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Boleh
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bajar boelanan, tetapi berhenti
“ haroes diachir kwartaal.
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Te Omiragan

oleh

N.V..
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Dagblad

PRESIDENT ROOSEVELT:

Roosevelt

Senjoeman

,Pemandangan'

Hn ana

aa

Pertemoean

berkoerang P

SA

ek

2

Hitler-Mussolini
United Press dari Berlin
20 Jan. mengabarkan, bah-

|Orang “berniat

memboenoeh |
Roosevelt.

Pesawat moesoeh di Inggeris banjuk djatoeh

PENJOEMPAHAN. PRESIDENT AMERIKA
- Reuter dari Washington 20 Jan. mengabarkan tentang penjoem:

Kolonel

president Roosevelt pada djam 5 sore, dan dengan ini ia djadi

oentoek

amanat

Roosevelt

dan

Dalam penjoempahan president Roosevelt, ia menyatakan, bahwa demokrasi. tidak akan mati, "bahkan
Dan ketika ia habis berpidato,
akan hidoep soeboer.

x

ROOSEVELT

tentang

20
insi-

-.dent Roosevelt disoempah

ngan diteloek Thai antara Thai dan Perantjis.
Propaganda
sief besar

gedoeng
mengabar-

| kan poela, bahwa polisi soedah

"' dapat tahoe, bahwa orang jang
- ditahan itoe djaoehnja dari tri

bune

tjoema 30 " meter, jaitoe

Franklin

A

. hormatan.

5

Polisi

Jang

mennahan

dikatakan, bahwa

ia te

“lah mengedjek "president Roo| sevelt dalam arakZan itoe. Ada

5?

poen sebab... moesdbabnja
'boeat demikian itoe masih

s

berbe-

- loem. diketahoei.
Satoe kali agent2 dari polisi
3 Pat: melontjat dari moebil2,

a
2

“dan melontjat - kearah poeblik,

"tetapi ini

kemoedian ternjata

tidak-ada artinja apa2.

Bai

Orang jang membawa revol
-ver tsb. Maak
kepada
“Tokter.

. — SENJOEM

ROOSEVELT

BER-

KOERANG DARI BIASANJA
“Lebih landjoet dikabarkan poela, bahwa

sorak sorai dari poe-

“blik boekan alang “kepalang
2 'mainja

dilapangan. jang

ra-

penoeh

sesak dibawah “atap gedoeng
kongres, ketika president sampai
pada “achir pidatonja
& pahan.
2.

penjoem-

“Ketika habis pidatonja,

Roosevelt.

tiap manoesia. Kita tahoe ini, oleh
karena demokrasi itoe mentjiptakan keboedajaan jang tidak ber-

beroemoer 48 tahoen.

Ry

maka

| ia menoenggoe dalam paviljoen,
“jang special dibikin goena oepatjara penjoempahan itoe, diantara poeblik banjak,. dan mende-

batas.
paling

Demokrasi adalah jang
berkemanoesiaan,
jang

paling landjoet dan tidak dapat
dialahkan dari pada semoea beritoek dari penghidoepan -manoesia. Demokrasi adalah sedjarah
kemanoesiaan.
Adapoen pendi-

rian kita ialah
dan

mempertahankan

menjelenggara

demokrasi”.

Kemcedian president menoetoep pidatonja dengan ,,Kita tidak akan kembali. Kita ta' poeas
dengan berhenti. Kita berdjalan
teroes dalam mengabdi negeri kita sampaj pada achirnja.”

menghadiri

cepatjara jang mem-

poenjai sedjarah itoe dafi tempat
— paviljoen, dan diatas bendera
president sendiri (jang roepanja
biroe keemas-emasan)
berkibar
“bersama

F.

dengan

nja Donovgn itoe membawa ama-

nat Roosevelt kepada

radja Bo-

oris, jaitoe jang memperingatkan, bahwa Amerika dan Bulgaria tidak pernah berperang dan

sand stripes”

(bendera

an dan

besar

fensief) jaitoe, didalam 70 hari.
1 APRIL 1941 INGGERIS
DJATOEH?
Malahan

propaganda

dari ne-

Amerika

ditoedjoekan kepada
Antara lain- lain ia

jaitoe,..&. 1 April 1941!
87 PESAWAT BINASA
Dari Malta

njerang

5meat bahwa” demak: Pidie ti

| sa mati, oleh karena dibikin di- |

diwartakan

oleh

Reuter, bahwa kekalahan jang di
derita Djerman pada waktoe melebih

Malta,

koerang,

darj

oedara,

lam soeasana persaudaraan
antara
kedoea
pemimpin
negerj itoe dan dalam per-

kira-kira

87

pesa-

Dari

radio

Athene,

London

|. atas dasar jang tidak ada hala- | menerima warta, bahwa menoe-

BENDERA

landjoet

chill

ia berkata:

Chur-

,,Adalah

meroe-

pakan sehelai soerat persoonlijk
jang menggembirakan, boekannja soeatoe introductie jang formeel”.
Dikatakan
poela tidak
akan diadakan soeatoe atoeran,

situasi

NAZI DIHINA
20

a
Rar
0 ES
:OnOj

Sp

Jan. (Reuter).
Doea orang marine Amerika
hari ini ditetapkan kesalahan-

kalau ia datang kembali apakah

nja, karena
,,dengan
sengadja
menarik
bendera Nazi dari ge-

AMERIKA:
NJAAN

doeng Kongsol Djerman di San
Francisco”, kata-hakim gemeen-

“United

te disitoe.
Mereka akan didiatosii

mesti

kepada

persoon-

MEMILIKI KEPOENEGERI LOEAR
Press

dari

New

York,

tentang

teroearnja kabar, bahwa ministerie keoeangan merantjang peratoeran, (kalau Roosevelt soeka
menandatangani), jang menetap
kan,
bahwa segala milik-milik

hoe-

loear negeri jang ada di Amerika

djadi ,,penghinaan jang koerang
terhadap

verslag

1O-jan., "memberitakan.

Radio Djerman jang -menjiarkan berita hal itoe djoega menga
takan, bahwa harj.ini disitoe teradjar

memberi

liik-kepada president atau tidak.

koeman pada tanggal 23 April.

Serikat akan mendjadi milik pemerintah Amerika.
Tjara peng-

bendera

loeasan ini sampai

Djerman”, Dinjatakan poela, bah
wa Wakil Djerman akan mema-

kan

terhadap

kini dilakoe-

fonds-fonds

negeri-negeri

jang

pada

didoedoeki

moesoeh. Dengan adanja atoeran
ini, Amerika Serikat akan moeng-

Awas....... - kalau moesim dingin habis!
roet

Minister

Marine

Griek,

se-

sepandjang

seloeroeh

batas-ba-

boeah kapal Italia lagi, telah di-

tas negeri djadjahan. kepoenjaan

tenggelamkan

Italia di Afrika.

olehr

kapal-kapal

Griek jang sedang mentjari

ka-

ROMA-BERLIN 2 HARI BERSAMBOENG TELPON
Reuter mewartakan, menerima
berita dari Roma, katanja, menoeroet correspondent-correspondent asing, perhoeboengan telpon
antara
Roma dan Berlijin boeat
lamanja 2 hari ditoetoep. Kaoem
kan

telpon

menggoena-

“oentoek

mendapat

hoeboengan dengan loear negeri,
dari Roma.
ERYTHREA DISERBOE
Menoeroet

Cairo,

warta

tentara

bergerak mobiel,

Reuter

dari

Inggeris jang
soedah

dapat

menjerboei Erythrea beberapa kilometer. Segenap-tentara Inggeris
pada sekarang ini sedang melakoekan penjerangannja offensief
v“

Boleh dianggap, bahwa penje-

rangan Ooffensief Italia jang dila-

pal-kapal selam moesoehnja.

partikoelir dilarang

kemiliteran,

jang mengikat
man dan Itali.

rakjat Djer-

koekan pada Khartoem itoe tidak
moengkin lagi, oleh karena pengantjaman bagi soengai NjjI

Biroe

jang

la mas'alah
ngan

dari

kepenti-

masing-masing

nege-

Benito Mussolini.

ri”.

didjatoehkan.
Pesawat moesoehi DJOEMLAH
KORBAN SERA-

MARGARET
LLOYD
GEORGE
MENINGGAL.
Reuter
dari Londen, 20 Jan.

mengabarkan

tentang

mening-

galnja madam Margaret Lloyd
George hari itoe.
Lloyd Geor
ge, bekas perdana menteri Ing
geris doeloe,
naik moebil dari
Court (di Surrey) menoedjoe ke
Criccieth

(di Wales),

tetapi.roe

panja ia berhenti di Midlands.

tadinja.

dirasa

ITOE DIPERKOEATKAN, PADA TANGGAL 19 JANUARI TELAH DIDOEDOEKI TENTARA
INGGERIS, ZONDER SESOEATOE PERLAWANAN.
SEKARANG, TENTARA INGGERIS JANG BERGERAK KEDJOEROESAN TIMOER MENDAPAT CONTACT DAN BERSOEA DENGAN MOESOEH JG.
MOENDOER.

DIDALAM
DISTRICT METEMMA TENTARA PATROELI
KITA ASJIK BERGERAK. DI
ITALIA TEROES-TEROESAN
'KENYATENTARA
MOBIEL
TERPOEKOEL
INGGERIS MENDAPAT KEMEPIMPINAN
KWARTIER BE- NANGAN - PERAMPASAN LAPANGAN DENGAN TIDAK BER
SAR DI CAIRO, MENGOEMOEM
KAN SEBOEAH MAKLOEMAT,
HENTINJA.
PENJERANGAN KITA JANG
JANG MENJEBOETKAN,
BAHDIKERDJAKAN DENGAN TlWA DENGAN TEROES-TEROE-

amat hebat
dah lenjap.

itoe,

dari

D.N. B.

Pembitjaraan itoe soedah
berhasil
dengan persetoedjoean kedoea belah fihak,
jaitoe jang mengenai sega-

maendaer.

terpaekael

Malia

hoeboengan

PESAWAT
MOESOEH
DIDJAkin mengikat negeri-negeri ,,as”
TOEHKAN.
kalau dipandang perloe, karena
Reuter dari Londen 20 Jan.
Inggeris dan negeri lainnja laloe
pada
bahwa
mengabarkan,
mendapat fonds-fonds tadi.
5
ada
soedah
Minggoe malam
Dikabarkan,
bahwa tindakan
jang
boeah pesawat moesoeh
ini soedah menjebabkan keloear
Ingge
di
n
seranga
kan
mengada
nja
fonds-fonds
Djerman dan
Iris, tetapi dapat dihantjoerkan.
Zwitserland dari Amerika,

Huis,
jaitoe sesoedah diadakan
conferentie dengan Roosevelt jg.
lamanja setengah djam, ia berkata: ,,President mengoetjap selamat djalan padakoe.. Didalam

.
£
SE

jang

moerni
Balkan.

