau Sicilia oleh
entara angkatan oedara Djer-

“man.

salah

'chabaran

pesat-

paberik

menghadap

di

Toean
Abdoelkadir
sebagai
wakil N.O, dan toean Hadji Abdoelkadir- sebagai Voorzitter A.

ke-

tak ada

Regent menerangkan, bahwa itoe

'insigne boleh diminta pada toean '

3

5
ga

Sa de
Bnikakdaa

(KA ni RaR
4

“ag

toean: Hadji

ne dikembalikan lagi, dan toean

perintah opisil, jang mewadjibkan memberi tahoe, dan kadangkadang N.O. seringkali menga-

4

stan

ada

maka

Hae bat
ki

MAA

aa

A. Wedana. Lebih landjoet diper
ingatkan, soepaja

rapat A.N.O.

dalam

insigne

rapat-

Indonesia

Ber-Parlement- djangan dipakai.
Setelah

habis

pertemoean

de-

ngan tocan Regent itoe, kedoea
Pengoeroes N.O. itoe laloe datang menghadap pada toean A,
Wedana

oentoek

menjampaikan

poetoesan dari tocan Regent dan
perloe oentoek meminta kembali
insigne jang dibeslag oleh toean
A. Wedana.

$

Demikianlah
kesoedahannja.
pemboebaran rapat Barisan Pemoeda N.O. di Soemenep, dan

orang

masih

bertanja, apakah

sebabnja maka insigne ,,Indonesia Ber-Parlement” tidak diperkenankan dipakai dalam rapatrapat A.N.O. karena sampai begitoe djaoeh beloem ada pengoemoeman dari Pemerintah jang
opisil melarang orang memakai
insigne Indonesia Ber-Parlement.
Sekian, soepaja jang berkepen
tingan memperhatikan itoe. larangan pemakaian
sia

Ber-Parlement,

Insigne

Indone-

H3LA

na

ng

3

bah

kerjetaman?

|
.'tenaganja,
soerat2 itoe laloe di (berikan nasehat2nja dan peman
.
|| dalam laoet,» djadi boekan kata | ambil sarinja, sebanjak 25 kata dangan2 terhadap para pemoena perboeatan. moesoeh.
“Anak2 kapal semoeanja

Te

dipindahkan

soe

dimasoek-

Loeloes

oral

Tabib

dalam

Inilah

oedjian
2

toelis dengan

menjebabkan,

bahasa Belanda

jang agak djanggal.

dokto |

diselangi

to-

A.

oleh bebe-

Ar.

Orang'da

| Gwat Nio
dan toean2-J. Ph.
Busehkens, Gan Koen Han, Mi! ka dari soerat
jang pandjang
Soetedjo dan O. PER
2 2 lebar mereka haroes mengambil
sarinja sebanjak 25 kata2.
Pengoeroes. Persatoean Boeroeh
Kongsi kapal Indonesia.
. Penjelidikan disekitar Hong Po.
»Antara” mengabarkan lebih
Didalam penjelidikan perkalandjoet tentang perkoem
-ra jang
mengenai
directeur-

artikel

dalam

maksoednja

orang

mati.

,,Hong

Po”,

memfitnah

jang

hocfdre-

dactie Pemandangan dan memfit-. -

jaan ini selesai dengan memoe-

nah

askan dan menggembirakan.
|

menoedoeh

EPERTI orang tahoe, baroebaroe ini A. Ar. memboeat

Perloe
diterangkan
disini,
bahwa perajaan ini diramaikan
| oleh moesik.
Djaoeh tengah malam pera-

“pat merigira?kan, betapa s6ekar bagi-orang2 Swits itoe, dji-

.Nona Oei |

dipertoendjoekkan

rapa nummers.
jang

bahwa kadang2 kabar? itoe ter

Tinggi.

bagian-ke

Laloe

nil dengan

| donesia.

| kan dalam verzekering.
Sekolah

da jang hadir.

hoeboengan, sesoedah itoe laloe
diteroeskan ke alamatnja di In

aman didaratan. Kapal dan |

moeatannja soedah

ke formulier per-

bntomi

Sambut

toean

Jang

Djojopranoto.

menarik

kalimat-kalimat

Competitie V.B.0.

hati kita ialah seperti

berikoet:

Tetapi apa latjoer, satoe ar-

Pada hari Sabtoe oleh Voetbal

tikel tocan M. Tabrani jang
mengambil stof dari soerat ter

bond Batavia dan sekitarnja akan
diadakan pertandingan-pertandi-

seboet, menjebabkan ,:Peman-

ngan seperti berikoet:

dangan”

diberangoes

boeat

eat
Bekerja
Iste klasse:
lamanja 1 minggoe, sebab sari
"3 lebih dari: Dikas djam soedah di- lan sekerdja jang baroe didiri
BVC — SVJA, terrein BVC.
hoofdredacteur s.k. Hong
Po
dan maksoednja itoe artikel
| telotkkan "ito tidak lama, se- “kan oleh pegawai2 dari peroesa 1) dikota ini, terboekalah soal2, | 2de klasse::
bertentangan dengan keinginan
— TNH — KOLFF,
terrein Ta- |
haan kongsi kapal di Tandjoeng | bahwa dari soeatoe pihak jang
nja Pemerintah di'ini negeri.
x
dja melar N nsamaba bia. Prioek, misalnja Stoomvaart tentoe dengan besar besaran di man Sarie.
sa lagi, hanja masih ada jang My ,Nederland”, Oceaan, Rot: adakan
Res. le kl. A.:
Demikian kata A. Ar. itoe.
:
pertjobaan2
oentoek
. mereka harapkan soepaja kelebiVios
2
—
SDL
2
(le
ronde),
Padahal artikel jang menjeterdamsche//Lloyd, NISE dan menoelis artikel2 jang pro Dje
'han bekerdja dihari-hari jang JCJL. Kemarin malam Komite | pang dikalangan
terrein Vios.
babkan
adanja berangoes ialah
1 maa
pbrs
Tiong.
soedah djoega dapat kiranja me- ini telah melangsoengkan
VVM
2
—
Oliveo
2,
terrein
termocat
pada tanggal 16 Mei,
hoa.
Beberapa
ahli
karang
me
rapat
kan diatas, pada ta
nerima ocang oepahnja. Sampai
Decapark.
sedang
soerat
tocan Thamrin'dinja dengan bertempat di Bron ngarang bangsa Tionghoa men| setkarana mereka beloem djoega beekweg, oentoek
3de klasse A.:
terima
pada
tanggal
17 Mei.
membitjara- | dapat adjakan.
1
afdeeling
gen and
menerima oecang' overwerk itoe. kan A.D.
Sparta
3-—
S.S.
I,
terrein
Spar
Dus:
moestahil,
bahwa
artikel
dan A.T., djoega me
' Berhoeboeng dengan hal2 ini
boenjinja seperti berikoet:.
| Perloe kita terangkan disini, milih tjalon2
ta A.
itoe mengambil stof dari soerat
boeat PB dan Pe
s.k. Sin Po menjeboet nama toe
“bahwa peroesahaan ini mempoe- ngoeroes
3de klasse B.:
Djam 7.30 pagi.
jang
beloem ditoelis dari martjabang Djakarta.
an Tan Boen Kim di Betawi, seHCH2 — BATA 2 (te ronde,
“Batavia-C, dd. 27 Dec. "40. | njai kaoem boeroeh lebih dari 20
hoem
itoe.
Perloe
diterangkan
disini, dang kemarinpoen diwartakan,: terrein Karang Anjar.
Tetapi
terang, bahwa dengan
Pemberian tahoe kepada se- | orang.
bahwa sarekat sekerdja
jang| bahwa procureur bangsa Tiong
4de
klasse
B.:
toelisan-toelisan
ini A. Ar. mekalian pegawai
di Afdee- |
“Lebih landjoet kepada kita di- 'baroe ini menghendaki adanja “hoa toean Kho Tjoen Wan di Pe
BVV
4
—
TNH
3
(le
ronde),
noedoeh
toean
Thamrin
jang soe
ling Montage ni
sampaikan kabar, bahwa salah| persatoean dengan PSPI jang kalongan telah diminta keteraterrein Sparta B.
dah
meninggal
doenia,
bahwa
| seorang Lb
jang soon beloem selang berapa lama te ngannja oleh PID.
AWAS-AWAS:
Bi

paska

3

perantaraan jai soe- |

TC

— rat saja memberi tahoekan ke- Pan
sekalian pegawai
na “

pada afdeeling

na oepah

Sail

Lam

berapa: la-

jang| Yoga,

'I-lah

melangsoengkan

nja jang ke I dikota Djakarta.
Adapoen anggauta dari Sare-

kta Sekerdja jang baroe

Montage

333 Data, jang ini hari dan hari

h

ini ti| terseboet.
Sesoenggoehnja soeatoe peroentoek mempengaroers tidaklah
hi sebagian dari
ada hoekoemannja.
Tetapi se-

dak dibatasi oentoek Indonesier

| sadja akan tetapi djoega bang- Ai abaan

nja mak dia diberhentikan, akan! sa Asia lainnja. dapat masoek
.tetapi orang jang mendjawabnja mendjadi anggauta.
Poetoesan

sore Neon

ngat, soekalah sekalian pega- | — karena boekan baasnja — ti-P poetoesan

| wai afdeeling Montage Bedrijf | dak- dapat
mengelarkan

z

Bilamana

didalam

memberikan ketera-|

ngan apa-apa dan — katanja —|
kalau maoe minta keterangan |
toenggoe sampai baasnja baik|
dari sakitnja.

Nracht

Auto.
—

Kedoea2nja telah menerangkan kepada polisi, bahwa mere
ka tidak soeka akan
adjakan2

Kongres-

ini

hari sampai djam 5
soreitoe
2 Vracht
Autotak dapat klaar,
EL: nistjaja s ekalian

Kemoedian ini boeroeh" laloe'
minta soerat keterangan jang dia:

'kalipoen begitoe

jang telah diambil
dalam itoe rapat diantaranja:
1. Memadjoekan soerat kepada PB. PSPI soal hendak mem
persatoekan diri.
2. Soepaja ini 'perkoempoelan

memboekan

besar

artinja

oentoek mengetahoei, bahwa se
gala2nja itoe memberi boekti,
betapa
besar harganja pengaroeh kedjoeroesan. itoe bagi pihak

terseboet.

toean Thamrinlah jang menjebabkan Pemandangan kena be-

3 orang tertimpa tembok.

l1orang
ketemoe.

beloem

Tadi siang kira2 djam setengah 12 di gang Tjap Go Keng
terdjadi

ketjelakaan

hebat,

jg.

meminta 3 orang korban.
Doedoeknja perkara demikian:

Karena

panasnja-

matahari

maka 3 orang korban itoe me
nedoeh dibawah
tembok pada
bagian belakang toko toko jang
baroe2 ini terbakar itoe. Teta
pi sedang mereka enak2 berte-

|

rangoes.
ta menoedoeh toean itarnrig)
seakan-akan toean Thamrin jg.
membikin

tjelaka

,,Pemanda-

ngan”.
Dan: toedoehan A. Ar. seroepa
itoe adalah toedoehan kepada
orang jang mati.
Kalau ada jang menganggap
perboeatan seroepa itoe ,,moelja”,

tentoe

otaknja.

koerang

be-

nar.
»

Or

pintoe

Dari
peperiksaan
terhadap
toeh, sekonjong2 tembok bekas
oentoek
GEN KENA
| toean Kho Tjoen Wan di Pekalo
bangsa Asia.
Sisa api itoe goegoer dan mediberhentikan dari sitoe dengan:
3. Soesoenan P.B. sementara | ngan oleh toean itoe dikatakan
nimpa mereka.
Orang
jang beker-| maksoed soepaja kemoedian da- terdii dari t.t.:
poela, bahwa maksoednja ialah
USA LATAR
ARA
Korban2 jang soedah njata ia |
odja teroes sampai pat mentjari pekerdjaan lagi dan: H “Mr. Hindromartono —
akan
mengadakan
organisatie
lah
seperti
berikoet:
Ke“2 Nracht Auto kelar) serta itoe minta poela pembaja' Keuring vrachtauto dan bus.
toea, Hardjono — 1e Vice Voor dari orang2 Tionghoa Indo (pe
Sorang lelaki nama Moehajar
| dengan saja ta' meran Overwerknja. Akan'tetapi ke-: zitter, Ratal 2e. Vice Voorzit
Dari Semarang Aneta menga
ketjil,
ranakan) ditoedjoekan kepada | beroemah di Tjililitan
ter
Mata reak bilamana doea permintaan ini tidak dipe-' Soedarso —
barkan,
bahwa dengan lekas
mendapat loeka2 di kepala, ka1e secretaris, Dja Tionghoa. totok.
Orang minta pemnoehinja — karena baasnja ma-| joesman — 2e secretar
akan diadakan keuring jang isti
ki dan tangan. Keadaannja pajah.
Lebih
landjoet
dikabarkan
is, T. Tji-

bajaran

Overwerk.|

Chef Atelier dan More

sih sakit,

dan oleh karena itoe!

'laloe dia mengadoekan

halnja

Bedriji"
kepada Arbeidsinspectie, akan te
| | tapi djawaban jang dia terima:
nenen TA
Ken
“NB. Djadi teranglah jang sa- “ialah: kerdja kamoe tjoema koeli |
| ban hari mesti Kab: 2 Vracht | hari, dienstnja masih baroe seauto.
,
5
. dang gadjihmoe ketjil, djadi' tidak

kaoem 'boe- “bisa dioeroes, kalau kerdja ga-

|. Atas pernjataan

g dalam 1 harinja mereka hamenjiapkan

tro —

poela bahwa s.k. Hong Po akan
rissen terdiri dari t.t. Effendie, | dibeli oleh pihak Djepang.
Joesoef dan Abd. Manan.
Obor Pemoeda 7 tahoen.
' Soesoenan
Pengoeroes
tja-|
€
Memperingati
Pane terdiri dari tt.:
AL kk Thamrin.
A. Latif — Voorzitter,
Ahtia
Antara” mengabarkan, bah
— Secretaris, Abd. Radjak
wa Obor Pemoeda di Djakarta
| — Bendahari sementara Komis
“sarissen terdiri dari t.t. Argawi
pada malam Minggoe jbl.
te-

Bendahari

dan Komissa

k

djihnja f 100 keatas baroe gampang dioeroesnja. Demikianlah|
nasib koeli, soerat keterangan ti- nata dan Loetan.

eh itoe bedriji, menerangkan,
| dapat

$ Perkabaran

11/44 auto,

lah

ngga bila mesti mengerdja- | dak dapat, diberhentikan tidak:
Soerat?2 perhoeboengan.
ocang Overwerknja |12 auto dalam 1 harinja, soe- | menerima
R.P.D.
mengabarkan:
'tentoe djam bekerdja jang dan setelah mengadoekan halnja
demikian djawaban jang dia te- | Soedah ternjata, bahwa
bi:2gp
selesaiapa
.
5 so3 rima. Nasib koeli-harian!
2

en

titie

aa Sasak

Pada Nag Sana

bangsa Eropah,

Volks-

anisa"

ikan Kebak: maka sanak,

Kota2 jang

jang lakan lebih doeloe
se-

soe'

| dah bertitel dan mendjadi offi
“cier pada Justitie.

1 yng

jang

atoeran

toeran baroe

menerima
itoe, jai-

i | piah. Dan perobahan2 ini akan:
rang Pa

KAmaja voorstel. vot

e setjepat moengkin, ma
berlako
|

loearga

djoemlah tidak koerang dari 16
perkoempoelan, demikian poela

ri Belanda diterima kabar2 kepada

sesoeatoe

,,con-

tact formulier” oleh orang2 di
sini, sekalipoen mereka itoe be
loem

minta

kepada

. goes didjalankan

jawa.

sibuk

bo

ketjelakaan.
:
2 Tentang tenggelamnja kepat

2

ran

wakil Pers
dan
Pemerentah
lengkap genap.
Djoega terlihat
wakil dari
Ind. Zaken,
toean Soewirjo.
Djam 7.30 pertemoean diboe
ka oleh Ketoea Tjabang dengan

contactbu-

Merah di Geneve.
Kedjadian ini dapat diterang
kan seperti berikoet:

laloei organisasi di Geneve itoe.

diseloeroeh ta | mateng?

memberikan terima
kasihnja
kepada jang hadir dan kepada
Tjong & Co jang telah memin-

atoeran baroe jang:
itoe, adalah me- | »Buitenzorg”

Didalam pada itoe di negeri Be
|landa

kini

soedah

diterima

se

djoemlah 50 sampai 60 riboe for

djamkan meubels boeat segala
keperloean perajaan.
Kemoedian diminta
soepaja
sekalian hadirin berdiri sebentar oentoek memperingati
pa-|
.da wafatnja t. M. H. Thamrin

jang mana laloe disamboet

le-| mulier2 perhoeboengan dari In
donesia melaloei Geneve. Teta
bih
doeloe
diberitakan,
lebih
i pengobahar djoega pada
ndraad2. Dan djika berdja' landjoet. Aneta mengabarkan, pi banjak orang di negeri Belan
nti, maka djaksa jaka" bahwa disini diterima pendjela da jang merasa koeatir tentang
r sekarang mendjabat pe- san, bahwa kapal itoe telah: teng keadaan sanak keloearganja di

an

ihng

soedah

ring

00

AN

ASSISTENT-SECRETARESSE

di

soerat ketera-

ploma steno (seboleh-holehnja 185 1g.) dani tiptoma
koep Panu dala Tenan
aa
kantor (seboleh-be oleh

soerat

| meminta kepada Palang

DEIAWI MENNgAKa

t-sjaratnja: einddiploma H.B.S. 5 tahoen, Ta
| ngan jang sama dengan itoe,

kali dengan

Dibitjarakan

typenj

Geneve,

soepaja

Merah

soerat

itoe

Te

soal

riwajat

O.P. jang soedah didirikan da
lam tahoen 1933 oleh toean Soe
roer Widjaja Ameiarsa dan ti

biasa

diteroeskan ke Indonesia.

de

ngan tegak berdiri oleh hadirin.
Pimpinan laloe diserahkan ke
pada Ketoea Badan Poesat O.
Pe
an

jaan Officier van Justitie, |- gelam- dalam air dalam.Adapoen “Indonesia, karena tidak meneri
diganti0oleh 1 Officier2 Jus du agen tenggelam - 1 ma formulier2 itoe, laloe seNa

11/15, dengan

Diantara jang hadlir nampak
poela wakil2 perhimpoenan jg.

diterima itoe,

| peroebahan itoe tidak sekali |

Kenari

dihadiri oleh 750 orang.

sa heran, bahwa kini dari Nege

| lahan kabarnja, soedah tentoe | — Di Negeri Belanda tidak diek an tetapi, beliau merasa ke | sebeloem boelan Juni jad., se idinkan mengirim ,,contact for
| mulier”2 itoe ke Indonesia me
— tjewa, karena atoeran atoeran | lesainja.
35 tel jang soedah

sia, Gang

- | toe: Betawi, Semarang dan Soe reau boeat berhoeboengan de|rabaja. Boeat ini sadja kabar | ngan sanak keloearganja di ne
nja soedah perloe akan dikeloe geri Belanda melaloei Palang

3 |arkan oeang seratoes riboe roe

perajaan

Gedoeng Permoefakatan Indone

ba
di Indonesia mera

njak orang2

melangsoengkan

memperingati 7 tahoen berdiri
| nja O.P. dengan bertempat
di

dak

bermaksoed

akan

menjai-

ngi IL.M.
Toean Soeradji kenibedian me
nerangkan soal Obor Pemoeda
mendirikan tjabang2 di Indone

tapi organisatie di Geneve itoe
tidak diidinhkan mengadakan
perhoeboengan. Takan
s0 eitoe dalam hal

sperti ini, oleh orang2 bangsa

#

Kemoedian

Sedang korban jang satoenja
beloem dapat dikabarkan, kare
na waktoe verslag ini diboeat
orang masih
hiboek
dibawah
pimpinan polisi mentjarinja di

bawah

poeing

setelah

selesai

la

(timboenan

ba-

toe).
g

Disamping gara2, dengan ada
nja ketjelakaan ini tampak fa
taliteit dari korban2 itoe, beta
pa mereka dengan enak2
me
nedoeh dibawah
tembok jang
soedah lapoek.
Soenggoehpoen
begitoe kita sesalkan mengapa
kalau memangnja karena sesoe
atoe hal tembok2 itoe tidak lan
tas dapat dibongkar, jang wa
djid tidak” mengadakan tindakan soepaja tidak terdjadi ke
tjelakaan seperti terseboet dia
tas,» misalnja - disoeroehnja
orang berdjaga disitoe.
C.P.M.M. Soekaboemi

Ini hari comitt Penolong Moekimin Mekkah di Soekaboemi telah stort oeang per postwissel se-

besar f 35.41.
Djoemlahnja sama sekali jang
telah distortkan oleh comite terscboet kepada
,,Pemandangan”
adalah f 115.41.
KABAR

TONTONAN:

Alhambra:

Rea.
Range”,
wood”,

CN

bor
ke

Ke

,The

Ih Red

Il, ,,Crashing

Enna

Story

OTOT:

River
Holly»Sa-

tari”.

Print.
e honeyPhi
rates of the Skies”.
Thalia: ,,Matjan Berbisik.”

1 Mer

»Dick Tracy's G-

(Tammat).

Miss
loe bitjara toean. Soegandi ——
“Variee”,
Penasehat dari O.P. jang mem |

Riboet:

mewa

pada

yen

vrachtauto's,

hangwagens

aan-

dan autobussen di

Djawa.

Keuring ini tidak hanja mengenai technisch
sadja, tetapi
djoega
-oentoek
menentoekan
harganja. Berhoeboeng dengan
ini akan dibentoek soeatoe komisi
jang terdiri dari kaoem
ahli.
Keuring
itoe djoega menge

nai auto2 onderneming jang ha
nja berdjalan di djalan2
neming sadja.

Larangan atas
Tak

onder

Muallif Nasution.

boleh

kera-

pat.

Javasche

Courant mengabar

kan, bahwa terseboet dalam be
sluit pokerol djenderal, oentoek
kepteningan keamanan oemoem,
Muallif
Nasoetion
bertempat
di
Medan, ketoea
Partai
Persatoean
Indonesia
(Parpindo) afd. Medan, karena

atjapkali dalam rapat2 politiek
berbitjara jang menimboelkan
rasa menentang pemerintahan
negeri, selama 3 boelan dilarang

mengoendjoengi rapat2 politiek, a
Minta

bantoean

Financieel.

Pertanjaan

“wat

3

De

Rkakhak

Mu

Anggota Dewan Ra'jat,
toe
an Tirtokoesoemo telah menjo

rongkan

of Dr. Ehrlich's Magic Bullet”.

.@ueen:

sia.

Oleh karena

Seorang lelaki lagi setengah

toea dan gagoe, loeka ringan di
kakinja.
3

pertanjaan seperti be

rikoet:

Tidakkah

Pemerintah sepa-

ham dengan jang bertanja ini,
bahwa seharoesnja dianggap sa

ngat baik,
djika oleh Negeri
diberikan toendjangan
oeang
kepada anak anaknja pegawai2
Negeri di
Indonesia,
karena
orang toea mereka itoe sedang
didalam perlop kenegeri Belan
da diwaktoe
Djerman menjerboe, ke Nederland, sehingga antara anak dan- orang toea tidak

bisa ada perhoeboengan

lagi?

San

2 AM Ie02Lan ma

9, No. 13, Djoew'at 17 Januari 1941

mempertoendjoeken

Satoe film

. marika

mempergoenaken

telah

—.

darat dan oedara

sebagi lapangan kedjahatan!
pertempoeran dioedara! pengoeberan diatas oedara!
18 Jan. djem 4 sore, 19 Jan.
MATINEE:
djem 10 pagi & djem 4 sore.

,Pirates

Of

The

Anak-anak

daiannja

di

Bagian

Deana

G:MEN"

TRACY'S

ka 2 tamat

18 — 19 Jan.
djam 4 sore

MATINEE:

»DISPUTED
dengen

Dorothy

moentjoel

lagi...

—

Akim

Tamiroft

CINEMA ORION Kes

banjak

17 Jan. '41 dan malem

Pasar

dan

sore.

4,3)

Durbin

dalem

MAD

'41 djam
ABOUT

Jr.

—

MUSIC

18 —

19

Jan.

—

Kedoea

FISHERMANS
WHARF"
REI ATA
MENPERIN
MN

Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan semboehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.LI. harga 1 botol f 1.25.
Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboehMixodin
kan penjakit
koelit, bisoel
bernana, gatel d.LI. jang disebabken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—
Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama,
batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.l.l. Obatnja
ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake
boeat semboehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti
dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50.
Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zenuw otak dan
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.Ll Harga f 2.—.

Sinshe Tjia Sioe Khee jang kloearken obat wasir Ko Tji San
soenggoe ada sematjem obat jang paling mandjoer.
Kita berdoea orang dapetin penjakit wasir itoe soeda betaon-taonan waktoe boeang aer kloear dara dan perinja tida bisa di tahan,
telah pake banjak obat tida maoe semboe, kemoedian dapet pake
obat sakit wasir jang dibikin oleh Sinshe Tjia Sioe Khee tjoema
pake 7 hari sadja tjopot itoe wasir (Tjopotannja telah di kasi pada

Wan

Kal dn

sama

rdjoer

ja ini ob
Eu

Dugestive

kira-kira 4
dan zonder
banjak tri-

doenia.... Bagimana kesetiahannja seorang gadis -

Pa

4 dapetin pada

:

00060000

Penonton

Soedah Terbit!!!
ALMANAK MOEHAMMADIJAH KE XVIII
Th. 1360 H — 194142 M.
Lebih penting, lebih sempoerna dari tahoen jang soedah-soedah, tebal 300 pagina. Penoelis rentjana terdiri dari pada Djoeara pena jang soenggoeh boleh dibanggakan, sebagai: Mr. Kas-

man, H. Rasjidi B. A., Dr. Aminoeddin, Moh. Din Yatim, As.

Hadisiswaja, A. Hasymy. M. Isa Anshary. Mh. Dimjati, Hamka,
T, M. Oesman, H. S. D, Moentoe, Mej. Soemijati, Njonja S. Z.
Goenawan dan lain-lain ahli fikir jang terkenal.
HARGA TETAP TIDAK NAIK:
porto 15 ct.
Almanak boekoe dengan dinding f 0.85
3 ct.
00119.
»
.........
sadja
dinding
Almanak
Lekas pesen sekarang: Siapa tjepat dapat, terlambat ta” dapat.

10
16
21
26

— 15
— 20
— 25
keatas

PESEN BANJAK.
boeah korting .........
PA en eka kena
5
3
He
en ka pk
,,
We
Tere anas

1076
15X
20 Jo
25K

Pesenan langsoeng pada:
Ongkos tetap diatas.
PERSATOEAN DEPOT BOEKOE — DJOKJA.
Senen 00000000 on02001 00000000 2000000000 002O

saksiken

ana

seroeh

Kas

Boekoe

Corresp.

Inggris,

Typen,

2 taon paling blakang telah mengasi

kesoedahan

jang

mentereng.

Goeroe-goeroe jang berhak

Leerplan

Kita

Boekoe

,

Vrijj.

FE

.

penjakit
Mangga.

ini

obat

baik

sekali

boeat

semboekan
penjakit itoe, soeda
bebrapa lama atawa baroe lantas
mendjadi baik.
Harga f 1.50
Agent: PING PING & Co.
No. 11, Glodok
—
Bat. Tel. 141

1941 !!

Folio

ae Ma Sa

Mam

IS BEST EL

ae

L AN

BEN

RON

makan

dan

TAK

CO,

1 lot f 1ll— Y5 lot f 5.50, V4
lot f 2.75 Vro lot f 1.10. Aangeteekend f 0.30. Rembours tidak kirim.
LEPRA

POEDER.

Obat satoe-satoenja jang bikin
baik sakit tayko meskipoen dari
toeroenan. f 2.—, flesch f 3.80.
ASTHMA-PILLEN.

menggoek,

Igal-segal

pendek, 3

napas
makan

terse2

fil.

baik, 1 fl. f 2.50, besar

Pn

BLOEDPUISJES.
Koekoel jang besar of brontok.
Makan

en pake ini obat tanggoeng

bisa lekas kering, koelit moeka teroes tinggal haloes, 1 stel bloedpuisjes f 2.30, stel besar f 4.40.
ADRONALIN'S.
(Obat Kentjing Batoe).
Tida berbahaja atawa beratjoen,
zonder operatie, bisa bikin antjoer
batoe dalem djalanan aer kentjing,
makan

antjoer
waktoe
f 515.

2 fl. bisa

baek,

itoe

batoe

en keloear berbareng dikentjing 1 fl. 3.— besar

gatel kentjing ada sakit dan atasnja selaloe ada nanah. Makan ini

»HANARIJIN”,
Special boeat prampoean njang
dapet ganggoean di waktoe maoe
dateng boelanja. Seperti sakit tida
tjotiok atawa
k
Nana sedikit.

ada baek sekali boeat tjoetji darah

|ugen

Obat jang paling baek boeat
(SYPHILIS).
perempoean
sakit

Ada loeka: keloear bisoel, selaloe

( Kwarto

obat tanggoeng bisa baek. Ini obat |

Hanarijn bisa lekas toeloeng detida

1

berbahaja.

Flesch

lama |f 5.75. Pesen berikoet oewang ongsoedah
Meskipoen
kotor.
moesti bisa toeloeng. Sedikit tidak | kos vrij.

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

toeloeng, oewang

kombali. 1 fl.'

Djangan sangsi kemandjoeranja

f 3.25. Besar f 6.25. Pesenan se- (kita poenja
Ongkos
oewang.
laloe berikoet
kirim vrij. Rembeurs tidak bisa
kirim.

LOTERIJ OEWANG BESAR.
HOOFDPRIJS f 15.000.—.

Prijs per V1 Lot

........

f

11—

KA
ea DR OT "esa
sa Or0U
Ana
Add Kaot cinere
3D
en KO Tt
Aa
dia
Trekkinglijst kita kirim dengen
gratis. Onkos aangeteekend f 0.35.|
Rembours tida bisa kirim,
THIO GIOK GIEM,
SEMARANG.