Lebih

tentang oetoesan oentoek

kan kontak dan keterangan jang
mengenaj

oemoemnja.”

ngoemoeman

Pembi-

da

ada

wat terbang.

jang dalam-dalam.

pertama-tama
Adapoen jang
haroes ia sampaikan ialah kehen
dak Roosevelt oentoek mentjipta-

(oi-

geri-negeri as jang sekarang di-

— Reuter menoetoerkan, bahwa seg

nja hari penjerangan

itoe kita mempersoal

tjaraan itoe dilakoekan da-

Penjerangan

djalankan didalam oedara d.I.s.
menjeboetkan harinja dan tanggalnja Inggeris akan djatoeh,

Ta Sarikat).
1 : ja
“DEMOKRASI TIDAK MATI!
"Tentang pidato Roosevelt itoe

loeroehnja

offen-

kan keadaan-keadaan Europa pa-

Bean

,,star

bendera

cOnferentie

selaloe

I-djoekan protest keras pada State
PERHOEBOENGAN BAIK
Depariment.
AMERIKA—BULGARIA
PEKERDJAAN WILLKIE
Lebih landjoet dikabarkan Reu'
United
Press dari Washington
boe21
tanggal
pada
ter, bahwa
16
Jan.
mengabarkan,
bahwa kelan ini Popoff dan Filoff akan di
tika
Willkie
meninggalkan
Witte
koendjoengi oleh Donovan. Kata-

Dari Athene 20 Januari dikangarkan lagoe njanjian rakjat.
Beberapa
orang. jang tahoe
watkan, bahwa penjerangan tenmengatakan, bahwa Roosevelt
tara Italia didekatan Klisura
.agak sedikit koerang gembira da- 1 telah terpoekoel moendoer.
AWAS! LAGI 70 HARI!
ri pada biasanja,.ketika ia mesti
Reuter,
mengawatkan
dari
diambil soempahnja.- Beberapa
London, bahwa soerat kabar Po: dari kalangan keloearga Roosevelt, antaranja
iboenja, ikoet polo d'Italia meramalkan datang-

£

memboeat

-

membantoe perkara Bulgaria.

nja, jang memakai kehendak dari

goena penjelidikan orang laki2

1

Delano

ngannja oleh orang-orarig lakilaki dan perempoean. Kita tahoe
“ini, oleh karena demokrasi itoe
dari segala bentoek soesoenan
negara adalah jang satoe-satoe-

tribune tempat. president akan
“mempersaksikan
opocht peng-

aa

,,as” akan

hari.

Amerika

Versailles

di

-Poetih, ketika Roosevelt
Kemoedian
U. P.

70

»As” meramalkan roeboehnja Inggeris: 1 Apri 1941.

soedah ditahan

|. oleh polisi rahsia didepan Ge-

—.

negeriZ

dalam

dari
pe-

MEMBIT)JARAKAN, SITUASI DAN KEMILITERAN
Lebih landjoet lagi Reuter mengabarkan atas penjiaran D.N.B.
dari Berlin, bahwa makloemat Opisit soedah dikeloearkan: ,,Fuehrer
gan dipersaksikan oleh memberi loear
dan Duce soedah bertemoe
LE
ES
negeri darj negeri ,,as” da-:
Ta
lam. membitjarakan situasi
dengan pertoekaran pikiran

Barve sekarang ini kita mendengar adanja pepera-

djadi

Kemoedian
Reuwter
Londen mengabarkan

rlin,
bahwa
kedoea
orang itoe bertemoe djoega
hari itoe, Makloemat opisil
"wakan. dikeloearkan kemoedian pada harinja.

Adolf Hitlery

wangi.

president. Seorang jang tidak di
kenal, jang bersendjatakan sepoe

- hendak. meninggalkan
kongres.

Ng

Hitler — Mussolini bertemoe, pgri beloem diketahoei, dimana tempatnja.
menteri Lloyd George telah meIsteri bekas
ninggal doehia.
Prestige Petain tambuh naik dan namanja makin

“pada penghabisan oepatjara presi

2

Bulgaria.

maka ia hampir diboenoeh oleh orang jang membawa

- den jang menggemparkan, jaitoe

revolver,

—

sia.

“-DIBOENOEH?
Lk Reuter darj Washington

. tjoek

Amerika

revolver jang oentoengnja tertangkap oleh polisi rah-

HAMPIR

Jan. mengabarkan

perhoeboengan

Hitler

ACHIRNJA BERTEMOE
DJOEGA

mem-

ce, vice-president jang baroe,
soedah semenit lebih doeloe di5 2 ikoeti oleh sorak sorai jang rioeh

:

menjampaikan

perkekalan

bertemoenja

dan Mussolini.

wakil persoonlijk Pre-

“bertoeroet. -toeroet. Henry Walla-

- soempah. Tiap oepatjara itoe di-

z

William Donovan,

akan

sident Roosevelt, sampai di Sofia (iboe kota Bulgaria)

“president Amerika Serikat jang pertama jang dalam tempoh tiga kali

Tn

.&

Bendera Nazi ditarik oleh doea orang marine di
San Francisco.
Majoor Doehring
diboenoeh oleh seorang bangsa
Joenani di Boekarest.

: Demokrasi tak bisa mati!" kata Rooseveli.

wa kalangan pembesar dengan keras menjangkal kabar jang tersiar. tentang

sekarang

soe-

SAN
TENTARA
ITALIA
DI
MEDAN
PERANG
KASSALA
SENANTIASA MOENDOER.
|- BEBERAPA TEMPAT DISEKITAR SABDERAT DAN TESSENI,
JANG
OLEH: MEREKA

DAK BERHENTINJA ITOE, SE-

LALOE MEROEGIKAN MOESOEH.
SEDANG WARTA - WARTA
DARI MEDAN PERANG LYBIA
TIDAK ADA,

NGAN

MOESOEH.

Reuter. dari Londen 20 Jan.
mengabarkan, bahwa kini soe
dah didjoemlah

koerban

pendoe

doek Inggeris karena serangan
moesoeh dari oedara dalam boe
lan December jang laloe, jaitoe
3.783 orang mati, 5.044
orang

'Iloeka, jang dirawat dalam roe
mah
“sakit.
Dari mereka .ini
ada terhitoeng 1.434 orang pe
rempoean, 521 orang anak jang
mati,

1.175

dan 307
ka.

orang

orang

perempoean

anak jang loe-

Adapoen djoemlah orang ma
ti ada lebih rendah dari pada
dalam boelan2 jang laloe, sedjak
boelan September, ketika dimoelai oleh moesoeh mengadakan serangan2 oedara jang giat2,
Adapoen angka2 dalam hoelan September ialah 6.954 orang

mati dan 10.615 orang loeka, Oc

tober 6.344 orang - mati, 8.695
orang loeka,
November 4.585
orang mati, 6.954 orang loeka.
Dari permoelaan
September
djadi

djoemlahnja

21.669 orang
orang loeka.

mati

soedah

dan

ada

31.308

SOUTHAMPTON DISERANG
MOESOEH.

Reuter .dari Londen 20 Jan,
mengabarkan, bahwa dalam se
rangan pada malamnja jang Ia
loe. jang djadi toedjoean moesoeh ialah Southampton
jang

paling oetama.

Serangan

itoe

-tidak hebat, tjoema selama di
adakan serangan itoe selaloelah
moesoeh itoe

mentjoba

oentoek

membakar kota
itoe
dengan
soenggoeh2.
Hal ini terboekti dari banjak
nja bom bakar jang didjatoehkan, tetapi jang dengan segera
dipadamkan oleh pendjaga api.

LN a mn

ME

3

Neneng

PEMANDANGAN

. Mana jang benar?
EMARIN soedah kita moeatkan. sekedar berita dan beberapa gambar tentang keadaan

tanah

kolonisasi Metro di Lam-

poeng-Tandjoengkarang.

Kabar-

kabar jang menimboelkan piki"ran tentang kemiskinan sebagian
rakjat di Metro soedah lama kita
tetapi sengadja beloem
. terima,
kita moeat sebab menoenggoe
lain-lain boekti jang lebih njata
seperti gambar-gambar

dan per-

saksian dari orang-orang jang
“kita kenali sendiri. Perkabaran
jang di moeat dalam Palembangsche Nieuwsblad tjotjok dengan

apa jg. kita terima dan hari ini
malahan seorang pembatja jg. ta

hoe benar keadaan di Lampoeng

satoekan diri pada satoe per-

nja orang mempoenjai anak Ia
loe diserahkan
kepada
lain

orang oentoek dirawatnja.

boekan ra-

sia lagi Adapoen boenjinja soerat
tsb. diatas — jang sampai hari

ini beloem dibalas — seperti berikoet:

Diatoerkan jang terhormat
toean Assistent Wedana di tanah kolonisatie METRO, Tandjongkarang.

Assalamoe alaekoem w.w.
Maafkanlah jang kami
ngirimkan setjarik soerat

hingga seakan akan menggang

goe atas waktoe atau pekerdja
din toean.
Sebagaimana kami telah men

dengar dari salah seorang kena
lan kami
jang
pernah mendjengoek ke tanah kolonisatie
Metro,
“maka iapoen memberi

kabar kepada kami, bahasa

di

tanah sini banjaklah anak anak
. jang terlantar, pada hari pasa-

ran banjak poela anak anak jg.
minta

minta,

malah

ada

'&1, bahwa

-toean

M.

Januari
Hoesni

Thamrin

di Batavia Centrum,

meninggal

doenia.

Dengan

ga paling toea beroemoer

8 ta

soesah pendidikannja.
Maka kalau toean moefakat

dah sampai:

tapi rata rata

boleh

na lillahi
'oen).

wainna
ng

ilaihi

ra'dji--

anak anak jang
terlantar itoe
.dikoempoel di soeatoe tempat,

lan tidak ada, harap sadja jang
wadjib, teroetama sekali pembe

soe

dimana kami nanti akan

kemari.

mendjempoetnja

roeh

tie paling

baroe

Company,

dari

Oriental

jang

ditjipta-

kan dengan pemain2 baroe dan
soesoenan tjerita baroe soedah
di Censuur. Poetoesan Censuur
commissie adalah:
Anak anak
. dibawah oemoer 18 tahoen tidak boleh nonton.
.

,Pantjawarna”

adalah Film

Indonesia pertama dalam mana
anak2 tidak boleh nonton.

Nasib doea bapa tani.
Landraad

Meester

Cornelis

hari Sabtoe kemarin doeloe

te-

marin?
Ataukah karena ambtenaar jg.
membikin rapport
diwadjibkan
hal-hal
mentjeriterakan
segan
jang boeroek itoe?
Banjak pertanjaan lain-lainnja

dan ingin djawa-

jang timboel

ban, tetapi boeat sementara tjoekoeplah ini sadja dahoeloe. Ma-.
jang

Berita-berita

benar?

jang

kita oemoemkan

sebagian

gambar-gambar
persaksian atau

dengan disertai
serta lain-lain

verslag jang tidak mentjeritera-.
kan keboeroekan itoe?
- Kita berhak mendapat pendje-

lasan dan keterangan tentang
hal-hal jang kini soedah tersiar
dalam

pers

pembitjaraan

sar

Arbeids

Inspectie,

soepaja

soeka memperhatikan.

dan

Keterangan ,,Hoo Hap”
alpener bitan

dagbi.
Dalam

,Hong

,,Sin Po”

Po

kita batja:

Boeat tjegah salah mengarti jg
bisa terbit, bestuur dari Centraal
Vereeniging ,,Hoo Hap”, jang sekarang

berkedoedoekan

rabaja,

minta

kita

di

Soe-

oemoemkan

bahwa Dagblad
,,Hong Po” di
Batavia boekan officieel orgaan
dari Centraal Vereeniging Hoo
Hap dan Hoo Hap seoemoemnja,
seperti disangka oleh beberapa

orang,
Penerbitan

Dagblad

,,Hong

Po” ada dari satoe N.V. terpisah,

jang sama sekali tidak ada bersangkoetan
| terseboet.

dengan

perserikatan

Pah Wongso's

Sesoedah
Wongso'

tehuis

tinggal

Tehuis:

di

Pah

satoe

boelan

dan mendapat pimpinan

dan di-

dikan practisch dari Pah Wongso sendiri,

3 pemoeda-pemoeda

Tionghoa-peranakan

DR. RAT ULANGIE BEBAS.
Hari ini t. Dr, G.S.S.J. Ratu
Langie jang pada hari Djoem'at

jang memoeaskan kiranja.

oleh

itoe

saudagar dan directeur fabriek
karet toean L.K.H. dari Palembang dan hari Senen tanggal 20
Januari pagi-pagi berfiga berangkat menoedjoe “ke Palembang
boeat kerdja di fabriek karet toe-

an terseboet dengan
bajaran

f

1.—

mendapat

sehari,

dan kalau soedah
ke

vrij

tem-

kerdja satoe

Java.

Pada hari Saptoe j.l. I.k. djam
7 pagi, di gang Toapekong di
ten

ke-

lah kegilas oleh tram, sehingga
pergelangan kaki anak itoe hantjoer dan mendapat loeka2 poela
kepalanja.

Dengan segera korban itoe dibawa ke C.B.Z.

Pergerakan

,,Sarekat

djaan jang boleh djoega diseboet loeas, akan tetapi tidak
mempoenjai perserikatan seker

dja.

Penoelis

Isteri P. S. LI.

Boekoe
tan.

peringa-

Kita telah menerima seboeah
boekoe jang dikeloearkan oleh
Pergerakan Isteri PSII, dari.ta
hoen 1918 — 1940, jang isinja
meriwajatkan pergerakan itoe
dari

permoelaan

sampai

achir

disertai
gambar2 beberapa
orang pemimpin poeteri. Djoega memoeat soerat dari Gouvernements-secretaris
(t. Alvreeds) pada tahoen 1916, keti-

ka di Garoet didirikan perkoem

Apa sebabnja?
ada satoe pegawai

dari satoe fabriek goela, dan
tentang ini, kira kira, boekannjapenoelis sadja jang ada
mempoenjai tjita tjita dan setoe

poelan -,,Sarekat Islam Garoet”
denggn isi menjetoedjoeinja,
Poela ditjantoemkan didalam
nja njanjian lagoe
,,Indonesia

djoe pada terdjadinja ,,Perseri-

Raja”.
Jang penting

katan sekerdja dari antero

soesoenan

fa

djoega jaitoe

organisasi

kan terseboet.,

tetapi jang lainnja djoega, tidak nanti akan ketinggalan. Rin

djoekkan bagaimana tjara meng-

organiseer pergerakan Isteri PS

tangannja, sepandjang pengeta

II itoe.

mandangan, jaitoe oleh karena

seringkali

ada

seperti

djoega

dimoeat

di Pe

beratnja antjaman dari pihak
karena bereboet
madjikan, mitsalnja akan di lerawa kepoenja- ! pas dil. siapa sadja jg. memper

jang

pergera-

briek goela di Indonesia” akan

penoelis,

pesawat

KNILM

ke Manilla jang
mestinja dja
toeh pada hari tanggal 21 Jan.
1941 djam
da tanggal

boeng

4, dioendoerkan pa
23 djam 4, berhoe-

dengan

terlambatnja

pe

sawat ,,Torenvalk” jang menda
pat keroesakan mesin di Bang-

kok.
Kini dapat
ketentoean,
bahwa berangkatnja
pesawat
KNILM itoe pada tanggal
21
Januari djam 12, sebab pesawat
»Torenvalk”
jang mestinja ditoenggoe
datangnja pada tanggal 20 Januari bisa datang pada tanggal 21 Januari djam 12,

sehingga

pada

hari

itoe

djoe-

kat sampai ke Balikpapan, dan
pada tanggal 22 Januari teroes
ke Manilla.

Gempa boemi.
Observatorium
mentjatat,

Larangan
:

menoen-

Terima kasih.

Madrasah

Moehammadijah.

Oleh Moehammadijah Djokjakarta telah dikeloearkan seboeah risalah tentang ketera-

penerbangan
dara.

boeroeng

Legercommandant telah
me
ngadakan verordening, seperti
verordening no.54/DVOJG.S., se
bagai berikoet:
Satoe-satoenja artikel.

Siapa sadja dilarang menerbangkan boeroeng dara, ketjoe
ali kalau ia toeroet ambil bagian dari penerbangan2 jang dia

toer oleh Algemeen Javasche
Postduivenbond dengan idin le
gercommandant, atau ketjoeali
menerbangkan

boeroeng

dara

dari dalam kandangnja sendiri.
Bandoeng, 14 Januari 1941.
Legercommant.

dak menjeberang djalan tram te-

Orang menoelis:
artikel

berangkatnja

bahwa

baik

Minta perhatian jang wadjib.

Membatja

dikabarkan,

soedah

selama hidoepnja. (Wart.)

Sekerdja” toelisannja toean Mr.

Pernah

jl. ada gempa boemi jang mem
poenjai lingkoengan
didjaoeh
700 km dari tempat observatori
um itoe.

Seorang anak
perempoean
bangsa Tionghwa, ketika hen-

karena

film

Dengan
Besluit G.G tertanggal 13 Januari 1941 No. 2 X Ka
binet, maka toecan Moehammad

»Bajar

dengan

Dji-

wa” boekan
boeat
anak-anak.
Djikalau sampai ini waktoe isi
tjerita film bikinan ini negeri rata-rata
beloem
memoeaskan
(orang dewasa, dan hanja keba-

Djoni,

njakan njanji, berkelahi dan tjinta sadja, inilah jang mendjadikan
karena

film

jang

Keterangan:
Legercomm.

telah

memboeat

verordening
tentang
penerbangan boeroeng dara ini, ialah oen
toek mentjegah djangan sampai
ada
pengiriman2
berita jang
terlarang dengan memakai boe
roeng
dara.
Melanggar larangan iri akan dihoekoem.

Menerbangkan boeroeng dara
dari kandangnja masing2 tetap
diidinkan.
Kalau - memang
pembesar
menghendaki,
orangpoen
haroes menoendjoekkan,
bahwa
boeroeng dara itoe betoel2 mem

poenjai kandang disitoe, jaitoe
tempat dimana boeroeng itoe di
terbangkan.
Djoega tetap diidinkan pener
bangan2 jang diatoer A.J.P.B.,
asal
penerbangan itoe mendapat idin legercommandant.
2.

paling

dengan

karena

hebatnja

censuur

me-

na

13

tahoen,

di-

ada

jang dilarang boeat anak anak
sampai oemoer.17 tahoen.
,Bajar dengan Djiwa” tjeritanja mengandoeng
teladan dan
Critiek
soeami-isteri,
memberi

tjermin

penghidoepan

boedi
serta

soeami

jang

kedjam

sewenang-wenang.
Persatocan Soepir Indonesia.
Kepada
,,Antara” disampai-

kan kabar, bahwa berhoeboeng
dengan toean Soemadhi ketoea
Persi Djakarta
oleh Kongres
Persi di Tasikmalaja telah diangkat mendjadi Komisaris P.
B. Persi, maka Pengoeroes baroe telah disoesoen menoeroet
poetoesan rapat pengoeroes Per
si Djakarta jang dilangsoengkan pada tanggal 5 Januari '41
jang terdiri dari:
Ketoea — t. Soekarnadi, Wakil Ketoea — t. Amat, Penoelis
I — t. Hasan, Penoelis II — t.
Pi'i dan Bendahara — t. Roebiah. Komissarissen terdiri dari

poeblik Djakarta.

nja bahwa pembajaran
ioeran
haroes
dilakoekan
kepada t.

jang

Roebijah atau kepada salah seo

Alamat

dan kwitansi

Sekretariaat:

VII/No. 8,

akan dilangsoengkan

Gang

Ba-

SIRENE

Djangan kaget.
Plaatselijke Dienst dari L.B.D.
memberi tahoekan,
bahwa Kemis, 23 boelan ini pada pagi hari
antara" djam setengah sembilan

toekan

kan, bahwa Persi kini soedah
mempoenjai Badan Kursus diba
'wah
pimpinan
t. Moehiddin,
dan tiap2 anggauta jang
me-

membajar 50 sen oentoek tiap2

ngan kaget.

ladjaran bahasa Inggeris, Belan

.

Sekolah Tabib Tinggi
Loeloes

dalam

oedjian

kandi-

dat bagian kedoea:
nn.
Liem
Wan Lien dan tt. Djamaloeddin,

KABAR

kursus.

Kursus itoe beroepa pe

da dan ABC

dan bertempat di

IMO-school,

Petodjoplein

No.

14, Batavia Centrum,

Tiap2 kursist diwadjibkan |
menjokong Kongres Persi jad,

djoega

pembajaran.

TONTONAN:

Alhambra: ,Roof
se
the
Rio Grande”.
-Ria 1 to: I. ,,Spoilers of the
Range” dan IL, ,,The Gorilla”.
Cinema Orion: ,,Young
Dr. Kildare”,

ngikoeti kursus — ketjoeali Lei
derskursus
diwadjibkan

dan setengah 12 sirene-sirene
akan diboenjikan. Poeblik dja-

di

pin Badan Kursus, jang menen-

tavia Centrim.