ORION

ko
To
KRAMAT 14,

napsoe

sa
Ta
LOTERIJ. OEANG.

Mengi,

Kamtjing,
Radja
singa,
Yang
Bwee dan Koedis.
PILL SAKIT TOELANG.
Ini pill bisa ilangken penjakit
Syphilis jang soeda masoek
di
atawa
toelang
Toelang-toelang

—

(bevoegd).

preksa

MONIBERT.

Dalem

tjoekoep.

Ongkost

Spicialist mengobatin
sakit
seperti
Syphilis

JANG SEDANG
SEDIA KWALITEIT
DJOEGA
MOERAH.
BANJAK
HARGA
DENGAN

kesoedahan-

jang

pa

Kantoor agenda, Expeditie, Bon-Boekjes, Kertas Toelis,
Kertas Mesin Toelis, Rekening Courant dan lain-lain.

kantoor-

Steno.

jang tida koe-

sengitnja.

BOEKDOE
|

tambah

BATAVIA-O.

sampe

s

ohat: soeda terkenal «

di antero

doenia

Firma DE INDISCHE KRUIDEN
Gang Tengah 22 — Semarang.

Ui

Pie
Motto
DIN AN

Y

LK ai
NIA

3

tempo

Ned.,

Pintoe
Besar
Dalem No. 11
BATAVIA

sakit,

employe's jang sanget bergoena. Sekalian menoentoen
dalem selamanja tempo beladjar boeat segala praktijk-ex.
Boekh.,

dan

5

KAS

BANDOENG

sebagi

ENGLAND,

OF

heibat,

aa

meroepaken moerid-moerid dari Onderbouw 2 taon dan
menjampeken

DRAKE

Tahoen

HANDELSSCHOOL
Bovenbouw 2 taon boeat

FLYNN

ERROL

CHAN MING
KAI

dalem

Engeland dalem abad ke 16, garah2nja admirasl
Inggris FRANCIS DRAKE maka sampei PANJOL
berperang dengan INGGRIS tatapi DRAKE
.labrak bikin KEOK armada Sranjol
Armada lacet adoeh tenaga. meriam, bakar memsehingga lavetan merah
bakar, darah mengalir
lantaran darah dan api serta pelor.
Djargsn kaget!
Djangan heran—Djangan ngerih

Blanco

—

Senshe

ENGLAND)

OF

kagoem

masih

rang

N.LA.T.W.V.
Riouwstraat 42 dan Lombokstraat 35

maan

film-film ,,Captain Blood”, ,,Elizabeth And Essex”,
Sea Hawk”, sekirang
djangan ajal lagi dateng
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(DBAKE

co Firma LIE GOAN HIN.
Batavia,
Kali Besar '” —

Toko Tiga No. 45 — Batavia.

boeat

IMPORTEUR:
MEDICIJN IMPORT SAM
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

Inggris - Spanjol

Perang

WONG FOENG.

TJIA SIOE KHEE

(Lu-Tin-Tjin)

pada.

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

BESAR:

MATINEE

Saja jang mengoetjap trima kasi,
KAN SIAUW LAM

SINSHE

ketjintahannja, walaupoen disangka soedah
hingga lain orang b's1 pengaroehi padanja.

pada
mati,

Tablet

dan bikin koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50.
Prijseourant dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel doeloe obat
dikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenlah handels:..
merk Tjap PRAUW.
£
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri

Bagaimana pembalesannja pada secrang bapa, jang
soedah berboeat ketjoerangan pada anak piaranja
sendiri, jang dikira bapa aslinja soedah meninggal

it soepaja Toean-

toean en Njonja-njonja jang dapet
: sakit terseboet:
4SaPe

Tjap Prauw

Obat Obat Moestadjab

Kemandjoerannja
Obat Sakit Wasir.

dan makan pill Tji Tjiang

Hollywood

dengen dalem hoofdrol:
Lee Tracy — Joan Woodburry — Lee Patrick
Saptoe, 18 Jan. djem 4,30 sure,
Matinee:
Minggoe, 19 Jan. djem 4,30 sore.
BOBBY
BREEN
dalem

Minggoe

flesch soeda semboe betoel dengen tempo jang pendek
rasa sakit apa-apa dari itoe maka saia mengoetj apken

:

sCrashing

djam 4 sore
»THE ICE FOLLIES of 1939”
dengen
Joan Crawford — James Stewart

sinshe boeat boekti)

Range”

Rogers Williams d.l.i. bintang Gowboy.

Batavia

brikoetnja

Saptoe

hari:

dengen dalem hoot drol:
John WAYNE -Ray CORRIGAN - Max TERHUNE
dibantoe oleh: Lrrna Gray — Stanley klystone

Madeleine- Carroll

'41

boeat

River

sed

Satoe JUNGLE film jang amat besar dan mashoer.
Doenia mengkobar, menoesia semingkin pinter sehari-hari, tetapi Hoetan Afrika sampe sekarang
tinggal tetap keanehannja dan kekagoemannja.
MATINES:

Batavia-C

Djoemahat 17, Saptoe 18 dan Minggoe 19 Jan. '41
Dosa programma jang terpilih:
Pertama:

10 pagi

-dengen
Fairbank

-

Pertoendjoeken

BIOSCOOP

Besar

BIOSCOOP

Senen

4l.

SAFARI
Douglas

JAN.!

TJOEMA-21—22—23—24—25

RIALTO

BATAVIA

Ini malem

dances,

te bereiden.........

avond

'n prettigen

't publiek

DI GLORIA-PANTJORAN

INI MALEM
dan BESOK MALEM 17-18 JAN.
dipartoendjoeken J. I. F. poenja MALAY ACTION
-. PRODUCTION, jang tjeritanja mengandoeng
banjak nasehat dan toe ladan:

PASSAGE”

Lamour

19 Januari

Mangga

Minggoe

—

Saptoe

'41

Iannone

songs, sketches, die stuk voor stuk insloegen”.
KESENANGAN-KEGOEMBIRA'AN-KETAWA jang DJARANG
-.
TERDAPET!
BESOK MALEM: Ini dia jang soedah lama ditoenggoe :
. »DE ZWANE-PRINSES” (,,POETRI ANGSA DJAJA”)
Dengen onkost besar goena ini tjerita telah dibikinken speciale
costumes, decors, bekakas jang mengagoemken, dsb.
DITANGGOENG 1001-kali LAIN dari LAIN!

18 Jan. "41 djam 4,30,

Minggoe

THALIA

Ini d'a baroe dateng.... sekarang baroe ketemoe
lagi.... ini dia baroe

geslaagd

Bullet

sebagai dokter telah menoeioeng
djiwanja manoesi3.

MATINEE: Sapto

“—— Moelai tanggal 16 sampe 19 Januari 1941
Samboengannja

dengan

Sebagai Fxtra dipertoerd cekkan
FUX 00RLOG NIF WS No.

BATAVIA

Serie Baroe belon perna maen
Fatavia.

tara (5

Dr. EHRLICH,
adalah satoe dokter kira-kira 50
tahoen
terlampau di negeri Djerman, dan kepan-

nonton!

—

PANTJORAN

,DICK

Magic

THEATER

OUEEN

penceh

(Riwajatnja Dr. Ehrlich)
dengan
EDWARD
G. ROBINSON

Skies”

boleh

Bros jang
sensatie.

The Story of Dr. Ehrlich's

dimana

sekarang,

djeman

badjingan

kaoem

Warner

3

INI MALEM: Progr. SPITFIRE-AVOND jang succes besar ddo. 15/II
VARIEE" GROOT LACH PROGRAMMA!
»SOIREE
ne ruatan Miss Riboet en hare artisten zijn erin
AD: (BandoenE3

3

Kent TAYLOR — Rochele HU DSON
dengen
Satoe film jang mengoendjoek bagimana pergerakan

| un tunas
na ba Ii

berikoetnja

of the Skie

Pirates

Tea

dan malam

film

poenja

New Universal
loear biasa:

AG Ta
Han Aa nan " Menata ta R3 1
PENUAAN

DENGEN DJOEDJOER: ,BRAPA KALI KETAWA di zaal M.R,”?
En toch, boeat ini kesempetan beharga, tjoema sedikit wang!

Ini malam

PRINS- THEATER : 7.45 & 9.50
Ini malem dan malem brikoetnja, 17 Januari,

k 2TAN
ke iitun

Lembaran pertama pagina IV
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Han
n ep

Resident Bogor, tiap tiap rapat |Imanja oleh Landgerecht telah
| jang akan diadakan oleh AlI | | d dihoekoem denda masing2f 1.50
| dan BII (Barisan Pemoeda AII). | Doedoeknja perkara begini:

| 5 hari sebeloemnja mesti mem
Oleh Drs. S.H. Soebroto
beri tahoekan kepada toean As
sistent Resident Bogor dan du
“10090. “Hariku: oemoem Pa
roti
plicaatnja haroes disampaikan|
jata ka 'menjokong pergerakan kebangkepada
toean Wedana Leuwili
ng | saan. Djoega setoedjoe 10096.
iba

kebangsaan me- | ang.

Pergerakan

2

| merbitkan

kebangsaan harian, |

ra, anggautanja diwadjib

Atas

Boleh

keterangan

Iskandar

ini

|

Ketika pegawai Woning Inspectie memeriksa ke desa ter
seboet, diantaranja

roemah

(kan

ada empat

jang tidak mengeloear

kasoer dan bantalnja oen

ha jang soenggoeh2
pi menjesal

dilapoerkan kepada

&lasan apa, maka AlII dan BII

politie dan poetoesannja seper
ti terseboet diatas.
ap
Ini memang
Kita pertjaja akan keadilan
toean Assistent Resident sejang berwadjib, “dimana rakjat
dang biasanja tjoekoep
pada
| Wedana sadja.
lalai tidak mendjemoer kasoer
$
dan
bantalnja satoe kali, akan
Menoeroet
poetoesan
KonpeSemanan Sg
Agakita, ce mean F
dikasih
nasehat doeloe, sebab
rensi
di
Bogor
—
demikianlah
'banj
ja orang jang diwadjib
'djika
jang
laloe teroes didakwa
kata
toean
AW
maka
AII
di|
kan mendjadi
abonne partij“kan,
kita
kira
tiap tiap pegawai
bladnja, maoce dan bisa menjo- | anggap satoe perkoempoelan po|

djadi abonne dari par

: kong

| mesti memberi tahoekan kepada

litik dan djoega BII karena on
| derbouw dari All dengan sed
dirinja dianggap onderbouw par
minta

hidoepnja.

harian ..0e

moem?

Minta bantoean
dan
bekerdja bersama sama dengan
harian

oemoem

memang

dah, karena semoea

tai politik.

Atas pertanjaan apakah
se
babnja maka AII dianggap per
koempoelan politik, toean AW

moe-

wartawan

| kita memang bersifat kebang|| saan. Tetapi disamping kita be
rani meminta dan mengharoes
54 kan harian oemoem menjokong

memberikan

keterangan,

“rena Kijai Moehammad Sanoesi

Woning

memeriksa

djika

desa

masih djoega ada jang
menoenggoe noenggoe air, se-

bab pada waktoe sekarang hoe
djan begian desa terseboet itoe
laat (koerang hoedjan) soenggoeh begitoe boeat di desa Tji
boeaja ada oentoeng dalam hal
air, disebabkan pada tahoen jg.
soedah dan tahoen 1940 jang ba

didalam sa

toe desa tidak koerang 20 orang
jang lalai tidak mendjemoer ka
soer dan bantalnja.
Mati dipinggir djalan.

roe laloe,
ichtiarkan
djalan air,
| wah2 itoe

Pak Kartadji orang Pamari
Itjan jang telah lama menderita

oleh Rakjat telah di
oeroenan membikin
sehingga terdapat sa
tertolong olehnja.

»Pewarta Krawang”. .
Boelan Februari
di regent-

sakit borok dan malaria, telah

schap

Krawang

akan

lahir

se-

4

m pergerakan teroetama

ka-

rian oemoem soenggoeh

ha

melaloei
oleh Moehammadijah tjoekoep tan djembatan jang
diperbaiki,
memberi tahoekan kepada B.B. ini djalan beloem
dan ditiap tiap djembatan
ma
di Leuwiliang sadja.
Demikianlah diantara pertja | sil tetap dipasang merk Yevaar
| kapan “antara Pengoeroes All
|
Tgk.
Berhoeboeng dengan djemba
dan toean AW Leuwiliang, dima

mem-

poenjai risico besar.

es berkorban oentoek menghi
kan harian kita, karena me

- Dengan toe

ah memboetoehkan harian

i ini, ma

“ka kami hanja beri

sebagai sjarat mendekati masjaat. Sekarang kami datang
da soal jang kami sesalkan,

mem

peringatkan kepada Tu

balaa

ha dinjatakan,

kita seoemoemnja jang memboe

toehkan soerat kabar harian oe

kami akan menoendjoek-

KA, ta mengharapkan polemiek terhadap soal ini, kami ha
nja menoenggoe djasa masjara

rat

bar Tenramunyas

kabar

haroes

7 Pergerakan

mang

dan

NB

setoedjoe

Disingkatkan

.daksi.

Tans

sara roRa

1

koerannja berat tidak bisa me
laloei djalan terseboet.

|:

naa

oleh

tanggal 20/21 Januari '41,

RHAF. menoelis:

boepaten diangkat djadi schrij
ver di kantoor Assistent Hani
dent Tji iamis.
T. Salim volontair di kantoor

toe

an wedana-Distrikt Leuwiliang.
Baroe baroe ini AII tjabang

13-14 Januari
"41 ada bermak| soed akan mengadakan
rapat

DJAWA BARAT
0

Al

HANDEULEUM

Ittihadijatoek

| »Antara”

diangkat

djadi

schrijver di kantoor Wedana Tji

amis...

dimana

sik Rosadi

partij

bah

| Wedana

schrijver Assistent

diangkat
soal verslag tahoenan Penoelis djadi Mantri Politie di Veldpodan Bendahara verslag badan
litie Tasikmalaja.
badan seperti BII, ” Moebaligh, ta

Ie Pi

mengabarkan,

'tahoenan,

akan dibitjarakan

Islamijah

: Dianggap

“AO ES Adaa

anggauta

diantaranja

Panawangan

Mutatie V.O.-ers.
sosial dll, dan poetoesan “poetoe bs
T.
Soeparman,
Volksonderwijsan
Kongres
All
jang
baroe
Staat van Beleg di Indonesia|
zer
di
Gegempalan
Tjikoneng,
:. jang: AN
pakan
sedjak | diadakan di kota" . Tjiandjoer, |
/ tanggal 1 0 Mei 1940, maka ke- dan oentoek rapat ini jang akan | diangkat djadi Hulponderwijzer
diadakan sebagaimana . 'biasa, Il di Vervolgschool Roempin Bui

wa berhoeboeng dengan

adanja |

ja'ni pada hari Senen tanggal 6

tenzorg.

'Njonja

Januari 4 Kepada togan.. Weda

derwijzeres

E na.

: Berhoobositgk. Dana

rapat

k

da | jang akan diadakan iitoe, maka

AII diperint

so

:

telah dipanggil pada

Volkson-

di Volksschool - II

dengan permintaan

mat.

tanggal
|

pada toean Assistent Wedana.