Lebih landjoet dapat dikabar
MEMBOENJIKAN

Pendoedoek:

Djakarta, banjaknja sokongan
itoe ialah 10 sen.
Koersoes2 ini boleh djoega di
koendjoengi oleh boekan anggauta Persi dengan izin Pemim

jang ditanda tangani oleh Ben
dahara hanja jang sjah.
Kebon Katjang

ber
hing-

Djakarta jang pernah mengoen
djcengi rapat oemoem wakice
itoe, tentoelah mengenal siapa
Banteng Gemoek itoe.
Ia kimi djadi boerban serdjaa
angan, djaoeh dari sanak sauda
ra, akan hidoep ditempat penga
singan,
Selamat berpisah dan selamat
djalan!
:

Baroe Persi lebih landjoet me
njatakan
kepada
anggauta2-

.

selaloe

berkobar,

Poen ia banjak mengeloearkan boekoe2 ketjil, ataupoen boe
koe tjerita roman. Salah satoe
dari padanja
“ialah ,,Sampah
Masjarakat”.
Ketika dalam kongres Gerindo di Djakarta, (waktoe ia ma
sih djadi anggauta
Gerindo),
ia djadi oetoesan Gerindo Medan dan bitjara tangkas depan

Ketjil, Abdoellah, Ali Amba
rak, Abdoel Salam, Abdoel Ka
har, Abdoel Hamid, Alwan, Tje
tjep Dadang, Koeding, Moesta
fa, Soekadjaja, Soepandji
dan
Soewandi.
Maka
berhdeboeng
dengan
adanja
soesoenan Pengoeroes

Komisaris

itoe

lagi.

tata

rang

dan

ketoeai oleh t. Mr.
Muham
mad
Yamin,
jang kini
djadi anggauta volksraad. Dalam Parpindo ini (Partai Persatoean Indonesia) ia masih te
tap giat, bahkan kadang? terla
loe hebat, jang moengkin mem
bahajakan dirinja, jaitoe pengamatan jang tjermat atas di
rinja.
Di Medan ia menerbitkan se
bocah madjallah tengah boelanan jang bernama ,,Tjamboek”
jang baroe keloear beberapa
kali,
tetapi jang laloe diberangoes, hingga - tidak moentjoel

tangga,
pertoendjoekkan
sifat
kasar dan haloesnja kaoem iboe,

tentang soeami jang baik

poela tidak

kan berdirinja Parpindo jang di

roemah-

dan

ini

ga kiranja oleh pihak jang ber
wadjib dianggap perloe centoek
memperingatkamnja,
Ketika Partindo soedah
dikoeboer, maka berdirilah Gera
kan Rakjat
Indonesia (Gerindo). Poen dalam pergerakan
ini ia mentjeboerkan diri
dengan aktifnja.
Tidak bedanja
sepak terdjangnja kini dengan
doeloe2:
tetap
bersemangat
Kemoedian ada perselisihan
faham antara beberapa pemimpin jang kemoedian menjebab-

isi tjerita

lantas

pidato?nja

semangat

pertoendjoekkan
boeat
anakanak dibawah oemoer 17 tahoen.
Menoeroet
bioscopen-ordonnantie baroe, sekarang ada film jang
dilarang boeat anak-anak sampai
oemoer

difahamkan

dinginkan” pidatonja, oleh kare

Djiwa”

keberatan

any-

djarang ia mendapat tegoran da
ri polisi oentoek sedikit ,,men-

dan soal-soal penting jang ada di
dalamnja,

seorang

moedah

bo&ng dengan

sekarang soedah melaloei censuur dan tjotjok dengan doega'an
productieleider serta pengarang

nja,

adalah

doeloe

oleh pendengar. Tidak djarang
ia mendapat tepoek tangan jg.
gemoeroeh dari rakjat. Berhoe-

atas.

,,Bajar

Padang Sidempoean.

Ia

tapi jang

njingkiri itoe bahaja terseboet di

Film

Menahan,

gauta dari Partindo djaman ir.
Soekarno dan ia adalah ahli pi
dato didepan vemoem jang me
narik sekali,
karena
katanja
jang dipakai olehmja pilihan te

boe roepiah, dan...... menoeroet
anggapan kalangan producenten,
film jang anak-anak tidak boleh
menonton tentoe mengoerangkan
pendapatan.
Oleh
karena itoe maka
film
Indonesia hanja berisi tjerita jg.
sadja,

alias

Toean Moehammad Djoni ada
lah seorang asal dari Goenoeng

sedikit belasan ri-

,empoek-empoek”

Marhaenist,

#

mengan

anak-anak tidak boleh menonton
Film jang di-afkeur artinja keroe

gian

alias

Banteng Gemoek, jang berhoeboeng dengan activiteit politiknja beberapa hari jang laloe di
tangkap di Medan, ditetapkan
bertempat tinggal di Boven Digoel.

leh ditontonkan) atau setidaknja

extra.

Seng,

wah saling membatjok, sehingga jang bernama Pitong dirawat di CBZ sekian lama.

Pitong

Pesawat

Ie Tjoen

Pasar Baroe soedah
tjelakaan.

9 boelan,

isi tjerita

Indonesia

doeng critiek roemah-tangga, ma
sjarakat dan soesoenan pergaoe-

Tiang Soei dan
diterima

jang

sing2 menggoenakan pedang sa

hoen

Kemadjoean

:

lisi seksi HI (Pasar Baroe), soedah dimerdekakan kembali.

bahwa pada hari Sabtoe malam

ri poelang

Demikianlah nasib kedoea ba
pa tani itoe. Angkat jang dja
di terdakwa dihoekoem
1 ta-

Parpindo Djakarta mengabar
kan:

sebab

ber-

Eng

Sg.

Perkelahian ini ma

di-Digoelkan.

E.
P.

jang laloe ditahan dikantoor. po-

Liem

The

tahoen boleh dapat verlof 14 ha-

mereka ini pada beberapa boe
lan jang laloe telah berkelahi di

mengerdjakan

Islam seloeroehnja. -:

Goan,

nama:

pemeriksaan

hoean

sawah

lam, jang ingin sekali mendja
di penoendjoek kepada oemmat

ga pesawat Knilm bisa berang

pat-tinggal, vrij obat dan dokter

lekas mendjalankan

Mosiaminad Djoni

R.

lan hidoep,
mempoenjaj
kans
oleh censuur di-afkeur (tidak bo-

orang ramai. Pemerintah dan
anggauta - anggauta Volksraad
rasanja ada lebih baik djika lekas

lah memeriksa
doea bapa tani”
bernama Angkat
dan Pitong,

tengah

ren-

Oentoek mengetahoei betapa
bentoeknja Stichting kami, ma

Soeprapto jang dimoeat di Pe
| mandangan tanggal 15-1-41 di
—
m5
lembar No. II, penoelis merasa
»Pantjawarna” soedah di censuur,
seakan akan mendapat soentiAnak
dibawah
13
kan jang djitoe sekali, teroeta
tahoen
dilarang.
ma oleh karena penoelis sendiri
Film ,,Pantjawarna” producadanja di satoe lapangan peker
Film

dari

Pok Goan,

menengah" goena

dibilang

djaoeh dari menjenangkan,

Dari itoe, oleh karena Jain dja

loeka loekanja, sebelah tangan

(In

Weijling.

soenan

ini, bolehlah

jatas niat kami

nja tak dapat bekerdja oentoek

ninggalnja toean terseboet.

pengadjaran

serba ta-

hoenz lebih dari 8 tahoen, kami wai Indonesier di fabriek goela
ta' terima berhoeboeng dengan !" sekalipoen tidak seanteronja, te

se-

hammadijah mengifimkan telegram toeroet berdoeka. Selandjoetnja para Congresisten djoe
ga toeroet berdoeka atas me-

Gandasoebrata,
|.
R: A. Soerojo dan

perem-

jaitoe anak2 moelai lahir hing

mereka itoe,

gera setelah kabaran itoe dite

rima maka Hoofdbestuur Moe-

Ratwita
Siregar,

oentoek

hatian dari kalangan poeteri Is

kan sawah.

tanggal 11

Disitoe diloekiskan soe

hidoepnja,
lain
tidak.
Dan
oleh karena
adanja rintangan
terseboet diatas, nasibnja pega

'goeplah merawat

yan toean tanah oentoek didjadi

Menoeroet kabar Radio Sab-

dan menengah

maksoed-

padahal

Anak kegilas trem.

toe pagi

Khouw

poeteri. Soedah. tentoe risalah
demikian ini akan mendjadi per

kala-

Toeroet berdoeka.

negara,

nja tidak lebih dari minta boe
at
menoetoep
keperloean

na
meini,

Goei Bian Sien, R. Hasan Nata-

loemlah

oemoemnja

IT1 Ha

ngan singkat jang mengenai pe
ngadjaran agama
landjoetan
poean.

sadja,

aa

Kalau sekiranja kabar itoe be
.nar, Stichting kami djoega sang

dan berbagai2 kolonisasi disana
ka bersama ini kami mengatoer
soedah sengadja memperloekan: kan seboeah gedenkboek.
datang dikantoor redaksi oentoek
Salam dan hormat kami.
menegaskan bahwa perkabaran
'w.g. Nj. 8.Z. Goenawan.
kita memangnja
benar dan ke- |
adaan sebagian kolonisten disaBeloem selang lama kita djoena soenggoeh-soenggoeh sangat
ga menerima berita tahoenan damemiloekan hati.
ri ,,Centrale Commissie voor ImiDari Njonja S: Z. Goenawan,
gratie en kolonisatie van Inpemimpin Roemah Piatoe Moesheemschen.” Segala apa jang ter
limin dikota ini kita djoega mene
toelis dalam berita tahoenan itoe
rima sepoetjoek salinan soerat
tentang keadaan kolonisatie di
tertanggal 30 December 1939
boleh dikata serba
Lampoeng
jang dialamatkan kepada Assismemoeaskan. Apakah moengkin
tent Wedana di Metro.
Njonja
dalam tempo beberapa boelan
Goenawan menoelis soerat. teratau setahoen sadja keadaan daseboet sebab boeat mereka jang
lam sebagian kolonisatie mendja
tidak asing dalam Lampoeng, ke- di sangat menimboelkan pikiran
miskinan sebagian rakjat koloseperti jang kita beritakan ke. -nisten disana memang

'

himpoenan, djadi apa jang ditji
ta tjita, ja melainkan tinggal
tjita tjita belaka, lantaran ma'
koet

La

Prins
Theater:,Way
Down East”.
|

Thalia: ,Robin Hood Tiongkok.
@Dueen: ,In Old Caliente”,
(Miss
pda
Second:
Mother”,
.

"

IT

ee

PEMAN DANGAN

. 16, Selasa 21 Januari 1941
FONDS

KESENGSARAAN

MOEKIMIN

INDONESIA

DI

Roemenia

MEKKAH

(Perantaraan »Pemandangan”)

Perhitoengan oeang sidgah oentoek Fonds Kesengsaraan Moekimin Indonesia di Mekkah sampai hari ini adalah seperti berikoet:
Comite ,,Penolong Moekimin Tjiampea”, p/a Sastrawi

PERANG PACIFICO?
ERITA tentang perseteroean antara Thai dengan In

yg

Tjiampea, Buitenzorg LA Pt Pe ea
Boemipoetra,
Rijstpellerijen
Perd amaian
Tjempaka, Martapoera ....... Pe ntt
Pendoedoek Tjitjoeroeg p/a S.V. »Padjar”, Tjitjoeroeg

#

8.50

"
,,

Perh. ,,Fathimijah” Tjabang Tjirebon
S. Wiradikarta, Gg. Talib III No. DI Batavia

3.98
1.81
2.50

2

2.50

f

19.29
neng

hardja
Cooperatie

| do-China sangat sedikit jang ti
ba kemari, sehingga. moela moe
la tidak sedikit orang jang me-

akan antara ke-

ngira seakan

doea negeri itoe (antara Bang-

Saldo

kok dengan Vichy) soedah diper
oleh perdamaian, tetapi kiranja

pertempoerannja kian lama ki,
an mendjadi.
Tidak hanja pertaroengan da

Djoemlah penerimaan sama sekali

Se

ta kini soedah terdjadi perang-

laoet sebahagian pacific itoe.

Akam hat sebab-sebabnja boe

kanlah mendjadi teka-teki lagi.

Thai ingin mendapat kembali

bekas bekas daerahnja jang di
tentara

Perantjis

di Indo-C'hina itoe.
Minta

gagal,

lesan

dengan

per-

maka dilakoekanlah kini,

djoeangan boeat mereboet kem
bali sadja dengan kekoeatan sen
djata.
Pertaroengan
moela
moela
bersifat soeatoe grensconflict

sadja, jani meroepakan pertaroengan diperbatasan, tetapi ki
ni meloeas njata.

Kata pehak

Thai kapal pe-

rang
Perantjis
,,Lamotte-Piguet” dapat diroesak poekakkan

oleh tentara Angkatan Oedara
Thai.
:
Sebaliknja, menoeroet pehak
Perantjis
di Indo China itoe,
ada doea boeah kapal perang
Thai jang dapat dibikin karam,

sedang pehak

Pe

1941

Perantjis tidak

menderita keroesakan, bahkan
pertaroengan
didaratpoen kecentoengan ada dipehak Peran-

aa PTE

Kawat

-

MENEE EN NNTENEU
AN AAN TNN TE RENN NA

kinja,

LAMOTTE
KARE

- PIOUET

Reuter mewartakan

dari

ngapoera, bahwa menoeroet ma'

tentara
laoet disamodra, selama terdjadinja pertempoeran
itoe, pada hari 17 Januari, telah dihadjar oleh bom bom Thai
dari oedara,
sehingga dengan
tjepat tjepat Kruiser itoe terpaksa melarikan diri.

M@'loemat itoe

lebih djaoeh

mengakoei, bahwa armada Thai
djoega mendapat keroesakan ri

PERANTIJIS

BERLAINAN

mikian:
Pada tanggal 1? Januari,
2
boeah kapal perang Thai telah
ditenggelamkan, sedang seboeah lagi menderita keroesakan
besar, dan semoeanja itoe adalah dilakoekan oleh armada la-

oet Perantjis, jang sedang

ngerdjakan satoe perlajaran pe
Sinjelidikan disekitar telok

moedahan tidak.

am.

2

peperangan

bah2 sengit.
hiboekan
rang.

bertam

Disamping itoe ke

diplomasi
4

makin

te-

Hitler dengan Mussolini ber
temoe, moengkin merantjang la
gi soeatoe

serangan

besar

be-

PERANTIIS

Lebih

landjoet

diterangkan,

Perantjis tidak
bahwa pehak
sesoeatoe kealahan
mendapat
dan keroegian dalam pertempoe
ran laoet itoe. Seboeah makloe

mat jang diterbitkan dahoeloe-

naketh, sedang pesawat-pesawat

Timoer

terbang Perantjis pada malamnja
jang laloe mengadakan penjera-

kie ke Inggeris ini boleh dikata
Amerika mengirimkan ahli ne
ke
garanja jang paling besar
Inggeriskarena
“toe,
Inggeris
poen hendak mengirimkan Lord

ke Amerika

sebagai

pengganti Lord Lothian.
Lord Halifax, ahli negara jg.

paling tjerdik dikirim ke Ameri
ka. Ini

telah

terpoekoel

balasan dendam.
Pada tanggal

besar “artinja.

Entah

Perh. Keroekoenan

Oetan

Pandjang..
Sabtoe malam Ming
hari
Pada
goe tanggal 18/19 boelan ini, PK
OP telah melangsoengkan rapat anggauta jang ke-VI, bertempat diroemahnja t. M. Soe

karman dan dikoendjoengi oleh
sebagian besar anggautanja. Ra
oleh toean Abd.
pat dipimpin

Manan sebagai ketoea dan dimoelai poekoel 9.
Diantara oesoel2 jang diteri-

ma baik: meloeaskan toedjoean
karena kesoekaran jang sedang
nja bagian koperasi: memberi
ada sekarang ini jang mendjadi
j
ll
Churchi
kepada anggautanja jang
karena
pokok
entah
sebab,

— ingin soepaja
bahagiannja

Eden lebih besar

kehilangan mata pentjahariandi Kabinet Ingge-. nja oentoek berdagang ketjil ke
tjilan dls: mendirikan badan
mengoesahabouw-koperasi,

A. Tj.

ABDUL KARIM AMARULLAH Di ASINGKAN
.
se
h,
Amarulla
Karim
Abdul
Dr.

DR.

orang goeroe agama, telah dita-

han oleh polisi di Padang, sebab
kedipandang . membahajakan
amanan oemoem. Sementara dr.
itoe menoenggoe poetoesan pe-

ngasingannja. — -

kan herdirinja- roemah perhimpoenan (clubgebouw).
Pilihan Pengoerees 1941.

Di

antara jang terpilih sebagai ke

toca t. S. Amat. Penoelis t. M.

18

Jan.

lempar bom-bomnja

pada

bahwa

menteri

WAKIL ROOSEVELT
Reuter mewartakan

lonel William Donovan telah tiba

bagai pembesar negeri.
la berharap soepaja bisa dite-

rima antara lain-lain oleh perdana menteri

Filoif dan

Menteri

Loear Negeri Popoff.

Disini orang menaroeh perhaMoedjiono (alamat: Kepoe Oe- |
tian atas perkoendjoengan DoPada
tan Pandjang, Bat C).
keadaan
djam 1 tengah malam rapat di- “novan itoe mengingat
daerah negeri-negeri Balkan patoetoep dengan selamat.

— da masa ini,

lam

boelan

Malaria.

November

jang

Ia

loe disebelah Selatan Kediri, se
karang lebih djaoeh didapat ka

sakit

jang

mempelai

baroe.

makin

lama

penjakit

si sakit

ri sekoeatnja.

Tetapi

la

tjelaka,

haroes

25.000

boeah

Penggelapan kota Tegal.
Pada
nanti hari Selasa tgl.
21 sampai Djoem'at tgl. 24 boelan ini oleh L.B.D, akan diadakan penggelapan kota lagi moe
lai djam 6 malam sampai djam
6 pagi. Signaal
,,Luchtalarm”
tiap2 waktoe bisa terdengar.
Pendoedoek soepaja memperhatikannja oleh karena jg. berwadjib

akan

terhadap

bertindak

keras

pada telah pelanggar.

A.M.S. di Minangkabau.
Mrd.

Nast,

menoelis:

bah

Berita jang mengabarkart,

wa pemerentah ada berniat hendak
mendirikan soeatoe A.M.S.
di Minangkabau, mendapat samboetan jang gembira dari pendoedoek:
Sebenarnja
telah lama pendoedoek di Seberang ini

menanti2kan adanja

perloeasan

onderwijis menengah itoe.
Maka dari itoe, baroe sadja

berita

terseboet

dengan tidak

di Padang

diatas

tamkan kepada timboenan

ba

:

loeroeh badann
dengan darah.

berloe

Keloearga L..T. mendjadi ma
kin bingoeng amat, oleh sebab
tidak mengerti akan doedoek-

nja perkara jang sebetoelnja
dan waktoe itoepoen soedah poe

koel 10 malam.
Tetangga2nja

jang

mende-

ngar itoe lekas2 datang oentoek
memberi pertolongan dan tidak

lama lagi tempat. itoe soedah di
bandjiri

oleh orang.

bahwa

semoea

koran-

djadi lata ikoet salah semoeanja.

HONG
PO
'mestinja
bahwa ,,lata” itoe sangat
artinja.

tahoe,
djelek

Melata, berarti djoega ,,merajapnja binatang” (kruipen van
dieren), misalnja dalam kalimah:
binatang melata.
Lata
berarti
djoega
,,boeroek”, ,,rendah”, dan ,,tjoerang”
(slecht, laag, gemeen).

Arti ,/orang lata” ialah ,,orang
rendah,

orang

djahat”

(slechte

boeroek,

orang

kerel,

schott,

ellendeling”.
x

Nah,

begitoe

menoeroet

ka-

moes.

:

Apa
jang
dimaksoed
»HONG PO” betoel-betoel
ta” kita tidak tahoe.

oleh
,,la-

djadi jang

dimaksoed

memakaj

,,h” diachir

»latah”,
perkataan.

,»Latah”
biasanja satoe sifat
jang teroetama
sekali terdapat .
pada perempoean. Satoe zenuwachtige toestand, sehingga orang
jang ,,latah” itoe meniroe mengoe
tjapkan segala oetjapan jang didengar

(napraten

op

een

zotte

wijze).
Masa'

kita

semoea

,,lata”

of

Os

menoenggoe

jang mana
teroes

dan

pada

sama

Kho Tjoen
berhasil,

berbisik:

,,Apa-

Wan

masih

karena

beloem

selaloe

toean

Kho tjoema bisa oendjoek roepa
ketawa dan berkata: ,,p enghianat
poenja
garagaratelah bikin goea
tidak
bisa
kerdan
Ou
Menoeroet kabar itoe Journalist Djepang,
T. Yushizumi. redacteur dari ,,Tohindo Nippo”,
bisa djadi akan di-externeer, apa
kah pada itoe sekalian komplotan ,,penghianat”
djoega akan

bisa dilakoekan

penoentoetan?

Gempa boemi.
Aneta mengabarkan, bahwa
|
pada Minggoe malam kira kira
djam

2 malam

soedah

gempa boemi.

terasa

Djalan raja

Pa

dang — Medan terganggoe, ber
hoeboeng dengan adanja goegoe
ran tanah jang djoemlahnja ada
30 kali antara Race dan Moea
ra Sipongi jang disebabkan hoe
djan lebat.

lagi,
A.M.S.

bermaksoed hendak

mendesak

orang

kah toean Kho Tjoen Wan akan
bisa ditoentoet?”
Beberapa keterangan jang ki.ta perloe tanjakan pada toean

orang telah dirikan

socatoe comite pendirian

membikin - toean Kho Tjoen

Wan dalam beberapa hari ini tida bisa oeroes
pekerdjaannja,

petjah

pemerit-

P.LD.

han-

katakan,

lah

dak ingat). Sekarang ia teroes
lari keloear, didekat timboenan
sitoe kepalanja dihantam

rubrieknja ,,Tjoretan”,

tablet kini-

tah soepaja pendirian A.M.S. itoe

Di

dalam

dira-

Setelah itoe ia mentjoba ber
lari teroes tetapi menabrak lagi
seboeah medja dengan kerasnja (Makloem semoea itoe ter
djadi didalam keadaan jang ti

batoe dan kajoe ia djatoeh.