Ampat orang ke pengadilan.
Tidak mendjemoer
kasoer
bantalnja.

Ampat orang

Dari tocan Assistent Wedana
| : dapat keterangan, bahwa menoe
«

Bapak

Tani”.

Tentoe oemoem sama menge
tahoei, bahwa pada waktoe sekarang sedang moesim menjam
boet sawah, baroe sadja bapak
tani bagian desa Tjiboeaja,
Pe
Gempolor

pada

tahoen

dari kalangan

rakjat dari desa Panamoen Tjie is beloem selang berapa la- '

Kaboepaten.

Berhoeboeng dengan mosi t.
Wiradinata
jang disokong poe

Ta Ne

an

lainnja, ten

tang pengadjaran rakjat (Volks

onderwijs)

dan

kedoedoekan

volksonderwijzers,
kaboepaten
Wan

,

ag terseboet: paka. ghe

25/17/Rb.,
-

maka
demengambil

seperti 3

Pertama:

meminta

kepada

ditebarkan telah dapat bebera
pa keroegian jang sebesar be-

dengan

pemerintah soe

paja selekas2nja mengoperkan
volksonderwijs
dan hal2 jang
berhoeboengan dengan itoe ke
pada dewan kaboepaten.
Kedoea: Dewan kaboepaten
bersedia
oentoek
menerima
pengoperan volksonderwijs itoe
djoe-

volksonderwijzers

MALIMPING
Kapan

jat berteriak

hingga

ini

hari

Sehingga terpaksa ba
djoega.
pak tani sama berichtiar sendi
ri sendiri dengan roepa2 djalan
jang

mempoenjai

wang

de

ngan memakai obat mertjon pre
tekan,

jang tak

dengan

andjing

poenja
dan

hanja

poekoelan

wak
sadja, sehingga sampai
tiriboe
toe sekarang boekan

koes jang

telah. mati bahkan

api,

beri

biasa

digoenakan

oentoek

pa-

a

man tani.

Dae

Kini sedang

moesimnja padi

toemboeh, dari itoe perloe seka
li pak tani bersendjata itoe goena mendjaga tanamannja.
:

Kiranja

sendjata2

dikembalikan

ini akan

oleh jang berwa-

djib kepada pak tani.

TJIANDJOER
Bandjir mengamoek
Berhoeboeng dengan toeroennja hoedjan besar, pada Sabtoe
malam kali Tjisaroea soedah me
loeap hingga perhoeboengan di

Groote

Postweg

diantara Tjian-

djoer dan Soekaboemi boeat beberapa waktoe lamanja menda-

pat ganggoean. Itoe air mengalir
sampai

loeasnja

lometer,

kira-kira

meliwatkan

60 ki-

djalanan,

'poechoen jang roeboeh dan seba-

gainja toelis J.B.

'Maoepoen

di

bagian Tjiandjoer dan atau Soekaboemi,

djoemlah

kendaraan

motor mendjadi meroepakan satoe barisan.
Sesoedahnja liwat
beberapa djam air toeroen kembali, baroe itoe sekian banjaknja
kendaraan bisa liwat dengan pela
han. Ini terdjadi diantara barisan
lampoe jang soedah ditaroeh oleh.

Veldpolitie dan Provinciale Waterstaat.

Belakangan

sebagian

dari

ternjata jg.

djalanan soedak

kena tersapoe oleh itoe bandjir.
Beberapa roemah kampoeng boeat sebagian terendam air.

DJAWA TENGAH
KALIOERANG
Harapan

penerangan

:Orang

listrik

mengabarkan,

peroendingan

antara

bahwa

pemerinta-

tang pemasangan electrisch di
Kalioerang pada masa ini, jaitoe

pada waktoenja kita terseret dalam

peperangan,

ada dalam

ke-

adaan persediaan lebih landjoet.

Keadaan jang

menimboelkan

kebimbangan pada sesoedah 10
Mei, adalah mendjadi sebab-se-

bagi ANJEM oentoek memtahoekan kepada pemerinsultanaat tentang tidak djadi
rantjangan-rantjangan pemaelektris

di Kalioerang

Pada penghabisan boelan No-

ada

Soedah
pandjang

minta

penerangan?

beberapa
djalan

djib dari fihak jang ahlinja (ba
gian
Landbouw) beloem ada| "kantong.
Sebaiknja
jang memeriksanja akan mem
entah
itoe,
R.
keadaan
n
boektiKa
rak

sendjata

koet djoega ,,bedil lotjok” jang

vember, maka rijksbestuurder me
lama dise-

dalam

kota

“lid, maka RR jang haroes rogoh

dikata

perampasan

itoe.

moetoeskan soepaja wang goe
Penoelis sendiri disini mera
sa menjesal bahwa kedjadian na minjak tanah dsb. haroes di
jang sebegitoe beratnja akan te | keloearkan dari dessa kas, te
tapi pemeriksaan dari jang wa || tapi atas permintaan.seorang

boleh

ha-

sadja.

Telah kita beritakan tentang

sangan

coprs

demikian

se-

Bedil2 oentoek pak tani.
|

doekan

pemerintah,

Mlp. diboeatnja beberapa
tiang oentoek
lampoe
'penera
ngan djalan. Tetapi hanja dibiarkan begitoe sadja, tidak dibe
|
djoega
ri lampoe.
Dalam sidang R.R.
ada
akan
latjoer-kebanj
j
dike
Lebak
jang
laloe telah dibien
sebarpo
jang doea kali
tjarakan. Moela2 sidang mena tikoes djoega.

sebabnja,

nja Lk. 8 & 9 km.

ga bersedia memperbaiki kedoe

dari

memang

“20 km dan ke Malimping

bab
beri
tah
nja

sarnja jaitoe semoea bibit itoe
dapat diroesak oleh tikoes, oen
toeng jang masih dapat kelebi
apa
han sedikit2, akan tetapi

apa

keadaannja

han sultanaat dengan ANIEM ten

sama

se-

jang boekan. sedikit, jaitoe di
sebabkan baroe sadja bibit padi

ja

pa Januari oentoek menghadap

itah dari toong, Ansiste

Tjikoneng

Mintarsih,

nja sendiri berhenti dengan hor

5 'Pengoeroes AII toean toe:
- |igji Dasoeki dan Soleh takdir

ama
ag Handeuleum
pada Pengoe
: — Bogor. Ke
ahkan epaja

»Keroegian

karang menderita keloeh kesah

. Mutatie B.B.

Goenoeng Handeuleum pada tg. 'kaboepaten
. GORxonNG

ka-

Dewan

hormat

RENGASDENGELOK.

'T. Ojo volontair di kantor Ka
kepada

akan memper

Berhoeboeng dengan ini atoe
ran maka rapat anggauta
AII
terpaksa
dioendoerkan
sampai

re-

an

tahoekan

RR

GAROET.

jang oe |

“baikinja?

des,

"

memberi

kendaraan

Kapankah

FJYAMIS.

LA

|

pirannja
kepada toean Wedana di Leuwiliang, apabila akan
mengadakan rapat rapat ang-

:

menjo-

kebangsaan.

kami

oemoemnja

rena terlebih doeloe haroes mem
beri tahoekan kepada toean As
'sistent Resident Bogor.

kat kita terhadap persoerat ka

rtij-bladnja?

Bogor dengan mengirimkan lam

himpoenan politik.

1 Kena
banjaknja
kaocem
pergerakan jang membatja
kan soal penghidoepan
harian
(abonne) dari soerat kabar ha-' jang kita harapkan
bantoean
rian oemoem?
nja.
harian oemoem, jang diwadjib
an mendjadi
abonne dari

di

gauta, karena AII dianggap per

soerat kabar harian oemoem, te
tapi kita haroes djoega memikir

berapa banjaknja pembatja

tan djembatannja beloem diper
baiki, tidak sedikit mengganggoenja pada kendaraan, sebab

AII mes

beloemnja kepada toean AR

| moem, kepada kaoem pergeraan menoeding perboeatan
kan teroetama jang
memboekoerang adil terhadap ha toehkan'harian oemoem djoega,
oemoem kita, bewust of | - soepaja kita djangan berani
U . Kami moelai dengan
minta bantoean sadjal kepada

#S

bahwa

ti memberi tahoekan 5 hari se

lihat

pantasnja . dirobah
demikian.
Ke Panggarangan djaoehnja I.k

itoe ti

| tani

bah

wa desa Pondok Pandjang (on:
derdistrict Panggarangan) akan ketarik ke o.d. Malingping. Me

akan teta

minta soerat keterangan kepa
(Adviseur AII) doeloe diinterboeah madjallah jang bernama
ida
Kepala
desa,
maksoednja
neer,
dan
banjak
anggauta
AJI
"pekerdjaan pergerakan kita, ki
,Pewarta Krawang” jang boe
jang mendjadi anggauta partai “akan berobat ke Tjipanas.
ta djoega haroes 'berani menjolanan
dengan
diperlindoengi
Berhoeboeng
dengan
tidak
politik
lainnja.
R
| kong hidoepnja harian oemoem
oleh
Padoeka
Kandjeng
Boepa
beroeang
meskipoen
perdjalanan
Toean Soleh Iskandar menekita.
ti
Krawang.
| Pergerakan Aa na
kita rangkan, bahwa diinterneernja antara Pamaritjan — Tjipanas
Kijai H.M. Sanoesi boekan .ka- djaoehnja berpoeloeh poeloeh
sekarang moelai menerbitkan
Jang
1 offer is hen : te groot). Si | harian sendiri jang biasanja di rena AII dan boekan poela ber k.m., Pak Kartadji terpaksa dja - BANDOENG
i Arbeidsbeurs.
berkorban oentoek kema- beri nama oemoem, dan diatoer hoeboengan dengan AlII, dan lan kaki. Ditengah perdjalanan
Dalam
boelan December 1940
dekat
hoetan
lebat,
ia
telah
ter
apabila AII dianggap satoe per
an pergerakan kebangsaan F setjara harian cemoem.
arbeidsbeurs
gemeente
Bankoempoelan politik karena ada serang lagi penjakit malaria
Smk
kita memberi hor |
mempoenjai
telah mentjatat adanja
dan tentoe sadja tidak koeat me ' doeng
anggautanja jang masoek men
Depe
harian, teroetama |
a ang boleh
dipaksa,
|
penganggoeran
seperti berikoet
|
langsoengkan
perdjalanannja.
djadi
anggauta
partai
politik
Ii. kepada soerat kabar
uta partij. Djika pe
B Setelah beberapa djam ia ber .
laki
pr. tot.
apakah
djoega
perkoempoelan?
|
harian jang neutraal, artinja:
ba
an partij mendapat
Orang2
Eropah
111
30
141
“baring
dipinggir
djalan
dekat
lainnja seperti Moehammadijah
4 bersifat kebangsaan, tetapi ta'
roegi, partijjah menanggoeng
Intell.
bangsa
Inhoetan
lebat,
Pak
Kartadji
menjebelah kepada salah satoe
nja. Dengan lain perkataan: par dimana Kijai Mansoer mendja261
18
219
tij-bladen mempoenjai pembatja di anggauta Partai Islam Indo menghemboeskan njawanja jg. . donesia
rtij politiek.Bangsa
Indonesia
penghabisan.
nesia
dianggap
partai
politik?
— Soerat kabar Karian jang neu
(abonne's) jang tetap.
boekan intell.
490
33
523
: Apakah Moehammadijah djoe
2 “aa
ini haroes ada
dan
ha- |
Tidak begitoe, soenggoeh ber:
Djalan
R.R.
Bandjar—Pamaritjan
Bangsa
Tionghoa
20
2.22
ga toean anggap partai politik?
3
kita sokong hidoepnja, ka
lainan keadaan harian oemoem.
Djalan terseboet, kini telah di
Toean AW menerangkan tirena ialah memberi penerangan
- Harian oemoem ta' mempoe
Totaal semoea 882
83
965
g neutraal tentang semoea
njai pembatja tetap (boleh di- dak, Moehammadijah tidak sc- perbaiki, digiling dengan stoom
wals.
Tetapi sajang djembartij politiek kepada masjarapaksa), sehingga penerbitan ha 'perti All dan rapat jang diadakan

rat. Kaoem nasionalisten,

ber jang boleh dipertjaja,

dak diperiksa oleh bagian Land
bouw doeloe.
Lain dari pada itoe bagian de
| sa terseboet diatas tadi bapak

Seketika itoe djoega oleh jang

memeriksa

Dessa Pondok Pandjang.
kabar dari soem

Didengar

tapi bagian
'Tjiboeaja beloem
sadja. Ja betoel moedah- dapat
itoe ratjoen djika dengan oesa

toek didjemoer.

toean

menanjakan,

poeloeh riboe, penoelis poen de
ngar bahwa tangga2 desa2 dari
Tjiboeaja telah sama dapat ra
tjoen dari jang wadjib, akan te

ongkos

Ditempatkan

dipikoel R.

poela

ANIEM

kepada

soepaja

sc
soeka

directie
menim-

bang-nimbang lagi, apakah kini
tidak moengkin meneroeskan ran

tjangan - rantjangan pemberian
elektris itoe, berhoeboeng poela
dengan perloeasan Kalioerang
dan pendirian-pendirian baroe
jang tetap diadakan disana.
Dari pihak ANIEM hal ini men
dapat djawaban, bahwa sekali-

poen sekarang kebimbangan-kebimbangan itoe beloem hilang
sama

sekali,

tetapi kesoekaran-

kesoekaran tentang pemasoel
pemasoekan bahan-bahan (m
riaal) soedah banjak koerang

sehingga

ja,

ANIEM

soeka' menim- :

tahoen

jang pertama

bang-nimbang, bahwa pada per-: ?
Mantri

Politie.

tengahan

Pada
permoelaan boelan ini
telah ditempatkan sebagai Man
tri Politie, ialah t. R. Achmad

ini akan memoelainja memasang
elektris di Kalioerang,
toelis

Martakoesoemah.

Gambar-gambar dari perloeasdn-perlocasan jang soedah didja

Ia poetera t.

R.D. . Martakoesoemah almarhoem dan sebagai menantoe Boe
pati Lebak jang sekarang.
Kita.oetjapkan ,,Selamat da
tang di Malimping dan selamat
bekerdja”', .

2

-

,Mat.”,

:

"

lankan dan djoega jang masih di

rantjang, dikirim poela ke ANIEM
oentoek
rantjangan.

keperloean

memboeat

AG

pk

ke

17 Tn

Ne ke

Beban:

Tg

PEMANDANGA

1941
ditoetoep
gembira

Bonzres

'Aisjijah.

ngan

Can Ora

Pertemoean

'Aisjijahpoen

ari 1941 dimedan Congres
ri), dibawah pimpinan voor
ter HPA (St. Aisjah Bilal).
rhatian tjoekoep, jang hadlir

nja jang

kaan

kesemoeanja

boet telah
gembira

Congres,

bersama

kesenangan

dansa masih djoega
kegemaran
poetera

sa dansi,

diaia

dbceka

rapat:

| Pemandangan 'Aisjijah.
Agenda ini, dibitjarakan oleh
Alhamdoe-

"Aisjijah.