PO

dimana antara lain lain ada di-

,latah”, boeng Oei!

isinja

ta

bangkit dari

EMARIN kita koetipkan apa
jang ditoelis oleh HONG

Boleh

ne,

seorang

toe dan kajoe terseboet.
di Sofia dari Athene.
Kepala diadoe dengan batoe!
.ITa' oesah
kita djelaskan lagi,
x
sidang pembatja tentoenja
bi
Lebih djaoeh Reuter mewartaSesendiri.
kan
ambar
mengg
sa
kan dari Athene, bahwa Kolonel
ja
moeran

Donovan akan berdiam di Sofia
beberapa hari lamanja, dimana ia
akan mengoendjoengi berbagai-

berkawin.

oleh

ia menabrak almari jang ada
mentjididekatnja, kepalanja
se
roentjing
jang
oem soedoet
ke
hingga darah bertjoetjoeran
loear dari dalamnja.

dari president Roosevelt, ja'ni ko

lamanja

Semoeanja ada diminta 43
boeah peti, jang tiap tiap peti

Tiba2

N.B. dari Sofia, wakil persoonlijk

be

Baroe2 ini didesa Danaradja
telah terdjadi
kedjadian jang
menjedihkan hati jang dialami

tempat tidoernja dan lantas

den, bahwa menoeroet berita D.

jang

drama tadi disoeda
pertjeraian setelah

hari

orang
wat.

mempelai.

gi ditempat tidoernja. Orang se
keloearga disitoe soedah tentoe
mendjadi bingoeng, sebab- me
hareka tiada mengerti jang
roes diperboeat.

DI SOFIA
dari Lon-

soeami

gi, maka antara lain lain dise
belah Selatan Blitar ada 6000

pi lantas mendjatoehkan diri la

Perantjis sepandjang kali Mekong
jang berhadapan dengan Pakhai.

mempoenjai

lata?

itoe orang

bar, bahwa oleh karena penjakit jang hebat itoe mendjalar la

di makin sangat, kadang2 si me
nantoe jang tadi bangkit, teta

pihak

malam

Dari Soerabaja Aneta mewar
takan, bahwa tentang penjakit
malaria jang mengamoek
da-

ginja,

doea

pada

toeanja jang telah diberi telpon
datang dari Poerbolinggo. Mere
ka mentjeritakan bahwa anaknja itoe memang
mempoenjai
penjakit seperti jang telah ter
djadi tadi. Mendengar oeraian
tadi toean dan njonjah L.T. men
djadi tidak senang dan berpen
dapatan lebih baik menarik kem
bali poeterinja,
Demikian poe
la si mempelai poeteri tidak soe

mengabarkan,

Si Isteri lantas memelihara de
ngan semestinja oentoek mentje
gah soepaja penjakit tidak men
Akan tetapi malang ba
djadi.

boeah pesawat terbang Thai me-

ga.

Penjakit

sakit, boleh djadi masoek angin.

di. Thaikon
sebagai pem-

ngan-penjerangan
Kmarat Namkham,

boeja?.

Roosevelt.

jang paling besar, hendak menjeberang ke Inggeris.
Dengan akan perginja Will-

Halifax

Poipet,

disebelah —

mah sakit pada malam itoe djoe
Poen

Kita

si

keroe-

(O.)

ngadakan peralatan goena me
poeterinja dengan
ngawinkan
seorang djedjaka Tionghoa da
Maka setelah
ri Poerbolinggo.
habis itoe, si menantoe merasa

Thai

di

gerakkan

saingan

basis

dibawa

empat

Keloearga Tionghoa L.T. me-

60 km sebelah Selatan Savannaketh. Artillerie Perantjis meroe-

Poetoesannja jalah:

haroes

Achirnja
hi dengan

Peristiwa tadi adalah meroepakan soeatoe drama sebagai too
neelstuk, padahal
itoe soenggoeh2 historiseh.

oleh kapal-kapal motor jang tjepat telah merampas kembali poelau Donesanet
di kali Mekong,

tjelaka

MENTERI DALAM NEGERI
PETROVICESCU KELOEAR
Reuter dari Berlin sepandjang
berita
D.N.B.
dari Boekarest

Drama

dibantoe

dengan

an itoe.

gitoe itoe.

Perkabaran
$PLN ARUN
UNDER KAN

dari Saigon 19
United Press
Jan. mengabarkan, bahwa tenta-

toeng, dari sedikit kesedikit ia
mendjadi ingat kembali, tetapi
ja merasa, bahwa kekoeatannja
soedah habis sama sekali, bergerakpoen hampir tak dapat.
Kemoedian datanglah seorang
breden (hoofdoppas), oetoesan
toean Wedono kota jang telah
diberi rapport oleh kepala desa. Ia lantas mengomisi keada

ka

bang

SP

pe-

jang berhadapan dengan Savan-

Poen
Amerika
nampak sadengan
berkenaan
ngat repot,

Willkie,

mengoeasai

jaitoe

orang

IEEE NANANG

DONESANET DIRAMPAS
KEMBALI
2

Banmouk,

itoe semoca

oeroesan dalam negeri Roemenia,
Petrovicescu, soedah mengoendoerkan diri. Ia digantikan oleh
Popescu. .

merintahan, dan itoe soedahlah
diakoei oleh semoeanja pendoe
doek.

sak

pertjektjo-

sa Griek dilarang meninggalkan
atau masoek negeri Roemenia.

berkata: ,,Dalam kalangan jg.
mengerti, dan mengetahoei, seloeroeh Perantjis sekarang soedah mengizinkan Petain oentoek
mengadakan
initiatief
itoe, karena prestige Petain na
ik baik dan bertambah tinggi,
dan kiranja tidak akan orang
mengganti djalan politiek didalam negeri dan politiek jang ber
oeroesan dengan negeri asing.
Ditambahkan
poela, bahwa
Petain itoe dianggap Kepala da
ri Perantjis,
kepala dari daerrah jang didoedoeki atau jang
masih merdeka, demikian djoedari djadjahan2 di
kepala
ga
seberang. Kekoeatan Petain jg.
memegang kekoeasaan itoe soe

dah dianggap

melainkan diseadanja

Havas

djhlan politiek.

an, ada mengoendjoekkan, bah-

wa tentara darat Thai jang

dengan

Agentschap kantor kawat Ha
vas di Vichy mengabarkan pa-

ra Perantjis

ALAH.

TIDAK

saran.
niatan? jang meroepakan pertolongan kepada Inggeris.

kita.

oleh

Meskipoen demikian ada desas desoes, bahwa berhoeboeng

me

fic jang besar, tidaklah bisa ki
ta ketahoei sekarang, moedah-

rat nampak

bombardement

DIBOE-

kan didalam kedai (cafe).

merasakan

ganti

semoea

poela dari Generaal de Coux
jang makloematnja berboenji de

Ba

Thai

seboet, jang memimpin

njata, bahwa berita berita perang selamanja berlain lainan,
tidak ada

itoe dimedan

dari

da hari kemaren, — kata Reuter dari Vichy — bahwa menoe
roet mereka2 jang mengetahoei
halnja, pertemoean antara
P&
akan
tidak
itoe,
Laval
dan
tain
mendjadi sebab oentoek meng-

Dari Hanoi, Reuter kawatkan

kah pertaroengan ini meroepakan pendahoeloean perang paci

kepoelauan

loemat Consulaat Negeri T hai
disana, ada
ditentoekan
jang
Kruiser
Perantjis
besarnja
1880 ton ,,Lamotte-Piguet”
te
lah diroesak oleh tentara oeda
ra Siam (Thai). Kemoedian, ka
ta ma'loemat tadi, Kruiser ter

KATA

di Pacific bertambah hari ber
tambah mengchawatirkan. Apa

satoe

babkan

“TPPETAIN LAGI WANGI.

Si-

nampak

jang moendoer, ta? ada jang roe
sak, ta” ada jang karam.
Betapapoen djoega, keadaan

jaitoe,

tengahan

tjir semata mata.
Demikianlah, maka

doeng politik,

terletak 70 kilometer, disebelah
Va nnakhet.
tenggara
Poela beberapa kota kota
per

Perang Laoet antara
Thai dan Indo-China.
KRUISER

f 2.741.32

anna

DOEHRING

Belgrado,20 Jan. (Reuter) — Menoeroet berita berita
jang diterima, Majoor Doehring
anggota daripada
missie mili
ter Djerman di Roemenia hari
ini didepan Hotel jang dipergoe
nakan boeat ambassadeur dan
Kwartier Besar, telah mati di
tembak.
melepasPenembaknja itoe
kan lima kali tembakan revolver.
Ketika ia ditangkap, ia mengakoe,
bahwa
ia
seorang
Griek, bernama
Ariotti, bekas
bokser.
Polisi
menerangkan, bahwa
kedjadian itoe
tidak mengam-

f 1.280.49
... » 1.460.83

sacocoocioocrerunasann

Pada Ketika itoe si sakit soe
dah kelihatan pajah sekali. Oen

NOEH.

tentara SIAM jang mendoedoe-

Asia

ngan.

Sementara

on

MAJOOR

Di
Mekong, kita
— kata
makloemat
Perantjis
itoe —
telah membersihkan kepoelauan
Done
Sanot
daripada

MANGAN

“YA

tjis, ja”ni tentara Thai jang ma
djoe dapat dibikinnja kotjar ka

N

NA

|

kelaoetan, sehingga boleh dika

oleh

18 Januari

Djoemlah oeang jang soedah dikirimkan ke Mekkah

rat atau oedara, tetapi ternjata
'soedah mendjalar djalar poela

- rampas

ha

Lembaran pertama pagina INI

tetap diteroeskan.
Malam

kesenian

Perhimpoenan
Toean Kho Tjoen Wan

didengar

Dalam

,,Sin

Po”

ditoelis:

Toecan

Kho

Tjoen

Wan

25 boelan ini akan mengadakan
malam
kesenian
di gedoeng
kunstkring. Pendapatannja oen

dari

hari Sabtoe, hingga ini hari teroes dipanggil mengadap

toek

di kan-

lain-lain

ketera-

toean Kho
dari Han

Tjoen
Hong

keperloean

pemberantasan

penjakit tbc, dan oentoek stads
wacht.

toot P.LD/ jang roepanja masih
perloe didengar

keboedajaan

Indonesia di Soerabaja pada tgl

ngan jang lebih penting. Soeratsoerat jang
terima
Wan

Tjiang
jang
mengadjak boeat
toean Kho hidoep dalam. doenia
| ,penghianat” ini hari telah di-

sempatan

oentoek

menempatkan

jang soedah ada

seorang KLERK,
pengalaman,
SJARATNJA: Einddiploma Mulo.
Bersih dan tjepat
mengetik.
GADJI: f 30.— — f 65.— (Schaal .
25 B.B.L. 1938 Kolom I).
Permintaan hendaklah dilakoekan semata-mata dengan soerat
(boeat
sementara
tidak”
pakai
segel)
dialamatkan kepada SECRETARIS. SEKOLAH
HAKIM
TINGGI,
Koningsplein West 13,
Batavia-Centrum.

minta oleh P.I.D. serta boekoeboekoe
lain poen ada diminta,
jang semoeanja oleh toean Kho
Tjoen Wan telah diserahkan pada politie,

Lain-lain keterangan

SESECRETARIAAT
HAKIM TINGGI ada ke-

Pada
KOLAH

roepanja

P.I.D, masih perloe tjari baik di
toean Kho
lingkoengan
dalam
maoepoen dj loear,

Oleh adanja itoe gara-gara te-

«
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PEMANDANGAN

AWAS! di GLORIA-PANTJORAN TJOEMA 21—25 Jan.!

Prinsen- Park, kawasan
Pasar Senen

pa

—X

5 Batavia-C

nan

jang terpilih:
STARRET

.Spoilers
“Kedoea:

.Way

dalem

dengen

.: Ranger

“Ritz BROTHERS

Awas!

dalem

Gorilla
20th

Century

Fox

poenja

Djaga

super Film

jang sanget Loetjoe

Seram

detective

boleh

Menelen

-

doewa

» THE

Grande

dengan Movita & Johu Carvol (Zorro) Antonio
Moreno-Don Alvardo-Lina Basguette
Duncan Renaldo.

Ini malem

tida

Moelai

22 — 23

LONE

Satoe Republic
Namanja

maling

telah
kapal

besar,

Moelai

1941 !!

22

Lee

Poetjoengweg

— 23

—

Menoeroet

ROGERS.
pemboenoe,

tida

asing lagi boeat
maennja:

POPULAIR

LIAN

SIE"

pake

tekst Melajoe.

Im,

TERKOETOEK

K!IAM

dan

dapat dibasmi oleh

HIAP PRAMPOEAN
BOEDIMAN.

jang

Ng.

Ratoe

kedjem.

Djoewairijah

A.

Bakar

masing-masing

Djoeliah

per-

dan

sebagi

Roehijat,

lalam

dan
kas€hatan
&konomian,
lain-lain pengetahoean jang
sangat perloe.
Harga lengganan f 0.55 per

1941

Bradley

Sebentar hari lagi, akan
perkenalkan diri:

terbit.

perdagangan,

tanian,

satoe

film:

kwartaal.

Sedjak sekarang bisa minta
djadi
lengganan,
pemasangan
advertentie,
jang semoeanja
haroes
dilakoekan

Page

dengan

soerat.

Selambatnja

terbit

dalam

boelan

bruari

,,Pembangoen”

Fe-

1941.

Ditjari agenten

dimana-

mana, commissie menje-

nangkan.

Na

3sDhan

POERWOKERTO

WARGANEGARA.

edaran zaman. ,,Lain dahoeloe lain sekarang.”

HOTEL

rdaga
ahli i perdagangan

batik
batik

Teroes-|

tjobalah berhoeboe.

ngan dengan kita.
Teroetama boeat saudagar? ba.
tik, Toko? batik atau boeat keper:
loean oentoek dipakai sendiri. Sedia tjoekoep kwaliteit moerahar
sedang dan batik? haloesan.
Kain pandjang.
»

Saroeng moelai harga kl.
PMB
YA

2

Tas PN

Ts

ee
5.

DJANG,

dan Na

Productieleider :

4 Mi
BL

f 44.— dan f 50-— per codi.

Kain? batik haloesan toelis tangan

peroesahain

DITJARI dengan

gandiste,

pinteran.

Tje

Pedjagalan

Pin

arti membeli Teh Oentoek minoeman sehari2 dengen |
sig
harga biasa dan mendapat pertjoemah Obat kese- | wet Boek

karena

dalam

Barang? jang tak setoedjoe,

boleh

» bours atau oeang lebih doeloe.

kembali ditoekar atau wang dikem-

ATOERLAH PERTJOBAAN, dan
dikirim pertjoema.

pesanan dengan hormat.

Kiok,

Kalau
toecan2 dan njonja2 ma| oe menambah ilmoe2 pengetahuejang lengkap, persilahkanlah
an
beli boekoe2 pengetahoean seper-

itoe|

6.50

'Woordenboek . Melajoe-

Rasanja sedap, wangi dan seger.

235
Nu.

acht

Teh ada tertjampoer daon2nan Obat jang sangat Penjoeloeh beladjar. meperloe oentoek toeboeh, jang chasiatnja ada ditemotong pakaian

rangkan disebelah ini (gambar).

f

van straf-

Blanda

sedikitnja 10 pak.

rem-

Yok

Tijika "Tgsan Mkksbali Bah Obat Bobasskat”. peri PanKoempoelan
TNnNaa aan?
Wet? Indonebergoena:

Oe-

29 Batavia.

codi. Pesenan banjak sedikit diper-

dengan

bangsa.

moer 20 th. keatas. Pengalaman belon tjoekoep djangan
lamar, Salaris menoeroet ke-

Kemandjoerannja berboekti!
Taktik memindjam
Pesanan dari loear kota paling sedikit 5 pak F 1.25 | menagih oetang
terhitoeng ongkos, wang lebih doeloe.
Rembours |Sport Besar

dikirim

djangan
di Gang

lekas propa-

segala

atau tjap haloes, moelai k.l. f 60.—
f 65.- f 70.- f 75.- f 80.- f 85.- f 90.f 100.- f 120,- f 150.- f 180.-

kenankan,

yslilin di

Jang belon mengarti
lamar. Boleh dateng
Chaulan 38. Bat-C.

Gratis .....
hatan jang paling

| You
138—

BOEAT

Tjari orang jang biasa oeroes.

AE

ERA

LIM

PATJAR

makan, idoeng dan gigi gatel

PER Ana KEREN
.

ANG HOK
R. Hu.

Regie:

Ini obat tjatjing dibikin seperti manisan sehingga anak2
soeka maksn. Awas barang palsoe!
»Moelai sekarang saben bidji obat Tjatjing Watson, Tjap Pagoda,
terdapat atoeran pake .dalem
bahasa Indonesia jang tertjitak pada kertas boengkoesan Celluphane”.
Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa
dimana-mana atawa
ali sendiri pada Hoofdagent:
MEDICIJN IMPORT
SAM TAK CO,
Toko Tiga No. 64, Batavia.
Ann

NJI

IJAM, DJEMBLOENG

LEO

ae”
”

bernapsoe

ZONDER,

R. FATIMAH, MOESA. .
RD. O. PARMA,
NJI

MOLENVLIET O, 89 BAT.C:

dan tenoen Md. Soe'oed.

tida ada sebab, tida

BOEAT BATIK DJOKJA dan
|
SOLO.
Toean akan dapat kain batik dan

pi Bl
f 30—

NA

karangan SAEROEN
Film
keloearan UNION
jang paling baroe dengen
NJI
SOELAXTRI,
OE-

djadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah dan nangis dengen

—A———

Dan

EN

Bikin anak2 koeat, gemoek dan sehat!

Djokjakarta

jang menjenagkan.

Ma Ia

Matiken
tjatjing2
dan mengloearkan kotoran!
Tjatjing makan habis sarinja makanan hingga anak2 men-

S.T. SJAMSOEDDIN

kanlah:

:

|

,BOGOR"

Ml:

harga

RE

OBAT
TJATJING
WATSON'S TJAP PAGODA
(Koewe Kembang
Pagoda dari Watson's)

BATAVIA-C.

Batik-handel

PE BARAT

Vliegveldlaan No. 8, Batavia-C.
Eig.g

MOERAH.

BANJAK

14,

Menoenggoe

kara-

boelanan dan perabotannja kita bersedia barang anthiek. Kita ta'oesah poedjikan lagi, boekti zaman sekarang Toean Iiat sendiri. Kita menoenggoe dengen s0opan-santoen atas kedatangannja Toean2 dan tetamoe2
sekalian bangsa.
:

SEDANG

JANG

KWALITEIT

mintalah PRIJSCOURANT,

Tjeng

berboelanan
Madjallah
dengan
Indonesia
bahasa
memoeat bermatjam-matjam
Antaranja
pengetahoean.
perpenoendjoek
tentang

Tandjoengkarang

P.A.

soedah

tjatet betoel tanggal

perboeatan

Akan

,INDRYA“.

——

TIONGKOK"

G

mengambil

Januari

Batavia

PANTJORAN
BATAVIA

nonton.

dengen
Patrick

dan

DJAGO

Moelai tahoen 1941, kita bersedia kamar2 boeat sewaan

:
ne
Toko ORION

:

di GAMBIR!

(S. D.S.)

terseboet diatas ini, kwaliteit bagoes
dan harga tida naik.

|

ini

YOLLYW6OOD"

Beheerder:

Kita bersedia ,,Boekoe Toelis boeat Kantoor” dan lain-

KRAMAT

—

boleh

Administratiekantoor

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

HARGA

satoe

jang

Perry

Sedjak tg. 1 Juli 1940
Agentschap ,,Pemandangan”
dan
di Lampoeng :

'Kwarto

DENGAN

|

Mengasi KEROHASAN
dan KEGOEBMBIRA'AN
pada sekalian penonton. Dalem ini film penonton
bisa saksiken pegimana satoe roemah BERHALA
jang SOBTJI oleh sekawanap Hwee-Shio BIADAB
digoenaken boeat djebak
PRAMPOEAN2 TJANTIK boeat ja-orang poenja KEsENANGAN, tapi

'4l

satoe bandiet jang paling

Anak-anak

Folio dan

SEDIA

|

|

di PANTJORAN

“—

.HONG

pengabisan

sebagi

tjerita

Bitjara

Houston dan Gerald Geraghty,

terroda

Besar

Djaga

STRIKES"

dan dima nken oleh: ROY

-

DJOEGA

Januari

Western-drama,

ngan dari Norman

D

|

9

BIOSCOOP

Satoe film Tiongkok jang SANGET
TERKENAL.

»IN OLD CALIENTE”
dengn ROY ROGERS

1

lain seperti

@

penonton.

nonton.

THEATER

Ini malem

Lee Tracy

Blanco Boekoe

boleh

WOLF

sCRASHING

Boekoe

(TNI)

20 MALEM

,,RECORD”

"ROBINHOOD
Satoe

dengen
William — Joan

OUEEN

Pabrik-pabrik di Canada sedang memboeat senapan model paling baroe.
:

Kas

perraagg

|

Moelain ini malem aken dipertoendjoekan REPRISE-VOORSTELLING dari film Tiongkok :

Dr. Kildare

Warren

Sebagai Extra dipertoendjoekkan
FOX 00ORLOG NIEUWS No. 42.
Canada memboeat benteng dari badja.
.
Keradjaan Inggeris asjik. bekerdja akan meroeboehkan Organisasi nazi.

".

Mangga

pengabisan

Anak-anak

nonton.