-madjlis

wakil

sebagai

St. Hidjanah,

Jillah, Moehammadjjah telah da
pandji pan"pat mengibarkan
keseloeroeh — pelosok
djinja
sekarang

sampai

Indonesia,

saha kelapangan
lam itoe
dihari

“Selama itoe,

soedah 29 tahoen.

ik sedikit halangan dan rin

fikiran

oentoek

mentja-

“dan hartanja

berapa

#Kisjijah terhadap Nasjiatoel

'Asjijah (N.A.) .
— Pekerdjaan Aisjijah masih
: . djaoeh dari sempoerna. Pemoe

kite

harapan bangsa, kata orang.

- Inilah jang menjebabkan Cong
memoetoeskan

me-.

a barisan Pemoeda iste

soal
- “plannja jang mengenai
:
ijs.
onderw
pendidikan dan
ka
an,
| Ini perloe diperhatik
| rena oentoek

memperbaiki

na

Djam

11.35

jang

kita

rapat

'IB soedah

dapat

hoeboeng
Banana
verI ditambah satoe, men

ma

ekarang

a

tiga djam

pe

lan j.l.

4 bisa detosnan"

“—
oeang ongkost ke
an gerak badan di HIS
.tahoen pengadjaran
ditambah poela.
—..Armenzorg.

pemeliharaan

orang

Makloem,

orang2 jang memang tidak bi
sa mentjari'rezeki lain dari pa
da minta2.
Dari itoe tidak he
ran, biar pagi2 sekali, malam,

jaran

(methode) pembelaan ari kaoem iboe jang
ganggoean, soepaja dengan seoran
diri dipat meloloskan diri dari dapat
dan s

- menghadapi

nangkis tiap-tiap serangan orang jang bermaksoed
djahat kepadanja, disertai Pena yangat jang
tepat dan djitoe.

kepada Sana

— stratie Drukkerij »Pemandang gan
WI. 1810 — Bat—C.

yg

aa

Aan:

ina

makin Kran

30 sen.

PA

Ee NUN

jang

sedikit

longan

bangsa

dan

sentoek

WTN TA
el USA TNO

PA AI

Mutatie

soedah

Sedang.

djosoebroto,

diberi

sehoolopziener

lapisan

ra'

berpensioen,

jang

schoolopziener di Koedoes.
T.R. Soepardi, s.o. di Bobot
sarie dipindah ke Koedoes.

ka

ner di Ngawen
terdengar jang

ini boleh

dikata

berkapitaal

taxi

autobus

dan

Orang

lain2

tidak

mendengar

personeel

heran

atau

djikalau

tahoe

bahwa

dari kantor AVB

di

Pemalang itoe bekerdjanja
le
bih lama dari personeel kantoor
lainnja.
Mereka berangkat poe

mendapat

minta

beberapa

penderma dikota

berhenti

-poelan

sendiri,

an itoe,-

toean

dari

|

ampas
iba

apakah

tidak

Roemah:

kedjadi

perloe diambil

lagi poela orang sekarang
mentjari

perkoelian,

soe
maka

tidak heran jang mereka

itoe

memboetoehkan makanan jang
dapat dibeli dengan oeang sedi
kit. Makanan itoe jalah gaplek,

ketela

pohon

dan

jang

ra.

ini dalam waktoe ini le-

bih banjak

dah soedah.

dari tahoen jang soe

Dan apa jang me

narik hati, jalah dibeberapa tem
pat jang pada tahoen jang soe
dah soedah tidak kenal dengan
itoe,

sekarang

poen

itoe

dari

wedana

dimana

reka soedah

'

oleh

se

orang

honger
toea

meninggal

me

karena

kan

toean

tempat.

di Weleri.

Pada

DJAWA

M.P.

Patih.

4

dan

K.B.I.

Telah mengoendoer
kKandiri.
Vika

Sampai

kini orang mempoe-

njai sangkaan, bahwa

toean M.

P. Winoto masih doedoek dikalangan KBI selakoe Commissa

dari

Kwartier

Daerah

Dja

wa Timoer. Oleh karena jini ti
dak benar, maka ia memberi ke
terangan kepada kita,
bahwa

ia semendjak tanggal 15 Septem
ber 1940 soedah
batannja tadi.

Oentoek

meletakkan

penggantinja

dja

goena

sementara waktoe ialah
toean
Darmobroto.
Dengan ini kiranja
oemoem

akan

djelas:

TANAH SEBERANG

beri
toendjangan,
boeat tiap
tiap seorang anak f 1.90 seboe
lannja.
Lain dari itoe soedah

MEDAN
Perkara penggelapan
dikirimkan poela pada ,,Witte
Dari Medan dikabarkan bahwa
Kruis Kolonie” di Salatiga
se
oleh Raad van Justitie disana tedjoemlah 15 orang anak.
lah diperiksa perkara penggelaPoen roemah jatim MD di Pe
pan jang
dilakoekan oleh J. A.
kalongan, jang mempoenjai ta
Fliers, bekas “ boekhouder dari
nah pekarangan lebih loeas ber. - Deli Haven Bedrijf, boeat keroe-

4 kalj

djalanan
ke
| enz. Djoega

TIMOER

Winoto

membajar

hoetang”

oleh iapoe-

nja bekas isteri, sedang itoe iste-

beli-

SOERABAJA.

boeat

ri soedah

MODJOKERTO.

“ Angkatan

sedjoemlah f 13.000
mengakoe dan mebahwa ia soedah lapenggelapan atas depoenja bekas isteri,
ia bertjerai dalam taItoe oeang digoena-

hoetang jang dibikin

aulah pandangan orang banjak
diarahkannja.
Tetapi siapa jg.
sebetoelnja, baiklah kita toeng
goe.

tempat2

kekoerangan makan. Boeat
ke
perloean itoe regentschap mem

Jang mendjadi
leveranciernja
pedagang Tionghoa.
Perdaga
ngan

Anak2.

cedeem,

disini.

itoe dipangkoe

Patih.
Poetera marhoem ada poela
jang soedah mendjabat pangkat

ris

M.D.

jang terkenal terserang

ampasnja,

ramai

jatim

Roemah jatim M.D. disini ta
dinja hanja mengoeroes 4 orang
anak sadja.
“Tetapi tempo ha
ri oleh regentschap diserahkan
10 orang lagi soepaja dipeliha

Panenan masih sedikit lama.
kar

lama

maocenja

perhatian?

Pemalang.

gaplek dan
singkong.

sih soenji sekali. Pekerdjaan

jang keloear

|
Pendjoealan

sekarang beloem terdengar jg.
akan menggantinja.
Kabar ma

sendiri.
Kalau
tidak keliroe
pegawai dari kantor terseboet
soedah: mempoenjai .. perkoem-

kan dan keboetoehannja orang
jang
diserahi
mengoeroesi
orang orang Miskin mendapat

dari

(atau

bih dari 6 pegawai

Lain dari oeang ini boeat ma

sokongan

keloear

WE.
BAT.

bagoes.

mengenakan
Terdakwa
nerangkan
koekan itoe
sakannja ia
sama siapa
hoen 1934.

poela diisi.

mani, kepala distrik Modjoker
to diangkat mendjadi patih boe
at regentschap Modjokerto.

dan sementara itoe banjak jang

f 50.—

Beloem

dikeloe

jang

di segala

Dengan
wafatnja marhoem
regent Pemalang, jang soedah
lebih dari tigas boelan, sampai

arkan?).
Kalau tidak keliroe
waktoe jang belakangan ini koe
rang lebih 2 tahoen, soedah Ie

toe

390
543

Gratis.

ditanggoeng

daMenoeroet berita opisil
ri Bogor, toean Mr. Mas
Har-

datang poela mereka diroemah
orang boeat minta makan.
Sekarang orang tinggal
di
roemah pemeliharaan itoe ha
nja 42 orang sadja, sedang da
ri regentschap tiap boelannja
sokongan

Hasil

(Blora), beloem
menggantinja.

Sebab apa?

1
openbaar

dalam

schoolopzie-

lowongan

TEE
TEL

disera

sendirinja
segala
pendjoeal
waroeng ketjil ketjil ataupoen
jang memhawa dagangan berdjalan, jang oemoemnja mere

Boeat

dapat

bisa

Ditjari Agent-agent

hi pekerdjaan T. R. Soeadi jang
pangkat
memegang
tadinja

dengan

GW.
38

Monster

Tjo

mal.

maka

berbahaja

Terbikin-di bebarik kita sendiri.

opdracht mondeling tinggal me
noenggoe besluitnja t. M. Har-

sama

tidak

Dengen .ini boeboek saboen segala pakaian dapat ditj oetji
bersih, zonder dibanting-banting, mendjadikan Dekan
pakaian tahan lama dipakai

pensioen.

dengan

bagoes,
moerah

TJONG & Co. :

go

ini

dan

schoolopziener.

gantinja

SE-

EA YNA

HA EME
N SNN:

Notohardjo, schoolop
T. R.
ziener dikota Tegal meletakkan
djabatannja

PAKAILAH

harganja

meroendingkan-

bagai

Congres:

mana

keloearkan

hari

schoolopziener
Oleh. karena
dahoeloe
Brebes soedah lebih

berbagai

dari

djoegja

anta

nja.

pemboekaan
lebih ada 10

kendaraan

djoega

makanan

Harganja hanja.25 sen seboeah. Sa

Dengan

dan

dagangan

“Oleh Socardiman Rancewidjoio, mengandoeng pela-

—.

poela.

jang sekarang ini mendjadi per.

—| Mendjaga diri oentoek poeteri.

dipesan

be
boe

memang

edah Terbit.

“Boleh

me

orang jang

mereka

hadlirin
koerang

kita

A. Rasjid

koel 6.30 pagi dan-baroe
poeHang
4
atau
5
siang
hari.
reka toempangi dari Solo, Gre
Ini perkara jang djamak. Te
sik, Soerabaja dan lain lainnja.
ai
tapi jang orang merasa heran,
mengapa banjak personeel disi

ta Pemalang laloe kebandjiran

ini-

rino, Tjokrodihardjo,

dari loear Djokja, dengan ternjata adanja autobus jang me

ha

pengemis2 jang boekan
sadja
mengadakan pemandangan jang
tidak menjenangkan, djoega se
ring sering mengganggoe kese
nangan orang.

1941

nja.
Boeat sementara waktoe per
gaboengan ini dipimpin oleh t.t.
Said Ali Bameda, Oemar,
Sa

pemboekaan
Congres,
banjak
sekali mendapat koendjoengan

sengsara
sebagian besar dilepas dari roemah pemeliharaan
itoe. ' Dengan begitoe, maka ko

Tn pg bsaan itoe disediakan di
voetbalterrein Sirandoe. Berx
hoeboeng dengan banjaknja se
olahan, maka “diatoer begitoe

beberapa

tahoen

dahoe-

werkprogram,

sebagainja.
Ternjata

dengan tidak teroes-

noendjang teroes meneroes
gitoe banjak maka pada

| Bagi sekolah seko

nan

lainnja

lebih

temoe.

andong,

Sajan

boeat

moerid2

jang Toean-

beli

dapet

tidak lagi akan. toeroet poela
menjoesoel seperti teman teman

tenaga, mendapat.
pasar jang
baik sekali.
Demikian djoega
kendaraan
kendaraan
seperti

memelihara

keberatan

sesoedah

6 boeah,

Maras

bisa

loe kepoetoesan
vergaderingnja.
Tetapi menoeroet peman
dangan kita bahwa mereka itoe

c. pemba

bahwa

dari

pergaboe

Ahmad dan t. Somtomisatro.
Oleh karena itoe waktoe soe
dah djaoeh malam, maka
di
poetoeskan soepaja pengoeroes
itoe merantjang lebih dahoeloe

jat.
Adanja

nja aksi ASIB dan Regentsehap

merasa

dan

menoedjoe kestadion ASRI se
bagai medan Congres ke 29. Ti
dak sadja dari oemmat Islam,

orang jang sengsara sehingga
hampir 200 orang. - Tetapi ber

2 “Gerak badan disekolah.

itoe ada

menoenggoe

pertemoean

moelai

tjoetji merk

de

terseboet diatas, ada doea orang
anak moerid jang hilang tak ka
roean.
Sampai kabaran ini di
bikin, anak terseboet
beloem
ketemoe,
Moedah2an lekas ke

publiek

Haa Panen

KS. NN eribarkan.

dalam

ngan

Semaha besar dari publiek.
mendjak sore kita lihat telah
berlapis lapis dan berdoejoen2

5

ini, sebagaimana
.rapkan.

telefoon,

toeroet

akan

riboe orang, koendjoengan jang

lahan dan kedjanggalan, kami
mengharap ma'af dan kema'loeman.
Kemoedian berhasil dan ber
boeahlah
Congres akbar
kita

—. Ini selaloe mendjadi peroen“dingan dikalangan 'Aisjijah, ba
| ik jang berkenaan dengan leer

soedah

dari

Pekalongan

njonja.

boelat

terseboet,

Moehamma-

demonstratie,

bahwa
Congres

dasar-dan penoendjoek. Achiroel kalam bila terdapat kesa

'Aisjijah.

ping

3. nasehat

H.B.

saboen

lagi akan diadakan vergadering

djoe, bila Islam tidak mendjadi

di Makas.perloe

pergaboengan

Soeasana loear biasa dalam Congres Moehammadijah.
Dilain bagian, kita kabarkan

langkah

Beloem boleh dinamakan

daerah

boebaran

oemoem.

ta

dijah

ngan

an

penjiaran Is
ini, sangat

madjoenja

Consul

dan soeara

dari
Manja

ngan nama Madjelis Islam Pe
malang.
Perkoempoelan
jang

nja kelihatan baik dan rapi.
Kita
mendapat kabar
de-

hi, akan dapat menambah lekas
ladjoe dan

sama.

toean

b. H.W.

Pimpinan Islam kemedan Ke
madjoean.
Agenda ini, dioetarakan oleh
St. Wahidah.
Diandjoerkan, bahwa dengan
toentoenan Islam, pimpinan Ila

pai| kemaslahatan dan toentoes
| tan perbaikan nasib.

res Moehammadijah

Tabligh

dengan

gian prijs oentoek sekolah seko
lah jang vandel dan oefening-

menggembirakan hati.
Betawi
dan Gorontalo, bolehlah mendjadi tjontoh melakoekan
pe
njiaran ini, jang meroepakan be

Tapi roepanja kaoem
5 tangan.
insjaf
telah
Moehammadijah
ma
nasib,
i
rbaik
mempe
“ oentoek
me
telah
—-ka dengan sengadja

ngoempoelkan tenaga,

merdeka

meriah,

Solo. 4. kegembiraan, a. massa
oefening
dari moerid moerid,

tara laki2 dan perempoean.
Se
orang domine di Soerabaja sen
diri telah
-mengatakan bahwa
dansa dansi itoe boekanlah ter
masoek peradaban Eropah jang
hakiki.
Selandjoetnja spr. me
nerangkan
tentang keinsjafan
kaoem poeteri Arab (PAI Iste
ri) jang oleh 'Aisjijah telah di
anggap sebagai kawan berdjoe
ang.
Oesaha. Aisjijah.
Banjak Moeballighat dan oe

roepiah) dari paring Dalem SD

5 SaPe| moedian

pergaoelan

dengan

1. pemboekaan,
2 menjan jikan lagoe Congres ke 29 dengan

nja telah diterangkan oleh sedjarah Terima kasih kepada komite
pembela kesopanan di Bandoeng
ig. telah mengoepas bahaja dan-

an

langsoeng
dan

k.1. 50 orang,

terse

agenda:

poeteri Indonesia. Sedjak doeloe

wang
anja — berwoedjoed
poeloeh
kontan f 50.— (lima

da

PP

dengan socasana sebe | vrije omgang telah ada. Bahaja-

tocan2 kepada

comite akan : diadakan pergaboengan dari
perkoempoelan2
Islam di Pemalang.

Moerid2

dan

kedoea pagina II

BOFBOEK SABOEN

M.:I-P.

Seperti jang soedah kita ka
barkan dalam ini s.k. jang oleh

moerid.

dari

toean

tempat,

hadlirin menjetoedjoei
dengan
maksoed
comite mengadakan

poeteri

pertemoean

SELAINNJA

akan

pandoe H.W. Pertemoean

barisan

berdansa
mendjadi

dan selama Congres Moe |
adijah ke 29 ini diadakan,
'verslag
ringkas tentang

tanda.

menggoeng

Sajang “sekali,

ber

moerid

ada

toeroen:

Pada hari Djoem'at tanggal
10 Januari 1941, telah diadakan

ngan Aisjijah.

gai voorzitster dan secreta

selamat

tidak

masih lebih .

Maka vergadering soedah di
adakan, jang dikoendjoengi oleh

nja di Solo baroe2 ini, 'Aisjijah
-djoega
mendapat
oendangan.
Achir2 ini, poen ada kabar da
ri Toeban,
Njonja Koesoema
soeka mengadakan kontak
de-

1 dan St. Wasilah masing2

tinggi,

harganja

Moehammadijah di Medan Cong
res, jang hadlir
ada sebanjak
6540 dan djoega banjak anak2

BB telah mengadakan Congres

an -dan soeara dari HCCMA
Ing dioetarakan oleh St. Oem-

——

memperhati

koerang dari 1500 orang.

mbiraan dengan njanjian A
b.- Pembatjaan @ur'an oleh
Laila,
sesoedah
pemanda

ras tetap

kan nasib kaoem melarat, jang
mana soal ini. memang diperin
tahkan oleh agama kita. Diba
wah pimpinan Njonja Dt. Toe

Pimpinan menjerahkan anak
« N.A. oentoek menjanji ke

lak

—mengoetjapkan

dan
de-

dan terima kasih kepada semoea
jang hadlir.
8

|

'ADA malam Djoem'ah 9/10

dengan selamat
oleh voorzitster

Lembaran

membikin

Java

dan

per-

Padang

sesoedahnja

bertje-

rai, itoe bekas isteri masih teroes
minta oeang dan
sesoedah antjaman terdakwa akan oemoemkan itoe penggelapan, kalau tidak dikasih oeang.
Itoe penggelapan dapat diketahoei
dalam
boelan Augustus
1940, berhoeboeng dengan mana
terdakwa kemoedian dilepas.
Officier van Justitie mintakan
hoekoeman pendjara lamanja 15
boelan, sedang pembela, Mr. Van
Delden,
mintakan
kemoerahan “s
hati. Poetoesan akan dikasihkan
pada tanggal 21” Januari 1941.
NGABANG
Soesoenan pengoeroes Parindra
Kepada ,,Antara” disampaikan
kabar, bahwa dalam rapat tahoenan Parindra jang ke Il jang dilakoekan oleh Parindra Tjabang
Ngabang pada beberapa hari ber
selang telah dipoetoeskan bentoek soesoenan Pengoeroes tjabang jang
terdiri dari tt. M, S.
Soewignjo, Ketoea,. Moehammad
Tayib, Wakil Ketoca, Jasafandie
R.

Soeleiman,

Daham

Penoelis

Noor, Penoelis

Affendie

Ranie,

I,-

Idris

II, Goesti

Bendahara

1,

Achmad Burdad,
Bendahara II
sementara pembantoe terdiri da- «
»ri tts Soetopo Singgih, Makmoer 8
Djaimal, Achmad Barijan, Moe $
hammad
Idroes ' Mangoen, dan,

Achmad

S. Soeleiman.

Gt

Soesoenan
SO Sui At
Ketoea,

Badan

Jasafandie

R.

Soelei-

man dan Pembantoe, SjAmNnan
din Arsad.
Soesoenan
Badan
Ekonomi.
Ketoea, Goesti. Affendie Ranie
dan.
Pembantoe, Achmad
Bur-

moelai poela, seperti di Slawi
sedia menerima poela djoemlah
giannja Ned. Ind,,Steenkolen Han
dan sekitarnja.
"ai
lebih banjak asal mendapat ban
delsvereeniging (dibagian pesisir
14 Ketela
pohon — bertoempoek | toean oeang dari RR Pemalang. | diwakilkan oleh Deli Haven Be- | dad.

diroemah roemah pedagangnja, ! Berapa djoemlahnja anak jatim
drijf). Tini penggelepan menoeroet
Alamat
jang biasanja tidak sampai la | korban oedeem itoe
tentoenja | H. P., jang dilakoekan dalam ta- | toor 31,
ma segera
habis. Sedang be- ! lebih dari itoe,
| wan, tahoen
1933—1936,
ada | rat),
«

Sekretariaat: Ilir KanNgabang (Borneo-Bai
ta
.

- Teka

Aki

Ke

: "ne

Pe

aa

BEN

PA
“

Dame Sha
Pb

ai)

La

se Sean

Ba Balak

san

ask

Ja

Sri

PA

BR

SALA

U

Man

SELASA

RK

,

-PERHIMPOENAN GOEROE'GOEROE

»

,».

| Peti. k'lit Tjer. pt.
”

"3

Br.

K.T.B. ,, 7.84

nesia

R2
TO

sebagai Vroedvrouw,

toek m.u..o. sedang

Me-

Levering Januari:
ditawarkan:

1 Yo SI. B. Pandeglang P.S.A. f 9.10

berdaja

,, 8,—-

S.T.B. ,, 7.84 |

poetih

134 HI Tjere

14 Hl- Tjere poetih S.T.L. ,, 162|

|

“p. 100 kg

tadinja.tw.

le commies.

8—. nom.. dan

4

«s | f 810 nom. Ek Batavia Janua4

- | ary 8— mom. per 100 kg.

Lada Poetih:

-Fob.

Pangkal

Slijp boeloe H.G.

-Slijp boeloe H.

Januari

Lev.

ab

“Ietah

Anakan |

itoe voetbalbond jang mema-

ye Me

T oko

.
(|

Aa

Elka “disediakan

wan elftal Pestbestrijding dengan

voetbal

betoeng

dari

kota

Voetbal

(Lebaksche

tgl. 8 dan

b). Dalam menghadapi tefa-

e itoe M.V.B. Mn

an

Pentjatatan permintaan-permin
taan toeroet ambil bagian akan
ditoetoep “pada tgl. 1 Februari.
“Ini wandelmarsch tidak mengidin
| kan toeroetnja orang per seorang

ka

Martasasmita”
Mocin
'Doeleh

Wawdelmarsch

Februari.

litie dires. Betawi,
sir,

kota. Ini ada tergantoeng kepada
dapat atau tidaknja pertolongan
dari pihak militer jang terlaloe di
boetoehkan itoe.
Atas pertanjaan kita, apa

Individueele deelname).

Moeenjidin |

Soerat-soerat

|
B

edaran

tentang

ini soedah dikirim kepa-

'

4
Aetan da march
n
tahoe
O.
L.
hari dari B. v.

ke— sekol ah-sekolah terseboet, f ini diadakan, kita tidak dapat
em
R Satri "1Sd
tentoean. Tentang hal ini belo
“sekiranja “ada sekoditerimanja kabar jang pasti dari
lah jang “beloem menerimanja,
B.v.L.O.
| ockoeplah- diminta dengan tel- “Bandoeng, jaitoe tempat
toeketen
dapat
poen
an (WL 1708) kepada toean | Tetapi kita
baik
pan
hara
ada
A. Rieber, soepaja dengan le- 'an, bahwa
diada
akan
: ta menerima soerat edaran tsb. marsch-marsch itoe
ch
Al kan. Djikalau sekiranja mars
13

aa

“Imin

e.

Inj akan diadakan|

— Tpada tel 8 13, 22 dan 29 Maart

'inj

tidak

pengoeroes

djadi

diadakan,

N.I.A.U.

maka

afd. Betawi
mengadakan

edaran ten- | boleh djadi akan
marsch oentoek gantinja.
dik anjani dan

Ba 1941. | Soerat-soerat

KABAR LELANG
18 Jan. '41.:
e,
Sabto

'

Perceelen oleh

klas

teki, pada pendapatan pembitja-

sebe-

dalam

ra sangat menjenangkan. Menoe-

af-

roet keterangan-keterangan jang
ada padanja, hasil dari pada can

afdeeling A. men

soedah

ten-

didaat-candidaat C. dalam examen penghabisan bagoes sekali.
Kesoedahannja pembitjara me-

tentang pem

moerid

jang ketjakapannja

wa afdeeling ini beloem mentjoe-

ini beloem tjoekoep diselaraskan
Pembitjara

lebih

tjara pekerdjaan,

oebahan dalam

rentjana-peladja-

€ £

“a
ik. Banjak moerid sekarang. tidak ran oentoek afdeeling ini.
Dengan
pendek
pembitjara
me
digoda lagi oleh peladjaran jang |
ngoelangi pedatonja, dan menaterlaloe amat soekar baginja.
Pembitjara

rik kesimpoelan,

bertanja dalam ha-

ling-afdeeling

afdeeling

B.,

dapat di-

mengarti. Tetapi menoeroet pembitjara ini salah. Dahoeloe peladjar-peladjar keloearan sekolah

Mulo sesoedalinja mereka

djaoeh

dibelakang kita.

beroesaha

peladjaran,

paling

baginja.

moedah

kara

toea, dan

jang

onderdis-

trictshoofd dires. Betawi.

onderdistrictshootd

dires, Cheribon, t. Kartanapoera,

sekarang onderdistirctshoofd di|

Diangkat - onderdistrictshootd
dires. Betawi, t. Mas Soetardjo
Djajawinata, sekarang onderdis-

bat onderdis-. |

sangat. Pada

pembitjara

masalah

Pembitjara mengoentji pedatonja dengan melahirkan beberapa

patah kata tentang sjarat-sjarat
jang haroes diperhatikan oen-

poela

toek

menaikkan

noetoerkan,

moerid.

bahwa

Ia me-

moerid-moe-

rid jang doedoek doea tahoen ap”
lam kelas satoe, haroes mendpat
kira-kira 615 oentoek peladjaran-

ngikoeti
peladjaran
disekolah.
Teroetama haroes-ada tjoekoep
waktoe dan kekoeatan oentoek
melakoekan pekerdjaan jang lain
lain selain dari pada peladjaran

peladjaran wiskunde oentoek da-

wa

moerid-moerid

boekoe dan lain-lain lagi dan ber

naik

dalam

sekolah, seperti sport, membatja
main-main
ran!”

Karena

moelai

permintaan

tgl. 28 Februari

pat

:

ditempatkan .dalam afdee-

ling C, atau afdeeling B. Pada
pikiran pembitjara sjarat ini berat. Apa lagi kalau diingat, bahkelas

jang
satoe,

tidak
dalam

peladjaran jang kedoea
fiki- | tahoen
Yaaseringkali bagoes sekali hasilnja.:

menlapangkan

Financien

onderdistrictshoofd

dires. Cheribon.

soekar

ini haroes dipetjahkan dan ditjari djalang jang baik.

Pemili-

tidak baik

jang

pendapatan

han jang salah membawa banjak
kesoekaran dan sengsara, tidak
sadja bagi
moerid-moerid, melainkan djoega oentoek - orangorang

bahasa

tjontoh, pembitjara menjatakan,
bahwa
examen dalam bahasa
Melajoe oentoek candidaat-candidaat telah mendjadi satoe per-

memberikan

moerid-moerid

.

Melajoe jang menjoekarkan kepada moerid-moerid Eropah. DeIingan mengemoekakan tjontoh-

Pembitjara mengakoei, bahwa
diploma B. memberikan harapan
jang paling bagoes. Tetapi orang
haroes

aidee.

itoe boleh dikata

gang (Handelsrekenen).
Dalam
afdeeling A.

gadji f 120— seboelan.
tetapi masa itoe sekarang

soedah

dalam

fi-

ladjaran dalam ilmoe hitoeng da-

men-

dapat einddiploma dengan segera
bisa mendapat pekerdjaan
de-

ngan
Akan

pada

etlah berhasil.
Beberapa kehendak teroes tetap ada. Dan begitoelah pembitjara menghendaki soepaja oentoek afdeeling C. peladjaran bahasa Djerman diganti dengan pe-

Tjita-tjita orang toea soepaja
anak-anaknja
sedapat-dapatnja

masoek

bahwa

kirannja pembagian

tinja, bagaimanakah pendirian
orang-orang toea moerid terhadap kepada pembagian ini.

litie dires. Priangan, t. R. Edi, oentoek masjarakat.
»Bekerdja keras dengan “tidak
sekarang bestuursschrijver Ie kl!
| melampaui batas” — begitoelah
dires. Priangan.
kata pembitjara — ,,haroes tjoeonderdistrictshoofd
Diangkat
koep oentoek
dapat teroes meTisMoengso
R.
t.
dires. Bogor,

- trictshoofd dires. Betawi, t. Kan| doeroeah Sabaan alias Sarjaat. madja.

— mengemoekakan

memberika 1 bocah jang lebih ba-

Diserahi mendjabat mantri-po-

e klas

afdeeling

selaras dengan pengadjaran dalam aideeling itoe. Pengadjaran

dires.

res. Betawi.

djaoeh

A. Ia menarik kesimpoelan, bah-

jang kalau perloe dapat digoena
kan oentoek mengadakan per-

2e klas dires. Betawi, t. Tjakrajatma, sekarang mantri-poli-

Mr.

jang

berbagai-bagai

trictshoofd dires. Cheribon.

Hoa ai Vendulokaal

perbai-

nja dengan praktiik.

karang bestuursschrijver Ie klas
di res, Betawi.
Diserahi mendjabat mantri-potitie dires. Priangan, t. R. Dadi,
sekarang bestuursschrijver le kl.
dires. Priangan.

“Diangkat

ber-

oebahnja. Pembagian dalam afdeeling-afdeeling oentoek afdeeling B. ini teristimewa dioentoek
kan soepaja moerid-inoerid jang

ta. Teroetama afdeeling A. lebih
“diistimewakan. Tiap-tiap afdeeling sekarang mendapat moerid-

litie di Cheribon t. Soewandi, se-

nodimoeljo, sekarang

pertama-tama,

koepi sama sekali. Afdeeling
A.

t. Mas Sam-

le

menetapkan

gian
ini sekoerang-koerangnja
adalah satoe perpisahan jang nja

Diserahi mendjabat mantri politie t. Soetara, sekarang bestuurs
schrijver le klas dires. Betawi.
Diserahi mendjabat mantri-po-

Diangkat
.

memberikan kes

ngoepas lebih

bestuursschrijver

sekarang

bestuursschrijver
Betawi.

2

kita

bagian dalam afd. A. B. dan C.,
jang dilakoekan pada th. 1937.
Spr. menjatakan, bahwa pemba-

le klas dires. Betawi.

kalau moengkin kelocar

ari,

“1

nnja Tenan

|

15 boelan

bahwa

afdeeling B. paling sedikit

apa jang di

moerid-moerid,

rikan pemandangan

Diserahi mendjabat mantri-po-

&

kan.
| lah itoe, dan akan diadakan pada | 11 Mei,-akan diada

Rang-

t

jang penting” — de

pembitjasing-masing afdeeling,

Kemoedian pembitjara membe-

B.B.

wandelmarsch jang istimewa Ini.
boelan
Lebih Iandjoet dalam
10 dan
tgl.
.Mei, boleh djadi pada

sekolah Mulo,

“hari Minggoe 12 Jan.| Middelbaar, Technisch dan jang
. telah dioendang perkoem- bersamaan dengan sekolah-sekooelan

klerk, Rd. Soe-

sebagai

sedikit

dapat sisanja, jang
toe paling bodoh.

per 100 kg | ver te klas di Betawi.
naa:20 | ' Diserahi mendjabat mantri-po2
Ketan Java
| litie dires. Betawi, t. R. MangBeras Machine Tjiandjoere
sekarang
goeng Wirasoemarta,
S.P.A. OSH
3 2 2 Pt |

marsch ini meloeloe hanja oen-

anak-anak

maandgelder.

tadinja maandgelder.
Idem sebagai klerk, R. T. Kartadiredja, tadinja maandgelder.

beberapa marsch jang soedah di
2
Hul boeloe Krawang
tentoekan, jaitoe:
20
KB.B.
|
k
ana
Wandelmarsch
:
Wandelanak sekolah.

| toek

tadinja

membawa

deeling A., dan

mantrimendjabat
Diserahi
DarR.
t.
i,
Betaw
res.
ketjil Ba- | politie di
hrijurssc
bestu
matin sekarang

wi mengabarkan, bahwa disamPrinses
,,Wandelmarsch
ping
pakan
diada
akan
jang
| | Beateis”
lagi
ada
1941,
i
| da tgl. 3f fanuar

se- lah

seperti

toelnja haroes masoek

. Harga beras dari sauda-

Wandelsport
'Pengoeroes N.LA.U. afd. Beta-

Elftalcommissie jaitoe
. Hoedaja dengan 2

Idem sebagai klerk M. Soemitra, tadinja tw. schrijver kl. 1.
Idem sebagai klerk, Manligno,
| tadinja maandgelder.
Idem sebagai klerk, 'Pertiwa,
:
tadinja maandgelder.
sebagai klerk, O. D.
Idem
bijanto, tadinja "maandgelder.
Ramali,
klerk,
Idem sebagai

No. 1 standaard
Tiongbie
» 815
monster LORYBT

“|

| Pestbestrijding.

tang

waktoe,

sementara

oentoek

Idem

f 8.60

ster LORYBA

. oentoek

2—0

“berkesoedahan

f 8.34
n & 10
ente
» 10.53

fob Ampenan.
Ditawarkan:
Tn
mon
ard
' Slijp No. 1 standa

Sebagai pertandingan extra te: Ti berhadapan elital Politie la-

commies klas 2 dengan

Tangkere,

Lombok:

Beras

Pattisina,

' Atab, tadinja tw. schrijver kl. 1

Levering Januari:

| seboeah

-

beker.

'klerk

|

beratnja

koepi sekali kepada

Diserahi mendjabat pekerdjaan

8.40 |

k

Slijp Boeloe OTB
Boeloe Eng Seng
Slijp OTP
Ketan Java

Devoes 10

pes Pn

”

lipoen dalam.

begitoe

pandai-pandai dihimpoenkan men.
harapkan. Begitoelah kata pemdjadi satoe golongan, dan dalam
bitjara.
Afdeeling A. tidak disoekai, ' oesaha ini pada fikiran pembitjabaik oleh moerid, baik oleh orang ra, pembagian itoe berhasil.
— Afdeeling C., jang oentoek ketoea, maoepoen oleh goeroe. Dabanjakan
orang ada satoe tekalam 'afdeeling B. seringkali da-

rang dan titel commies kl. I pada dienst In- en Uitvoerrechten
en Accijnzen.

' Levering Januari:

.Minjak Tanah: Crown f 205,

3 aya

tadinja

FS:

| MEropr. KPM Tegal)

Pinang f 20.75

Dang

:

Slawi:

pembeli f 21.— pendjoeal.

i

:

E.

kl. 2 oentoek sementara waktoe dengan rang dan titel
commies
kl. 1, J. F. Pattiwael,

| (Er. wagon Boemiajoe).
| Levering Januari:

Febr./Mrt.

:i ,Adapoen

kan, akan tetapi beloem mentjoe-

| commies

. Boemiajoe.

Lada hitam: lev. “3 art.

"|

Partakoesoema.

Diserahi mendjabat pekerdjaan

» 8.90

O.K.H.

tidak

2

betoel

waktoe

» 9.20

pembitjara

penting.

miwa

sementara

8.90

Perkara imbangan ini menoeroet

ra

LS.S. ,, 8.21
LB.L.,, 8.02

”

mendjadi

ketjil.

Tjara pembagian dalam afdeeling A. dan B., jang dilakoekan
kira-Rira 10 tahoen jang laloe,

Pensioenfondsen

3

lebih

tem-

Dipindah dari Garoet ke Soekaboemi, opzichter Raden Goe-

Soeleman.

$

A.

haroes didapatnja!”
Ang
Sesoedah. membitjarakan ma-

I.S.2. ,, 1.53
LS.L. , 7.85

:
f 9.20

dalam

afdeeling

lain dari itoe diberikan
djoega
peladjaran dalam ilmoe dagang
oleh goeroe-goeroe wiskunde..

Petjah koelit srogel
Lolosan srogel

(Fr. wagon Tjiandjoer)

octama

pada moerid-moerid apa-apa jangka a

Diserahi mendjabat pekerdjaoentoek
an Commies-redacteur

LB.S. ,, 8.43

koerangnja
naik kelas:
3 meroeba
sedikit. Tere

karang oentoek afdeeling B. Se-

PE
3.10
HST ,, 1.75
Kr

Levering Januari:
: “Contract: A leveMach. Ven. Foeng SPA
.
1 Jan. Mart f 0.90 nam. per | Mach. Ven Foen SLR
Mach. Oeij Kam Hoa
levering Jan./Febr. | O.S.H.
Akhi:
Mach. Oey Kam kaga
“jang 89c triage basis e.k. Telok

kunde sama
|

'Lolosan Tjere
W Sijp Tjere
Slijp Tjere

Tjiandjoer:

tidak

tempo 6 tahoen. Programma wis- | mikianlah kata pembitjara — ,,ia

Kar-

P.K.T. f 7.38

Slijp boeloe

.100 Se

Abdoel

nen.

Petjah koelit tjere-

Slijp 'srogel —”'Lolosan boeloe

per
Ip 21— dan 3046 f Po,
2

Mas

tentoe

po 2 tahoen biasanja

ja ia tam-

mat sekolahnja, se

Provinciale Waterstaatdienst
Dipindah dari Soekaboemi ke
| Krawang, hoofdopzichter Raden

-Petjah KI. HI. poetih S. P.KT 2798
:
Indramajoe:

: dipanen

bouwconsulent

ta-

itoe di-

Mulo, haroes

oepaja

soedah

tambah banjak dan
djoemlah moerid dan
dari kelas 2 kekelas
imbangan tadi tidak

dan-B. Barang siapa jang diteri-

Dipindah dari Pandeglang ke
P.B.N. ,, 8.39
adjunct
land| Kandanghaoer,

4 HH BI
| Vai Hl. Tjere poetih S.T,A.

15

m.u..o

ma masoek sekolah

tingsdienst

&

bagaimana

jang laloe

soesoennja. Dahoeloe beloem ada
pembagian
dalam afdeeling A.

Landbouwvoorlich-

Provinciale

p. 100 kg.

hoen

ini

dapat teroes tetap begitoe. Ber-

hangat-ha-

Dengan peridek pembitjara me
noetoerkan,

(baroe)
pada kantor inspectie|
Fimancien
di: Malang, Anwar,
klerk pada kantor terseboet.

Serang:

kelihatannja bagoes, akan tet
keadaan

ngatnja, jaitoe pembagian dalam
aideeling A., B.- dan. C..

Dienst Belasting
Diangkat mendjadi klerk kl. 1

imbanga

antara djoemlah banjaknja moerid dari afdeeling masing-masing,
pembitjara
menjatakan, “bahwa
imbangan
1: 1:1
boleh dj

poenan Goeroe-goeroe sekolah
Mulo di Hindia-Belanda di Beta-

lani.

KD. , 752
BK.T, ,,738
P.K.T. ,, 7.28

s

Apa jang mengenai

ocimoem dari pada Perhim-

Hardjono.

,, 8.70 | Diberi idjin oentoek melakoe,, 8.40 kan praktijk kedokteran di Indo,, 8.15 nesia sebagai Indisch Arts, Ra- | wi,.tocan D.J. Overmars, directeur openbare muloschool di Solo
,, 8.03 den Hardjono.
AB
|
telah
melahirkan satoe pedato
Diberi idjin mendjalankan prak
, 174 tik dalam verloskunde di Indo- tentang satoe perkara, jang oen-

GE KIA
NAD

Ya"

den

afdeeling

daan

ik 100 kg.

Tag stjp Boeloe
K.S.B.
|-Vol Huller Bocloe K.B.A.
iker | 34 Huller Boeloe — K.BB.
lida | Y Hr menoeroen K.M.B.
:
si
DEMO
NKMD.
ere poetih

| nesia sebagai Indisch Arts, Ra-

dalam

B. dan C.

pe btn Sa dsn
dian

a

IHADAPAN rapat tahoenan

poen dalam lapangan ini ternjata
telah terdjadi perbaikan.

—.

“nekad

ar

A.

Pembagian

melakoe-

kan praktijk kedokteran di Indo-

Januari:
MA

oentoek

ini p:

»

| Leveritag

idin

fikiran

orang-orang toca moerid, sekat

Se

- Diberi

MULO

menanamkan

Akte van Toelating

(Fr. Ringb. Batavia)

SEKOLAH

oetjapan terima kasih atas djasasendiri, | djasanja kepada negeri selama ia

1941

di

bekerdja, Raden Ngabehi S0Sr0-

sebabkan soedah tjoekoep lama hadikoesoemo, inspecteur kl. 2
s
poenja diensttijd “diberhentikan | titulair pada Pandhuisdien:
'anggauta
College
van
Gedelenedengan hormat dari djabatan
geerden Dewan Rakjat.
geri, dan berhak mendapat penpoela dengan |
sioen dan disert
2

Neh

aed ( an aa

en Pn obeng
2
di

Net

"3

Nan”

.

AS LS

ISTANA

ENI

17.00 Tanda waktoe. Pemb.—

(sanga

17.01 Isi

|

Y.D.G.

8 Gelombang

89,82

DIOEWAT, 17 JAN.
17.00 Lagoe Krontjong dan
tamboel — 18.00 Lagoe Soen
da — 19.00 Taman anak2 oleh
Oom Soep — 19.20 Pembatjaan

kitab Indjil — 20.00 Lagoe Seli
ngan — 20.15 Proefuitzending

HO, Riang Hati — 23.00 Ber-

9.00 Lagoe

—

Lagoe

Tionghoa
Lagoe

Tjiong Im —

Gambang

5
-

—

Diangkat

Peladjaran

ditanah

6.30

Berita

10.00.

—

6.35

—

Dari

voordracht —
kest — 12.45

P.P.

R.E.

11.30 Piano

DJOEM'AT, 17 JAN.

17.00 Tanda waktoe — 11.02
Lagoe Ambon — 17.30 Moesik
Hawaii — 18.45 Adzan — 18.50
Lagoe Hindoestan — 19. 00 Lagoe Djawa — 19.30 Berita Pers
— 20.00 Dari piring hitam-—
Oemoem —
20.05 Penerangan

12.00 Studio OrBoenga
rampai

20.20 Kesehatan —
boes —

20.45

20.50 Gam

22.10 Lagoe Minangka-

bau Asli — 24.00 Toetoep.

SABTOE, 18 JAN.
' 6.00 Tanda. waktoe — 6.02

Jekims

Hungarian

Deanna

Nirom

Band

Durbin

Trio

—

—

21.00

Big

Boys

—

22.35

—

Moelai

,,Merry

hoofd

249345 Berita Pers —

Ro

—

NOESANTARA

-

Tender

|

P.L.J. 20.5.

'DJOEMAT,

17.00 Tanda waktoe —

117.02

—

Hawaii

18.45

Tiong-

Lagoe

hoa — 19.00 Lagoe- Djawa —
19.30 Berita Pers —

20.00 Dari

piring hitam — 20. 05 Penera-

ngan Gemoem — 20.20 Keseha
tan — 20.50 Gamboes — 22.10

Minangkabau

Lagoe

Asli

—

'24.00 Toetoep.

SABFOE, 18 DEC.

2.

f

dari C.B.Z.
C.B.Z.

ft.

mata

8

toean.

ENG

...
an

Kalau

toean

merasa

.ta' dapat melihatterang, angan
kita |

Kita.....
memeriksa
makai

C2

dengan

perkakas2

Pertjoema me-

jang paling baroe

FIELIEN

o.o:

Gediplomeerd Optici#n
Baroe 83 —Bat-C — Tel

WI

159

As-

Diangkat
le

“klas,

mantri

teeke-

topograat

t. Moeskaram,

Sehalian Langsa. ada

manteri

sama perdji

topograaf pada Herzieningsbrigade dari Djawa Barat.
:

di Be-

di Semarang,

hab, dengan
perintah pada 16
Januari 1941 moelai bekerdja di

“Obat

bat tjap Matjan

dalam roemah atawa dalam perdjalanan !
» BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEMPAT

mah Tinggi di Indonesia Mr. J.F.
de Veer, sekarang oentoek semen
tara dikerdjakan terbeschikking
Diserahi

tjap Matjan

dont menjemboehken rogpa? penjakit didalam dan logar badan—

Dept. van Justitie.
Diangkat
ambtenaar
terbeschikking dari President Mahka-

pada president

hemortadjabannja

tsb.

mendjabat anggauta

Gratis....

6.04 Lagoe gembira pada wak-

kan

"toe minoem koffie — 6.30 Beri-

D.V.G.,

t. Baderil

Moenir,

ta Pers — 6.40 Lagoe gembira

lai

December

1940—2

— 7.30 Berita Pers — 7.40 Orkestmuziek — 9.00 Vocaal pro
gramma — 9.30 Violist Albert
Sammons — 10.00 Lagoe Perantjis — 10.30 Victor Silvester
— 11.00 Opera varia — 11.45

17.00 Tanda waktoe. Pemb, —
17.05 Allerhande bij de Thee —
18.00 Concert boeat viool dan
Orkest — 18.23 Orkestmuziek

Djika Toean membeli Teh Obat ,,Soekasehat”, berarti membeli Teh Oentoek minoeman sehari2 dengen'
harga biasa dan mendapat pertjoemah Obat kesehatan jang paling bergoena: karena dalam itoe
Teh ada tertjampoer daon2nan Obat jang sangat
perloe oentoek toeboeh, jang chasiatnja ada diterangkan disebelah ini (gambar).
—
Rasanja sedap, wangi dan seger.
Kemandjoerannja berboekti!
Pesanan dari loear kota paling sedikit 5 pak F 1.25
terhitoeng ongkos, wang lebih doeloe.
Rembours

soli

—-12.00

Piano

—

ziek — 12.40 Vocaal program-

— 18.45 Lagoe Soenda — 18.53

ma — 13.00 Lagoe makan —
13.20 Berita Pers — 13.30 La

di Tandjoengkarang
23

19.00

(Ar).

19.20 Lagoe
Programma

mu-

11.02

'Lagoe Arab — 17.15 Krontjong

ke

landbouw-

sementara,

L. Simandjoentak, sekarang adspirant- landbouwopzichter
oeritoek sementara.

Djangan mek

Tam

oentoek

Semarang.
Gowv. Ind. arts. jang ditempat-

Cello

17.00 Tanda waktoe —

t. Djoko

Simatoepang
dan mantri
naar le klas t. Intan.

Gouv. arts. pada D.V.G., t. Wa-

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —

Lagoe Ambon — 117.30 Moesik

Waterstaat,

klas, t. Oerip, mantri topograaf
di Samarinda.
Akan
dipindah ke Malang,
mantri topograaf le klas t.F.H.

Dipindah

Diserahi mendjabat
Oopzichter

BOS

Pasar

Diangkat didistrictshoofd di
Tasikmalaja, t. Rangga Koesoe-

tawi

ANDI PP

moelai penghabisan

Dept. van Oorlog.
Diangkat mantri topogfraaf" le

D.V.G.

SABTOE, 18 JAN.

17 JAN.

on-

legon, t. R. Soetego
Mangoensoeprodjo,
sekarang
onderdistrictshoofd dires. Bantam.

recital — 20.35 Cello Soli —
21.00 Viooleoncert — 21.25 Vo
caal — 22.00
Berita Pers —
22.05 Concert — 23.00 Toetoep.

PENJIARAN P. P. R. K.

Lands

Mas

dires.

2e klas 'boeat res, Maloekoe.

wd. Schoolop-

dari

Cheri-

janji — 20.00 Piano

olte

t.

Dept. van Econ. Zaken.
Diangkat
dalam'dienst tetap
sebagai
Landbouwopzichter, t.
P.H.
Kastanja dan tetap dikerdjakan di Maloekoe dan diperban
toekap,, pada landbouwconsulent

mo, sekarang onderopzichter dan
tetap diperbantoekan pada directeur pelaboehan di Semarang.

Diangkat — districtshoofd
di
Boengboelang,
t. R. Moechammad Djen, sekarang onderdistrictshoofd dires. Priangan.
Diangkat districtshoofd di Tji-

19.30 Bob

"MURAI DRAG

(Pamekasan).

Dept. van V. & W.

boelan

sekarang

noeatmodjo, ygpala sekolah pada
Ini. lager onderwijs di Bagan-

Dengan permintaan sendiri, ka
rena habis waktoe dienst, dipetjat dengan hormat dan mendapat pensioen moelai penghabt
san December 1940 t. R. Sapardjo Hari
Hartojo, postklerk
di
Bandoeng.
Diangkat
opzichter
pada 's

ma sembada, sekarang districtshoofd “di Boengboelang (Priangan).
:

61.66 M.

mendjadi

December
1940, karena dipant. N. Pardede,
tjakap,
dang tidak
onderopzichter
pada Dienst v/d

bon.

-DJOEM'AT, 17 JAN.
Pers — 14.30 Toetoep.
17.00. Tanda waktoe
Pemb.
17.00 Tanda waktoe — 1702” -—— 17.04 Lagoe roepa2 — 18.00
Lagoe Arab — 17.15 Krontjong: | || Lagoe2
ak Hawaii — 18.30 Lu
TP — 18.50 Lagoe| i
— 18.45
er
13.45 Georges
00 (Ar.) Beri
(St.) Geraldo
13.30

djabatannja

dienst tetap

Koeningan,
Sadik,

derdistrictshoofd

|

Berita

14.15

—

Ketjapi

zender

di

Mijnbouw.
dengan hormat

Dipetjat

diangkat onderdistrict

Mohamad

angkat

di

Mijnbouw.

penghabisan

December

B. R. V.
7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep
12.00 Tanda waktoe — 12.02 | sengszender 151, 89- dan Archipel-

Na

t. R.

dienst tetap

dalam

College Gedeputeerden dari Provincialen Raad Djawa Timoer di-

pada

Provincie West-Java.
Diangkat
onderdistrictshooid
dires. Bogor, t. Mas Endoe Poerwadilaga, sekarang onderdistricts
hoofd dires. Betawi.

|yal Air Forces Band — 2245
Moesik dansa — 24.00 Toetoep.

Berita
Djawa — 6.30
| Lagoe
Pers — 6.45 Lagoe Hawaii —

di

pada
Landsdrukkerij
sebagai
le klerk,
t. Mas Wahjadi, doeloenja
mendjabat
pekerdjaan
itoe oentoek sementara.

21.00

H.M.

sebaliknja

dalam

Diangkat

England” — 22.00 Tanda wak
“| toe. Berita Pers — 22.05 Hawai
Lian

sekarang

Landsdrukkerij

20.10 Intermezzo — 20.15 Vidor
von

t.

sebagai boschopzichter
t. R. Imam Soemantri.

Pers — 14.30 Toetoep.
- 17.00 Tanda waktoe.
Pemb.
— 17.01 Isi programma — 1703
Boenga rampai — 18.30 Serieus
concert — 18.45
wVocalia —
49.00 Berita Pers dan Oedara
— 1925
Omroep
Orkest —

Bandoeng II 192, Batavia Ii 197

dan

Diangkat

kest Mantovani — 14.20 Berita

Djawa Barat

,

ngan permintaan sendiri dipetjat
dengan hormat nj. Sawijah, kepala sekolah pada Inl. lager onderwijs.
Diberhentikan dengan hormat
dari djabatan jarig dibantoekan
kepada
kaboepaten Pamekasan
dan dibantoekan pada provincie
Djawa
Timoer,
soepaja. oleh

D.V.G., t. Mono Atmosastro, sekarang ditempatkan pada Doorgangshuis boeat orang gila ,,Pegirian” ditempat tsb.

Soendoro.

kest Robert Pikler — 14.00 OrPENJIARAN

dienst,

di Madioen,

— 13.20 Berita Pers — 13.30 Or

Berhenti.

dan Madoera

C.B.Z.

pada

ziener (dengan diploma kweekschool),
Abdoelaziz al. A. Da-

dan

Soerabaja, Gouv. Ind. arts. pada

kerdjakan
pada Directeur der
Middelbare
Boschbouwschool

"— 7.35 Dari piring gramofoon
— 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —

—

Djawa

le klas pada

gramofoon — 7.30 Berita Pers

fi1.01 Potpourri —

Dept. van O.&.E.
Moelai
31 October 1940 de-

wachtgelder dan akan ditempat
kan di C.B.Z. di Betawi.

Iksan al. Sastroprajitno, schrijver

piring gramofoon — 7.00 Tan:da waktoe — 7.01 Dari piring

Djawa — 19.00 Lagoe
5 'agoe
Djago Or'Hawaiian — 20.00

Kromong

Pers

Diserahi mendjabat Gouw. Ind.

Ditempatkan

sekarang adjunct ang-

rang,

Gouv.
Bandahara, “belakangan
sekarang
D.V.G.,
pada
arts.
In.d

dienst tetap

6.15

12.00 Berhenti.

»

dalam

Me-

4 17.00 Lagoe Soenda — 18.00

24.00

chitect oentoek sementara.

SABTOE, 18 JAN.
Gymnastiek

gauta pada Weeskamer di Sema-

Diangkat Gouv. Ind. “arts pada
D.V.G., t. Moh. Arif gelar Soetan

adspirant-boschar-

8.30

Kromong

chestra Gambang

t. - Wakidho,

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon —

10.30 Lagoe- Ambon — 11.00
| Lagoe Krontjong dan Stamboel
TN

Instrumenta-

— 21.00 Hoorspel
— 21.30 Serieus concert — 22.00 Tanda
waktoe Berita Pers — 22.05-Om
'roep Orkest — 23.00 Toetoep.

9.30 Lagoe

Seberang —

“lajoe

20.00

dires. Lampoeng dengan gelaran
Residentiarts, mengganti t. D.M.
Pesik selama ia dalam verlof.

nah Djawa
dan Madoera dan t.
dienstverbandleerling dari N.I.
R. Soendoro,
le. klerk pada Diditempatkan di Palemrecteur der Middelbare Bosch- 1 AS. dan
sekajoe
sebagai tempat
“bang,
bouwschool di Madioen.
tinggal.
Diangkat dalam dienst tetap

lia — 20.30 Merkelbach concert

N
Arab

—

Wiranto,

arts. oentoek sementara pada D.
R, Slamet Prawironoto,
V.G. t

kepala dienst der bosschen dita-

rita Pers dan Oedara — 19.25
Karangan Bach — 19.45 Agama
Kristen

peminda-

han pekerdjaan schrijver le klas
t. Iksan alias Sastropranjitno dari

t. M. Koesman
Kartodihardjo,
boschopzichter
pada Boschwezen.
.
Dikerdjakan
terbeschikking
pada kepala dienst der boschen

. henti
SAPTOE, 18 JAN.
“8.00 Lagoe Hawaiian —

17.03

Weeskamer di Soerabaja, t. R.M.

pekerdja-

selain

annja sendiri, pekerdjaan D.V.G.

19.00

(St.)

Berita

pada
moe-

Jan.

Pers

—

gembira 149.30
permintaan
Symphonie

—

.

goe

Toetoep.

Toetoep.

makan
—

14.00

b

Lagoe.pa

an —

Boeat didjoeal
njenangkan.

n TE
pa

19.46

Pianoconcert — 20.21
Lagoe
roepa2 — 21.00 (Kedoea peman
tjar) Landjoetnja programma
da hari Sabtoe — 14.20 Berita
permintaan — 22.00 Berita Pers
Pers — 14. 30 Landjoetnja pro
gramma hari Sabtoe — “15.00 3 na SA Programma perminta

Krontjong — 19.30 Berita Pers
— 20.00 Dari piring hitam —
20.20 Doenia Stoeden — 21.15
Konsert
Harmonium — 24.00

sedikitnja 10 pak.

lagi

mendapat

Djamoe

3

La 0 bon

rabat

jarg
Ham

Industrie

me#pe

SOEKANAGARA"

da
Gang,Pen inso2al
Oon

"Laha9

Th. Abang Heuvel 12—14

—

Batavia-0.

(Java)

24.00 Toetoep.

|

Hati

Soestno

sekarang telah |

loeka terpanah oleh panah Batara Khamadjaja.
Pada soeatoe hari ia berkirim
soerat pada Roesmi:
- GELOMBANG

ASMARA.

Sr

“da

Roesmi dahoeloe jang hanja

1938.

Adinda jang tertjinta
Salam!

Soebir.

Perasaan tjinta Soestno kepa-

nja sebagai hati Praboe Romo
widjojo

Soeratmoe

jang penoeh

no itoe.

rindoe

de-

mengerti segala isinja.

damoe,

djadi

pertjintaan jang anrat ha-

loesnja,
pertjintaan antara seorang pernoeda dan poetri jang da

lam moeda remadja:

- mendjadi

kegembira-

an hatikoe, boekanlah kissahmoe
itoe, toelisanmoe itoelah
adinda. Hatikoe sekarang boe
kan

seperti

selama

hatikoe

jang ta' dapat

terman-

Dahoeloe akoe tjinta kepadamoe dengan ketjintaan jang
bersandar
kepada persauda-

an

Jang

kautinggal,

tera. .

taan.

karena terpengaroeh oleh kekoeatan natuur, dapat berobah, men-

kaoe

selama itoelah, hatikoe patah,

ngan penoetoeran dan pemandangan telah akoe batjanja dan

kasihan, sekarang oleh

sedang menje-

rang negerinja Praboe Rahwo

bersandar pada rasa persaudara-

dan

jang

Selama

,Jacatra Januari
) Oleh: 8. Mohammad

Hatikoe sekarang ini'ta? oebah

dahoeloe

kamoe ada di Jacatra.

Tjintakoe sekarang paboekanlah

tjinta seba-

dahoeloe lagi selama ka- j
gai
moe
diam
seroemah dengan
akoe,
tetapi
tjintakoe padamoe

ialah soeatoe

jang maha

pertjintaan

haloes dan loehoer

jang bersandar kepada kekoe-

asaan Kodrat, tjinta jang ta”
gampang . loentoernja,
tjinta
jang akan kekal selama-lamanja sampai kejaumilkijamah.
Lara
hatikoe ialah Roesmi,
hanja
kamoelah
jang tjakap
mendjadi tabibnja.
Soedah
selajaknja boekan?
kamoe seorang remadja poetri,
akoe djoega seorang moeda ta
roena. Akoe anggap diatas doe
nia hanjalah engkau seorang
Roesmi, dan akoelah jang poenja.
Sampai disinilah toetoer ha-

ti noeranikoe, sebagai

penoe-

toep ta? koeat rasanja soekmakoe

hidoep

seorang

diri,

de-

ngan tidak bersama adinda.
“ Salam kandamoe jang dalam
“
“

“

tjinta berahi.

(w.g.) Soes€no.
— ,,Wahai,
inilah
riboet-riboetnja

sekarang
otakkoe,

katjau soenggoeh fikirankoe memikirkan soerat Soes€no ini. Inilah soeatoe soal jang maha soekar, soekar jang sesoekar-soekar
nja. Otakkoe ta” sanggoep memberi kepoetoesan.

Akoe

berhoetang

boedi

kepa-

danja. Njawa dan kehormatankoe

dialah jang menolongnja.
mesti

membalasnja,

adoehai,

benakkoe

Akoe

tetapi........

rasakan

ter-

peras-peras memikirkan soal ini”,
— begitoelah -ratap Roesmi se-

orang diri, setelah ia membatja
soerat Soes€no itoe,

— ,,Adoehai...... ja Toehankoe, berikanlah kiranja akoe seboeah fikiran jang baik, ...... Wahain begitoelah nasibkoe,.....
inilah kiranja bala' atas perboeatankoe jang tiada menoeroet pe-

rintah

iboe

bapakkoe?

wahai

Wahat

bapakkoe,....3

inilah asap dari Toehan,

poenkanlah...... wahai...... "AG
oetjapan-oetjapan

itoe dioetzp-

kan oleh Roesmi dengan pejlahan-lahan, - bibirnja
'gementar,
kedengarannja
antara
ada dengan tiada.
Dadanja terasa sesak, air matanja berlinang-linang,

membasa-

hi kedoea belah pipinja.

(Akan

disamboeng. h
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diserahi,

1941,

Boschwezen.
Ditjaboet
kembali

Boenga rampai — 17.45-Gymnastiek — 18.00 Peladjaran ber
njanji — 18.30 Musette muziek
18.45 Radio Oranje — 19.00 Be

V. O. BR. O.
Bihan

Moetasi.

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