Didalam tahoen perang pertama Canada
memboeat 50 boesah kapal perang dan
oedara banjak.

Ms

THALIA

taoen lamanja!

dengen
Lew Ayres — Lionel Barrymore
Satoe film jang aken membikin linjap semoea penonton poenja kasoesahan dan berganti dengen
kagirangan jang tida berwates, ini satoe succes

dalem

Rio

“Tahoen

jang

besar jang loear biasa.

Kembali

boleh

FONDA

Matine.

ongkost ratoesan riboe!

tempo

Young

ZORRO

Anak-anak

Henri

ada

anaakag

..

I

POEKOEL

OR

,SECOND-MOTHER” atau »SIBOE-KEDOEA”.
21
(verh. & regie: T. D. Tio Jr.)
JAN.
JANG WAKTOE di GAMBIR telah 4 KALI SUCCES BESAR!
AWAS! Kita main di Pantjoran tjoema 5 Malem sadja.
INI
PERLOEKENLAH
MALEM!
INI
MAKA DATENGLAH
MALEM! BESOK MALEM: MOESIM MELATI.

CINEMA ORION HSx5

nonton.

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

of the

—

“anda,

)

ISLASAI MALEM PEMBOEKA'AN PERTAMA

' — Sedikit hari lagi di Prins-Theater—

penghabisan

Rose

HUDSON

hari Rebo,

|

2

sa.

TELAH

JANG

Easts

Moelai djem 4 sore.
tanggal maennja film Tiongkok
paling besar.

Makan

"Inimalam

Moentjoel

Rochele

Besok

pesaag

De

|

.

Atwil, Bela Lugosi d.l1.
Rame, Heibat, Seroe, Kedjem, Actie, Menggetarkan,
Hoedjan Djotosan, Satoe Lawan Satoe!
tidak

Down

paman

!

aan Banana Pa

s.Confueius

dan Rame

“The Gorilla dengen The Ritz Brothers
'Dibantoe oleh: Anita Louse, Pasty Kelly, Lionel

anak -anak

aa

en

PRINS- THKATER : 7.45 & 9.50
Ini malem 21 dan 22 Januari mempertoendjoeken
Fox poenja dramma film jang besar:

Pertoendjoeken boeat hari Selasa 21 dan Rebo 22
Januari 1941.
Doza programma
Pertama:
CHARLES

Kpn

RN
2.45

2

ab

me

RL,
3Di

dan

Boekti dalam perkara

Boeat didjoeal lagi mendapat rabat jang me- |

njenangkan.

:

L

Djamoe

Tjonto-tjonto

Industrie

SOEKANAGAR
Th. Abang Heuvel 12—14
”

—

Hoekoem

»

Wirasat Djawa

$$ Ng
oe

»
Rekest

Meliatin

AA" (Amal Salen

Batavia-0. (Java) |

Besar

Hin-

150,

250.

» 450.
gn

Reg

aa

Bisa pesen pada Adm. Pemandangan Batavia-O.

5

- Perhimpoenan2: ditanah Dja- | ai

jang terletak ai Tiong- |

jang menocedjoe toedjoe-| kok Merdeka maocepoen Tiong-

wa

an ini akan mendapat bantoe- | | kok jang didoedoeki moesoeh,
jang berikoet ini masih boleh. |
an dari perhimpoenan2
asing

Negeri negeri itoe ialah: Amoy,

apabila didalam waktoe jang

kan Indonesia dapat

bantoean

Yna

. dari loear?
Mamasa 1

tidak agak amat lama (bin- Anking, Cantone Fatshan, Fen
nen afzienbaren tijd) disini yang, Hangchow, Hankow, Hanyang, Hoihow, Kaifeng, Kiupetjah perang, Peperangan
akan berakibat bahwa rakjat kiang, Nanchang, Pengpu, Swa
akan merdeka: Kepala2 Be- tow, Taiyuan, Tatung, Wuchang
dan Wuhu.
stuur Belanda akan tak ada
lagi ditanah Djawa bahkan ti | Keterangan lebih landjoet bo

HE
:
BAN sebagaimana biasa la
loe ditanja apakah dia mendja

dak akan ada lagi orang2 Ero-

di anggauta Gerindo dan apakah:
| ang diketahoei

an Pamerin

Tjetje

pah

oleh ini saksi

|

ta Gerindo dan mendapat kaar
tjis (lidmaatschap).
—
Pres: Apakah saksi VIII ma

itoe

ring, tapi ngobrol sadja.
Pres: Apa itoe sore ada ver
gadering diroemahnja terdakwa?
' Saksi VIII: Betoel ada dan

jang bitjara ialah toean Soetjip
PA

Kemoedian pemeriksaan

gi-

schorst dan baroe djam 2.30 di

moelai

2 Maa
perantaraan
3: — Apa toedjoean Gerin-

)

dan

laloe

di

panggil masoek toean Dr. F.M.

| Stibbe,
Saksi IX kemoedian meneterang:
nba
aa VI:
rangkan bahwa dia pernah me
| (Widak tahoe). k
” Pres: Apa keoentoengannja meriksa terdakwa, karena sakamoe mendjadi anggauta Ge- kit mata, dan ia menerangkan

g

bahwa ia boekan seorang psychiater.
Akan tetapi pernah ia mene
rangkan
jang terdakwa pada
boelan Juni 1933 mendapat pe

rindo?.

00.

kembali

Saksi VI: Tidak ada.
—... Pres: Apa kamoe masih ingat
berkoem-

|

waktoe ada orang2

|.

poel diroemahnja Oong pada be

njakit2 jg. menjeroepai penjakit
da“Saksi VI: Tidak ingat lagi, djiwa. Pada ketika terd.
tang
padanja
betoel
saksi
IX
ber
jang
ada
betoel
Pap 'akan tetapi
|
melihat
pada
matanja
jang
ia
el
l.
— koempo
sambil mengobro
ada
tanda2
mendapat
penjakit. - Pres: Apa jang diterangkan

berapa waktoe jang liwat?

zenuwennja.
Setelah
keterangan
setjoekoepnja diberikan oleh saksi IX
Yaloe president men
jaka

| disitoe?

Saksi VI: Henteu terang (Ti-

Ba

dak

|

tahoe).

li-

—-Pres: Apa disitoe kesan
hat ada polisi?

da terdakwa: Apakah terda
kenal betoel sama kedoea saksi

Saksi VI: Ada 2 (doea) orang

—

VI dalam

Dadoe dan Karna (Saksi 1 dan
II) bahwa mereka itoe sersi?
Terd: Ja, saja kenal mkeka
itoe sebagai sersi.
Kemoedian pembela memba-

san Para T I lagi mendja

tjakan pleidooinja jang boenji

'

“polisi jang datang.

Atas pertanjaan apakah jang

|"

angan oleh saksi

je
sar

2

|. hit dan teroes mendjahit ketika
—

orang2 pada mengobrol.

—.

meneSaksi VI kemoedian
rangkan jang masoeknja ia men

nja sebagai berikoet:
Pembela

.ngar
1

dent

kepentingan

de-

apa jang dibitjarakan oleh

Ikwa pada kedoea polisi?
— Saksi VI: Tidak dengar.

pemeriksaan

didesa

Pres: Apa dihari itoe djoega ada koersoes? atau vergade

da

Tjikantjana-

dihadapan

orang banjak telah mengeloear

kan perkataan sebagai berikoet:

ring?

— Saksi VI: Ada dan jang kasih

»Toedjoean

"

pergerakan

mempoenjai

jang| jang demikian boenjinja:

arti

bisa

diperloeas

atau

ini

tikel 153 bis

Pemerintah sendiri

Volksraad.

telah mengakoei bahwa redaksi
artikel 153 bis itoe patoet djoe
Malahan Pemega diperbaiki.

beli, di antero

missie

verslag-

menghatoerkan

nja pada Pemerintah, dalam ver
terse'Kommissie
slag mana

boet telah mengoesoelkan peroredaksi

bahan2

153

art.

dalam

bis, karena Kommissie itoe ber
pendapatan bahwa redaksi art.

jang
arti
dan
sen

djata 153 bis ini dengan tjara
(willekeu

jang semaoe macenja

rige toepassing).
sekali bahwa
Tetapi sajang
oesoel Kommissie oentoek mem
art. 153 bis
perbaiki redaksi
itoe sampai sekarang beloem di
djalankan oleh jang berwadjib.

Menoeroet pendapatan pembela, maka meskipoen arti. 153

bis itoe sangat beroeloer

setja-

karet (elastisch) dan boera
rem (vaag) toch ada batasnja
Sampai seberapa djadjoega.
oeh batas itoe dapatlah orang

mengetahoeinja kalau orang soe
Handelingen

membatja

ka

1930 katja
Volksraad tahoen
dapat ba
g
oran
oe
2290. Disit
Pemeren
Wakil
tja keterangan

arti dan maksoed

tah tentang

art. 153 bis jaitoe pada waktoe
di Volksraad dibitjarakan motie- Thamrin jang meminta soe
paja arti 153 bis dihapoeskan.
Wakil Pemerintah tsb. menerangkan diantara lain2 bahwa
propaganda oentoek menjerang
dekekoeasaan
(kantasten)
ke
an
djal
ngan tidak memakai

kerasan

tetapi dengan

jang tidak

itoe ialah Honan,

ke-

moesoeh

" Postpakket jang

dikirimkan

melaloei

dan

Mala-

ya” keprovincie Tiongkok jang
tidak didoedoeki moesoeh boeat sementara dihgntikan doe| | loe, jaitoe atas advies Postadmi

melaloei

,,Malaya”

poen ditoetoep postpakket
toek

provincie

ang, Fukian,

£

Anhwei,

Regional,

lau nama salah seorang

timbangan

ngar itoe boenjinja seperti namaj bangsa Eropah, maka
iapoen dimasoekkan dalam bagian pendengar bangsa Eropah.
Oleh karena
itoe tidak bisa
diboeat oekoeran jang betoel di
dalam hal mengatoer programma kebaratan atau ketimoeran

Minta

lagi.

Dewan rakjat mempersoal
mosi, diadjoekan oleh t.t. Leunissen, Soekawati,
Soangkoepon dan Verboom, boenjinja be
rikoet:
Dewan Rakjat,
. Setelah mendengar perdebatan,
:
Tidak jakin, bahwa poetoesan

poetoesan

pemerintah

jang

me

nentoekan toeslag regional boe
at Soerabaja 596 dan boeat Se
marang moelai tanggal 1 Janu
ari 1941 akan ditjaboet, berdasar kepada alasan2 jang njati,

mendorong

pada

pemerintah

soeka hendaknja meroebah lagi
poetoesan ini dan dalam mempertimbangnja hendaknja soeka
berhoeboengan dengan
comite
pendjagaan
tinggi
rendahnja
harga dan oepah.
Toean Leunissen (I.E.V.) ber
tanja, sedjak kapan penjelidi
kan jang kemoedian sekali ten

tang mahalnja harga barang2

Boekankah

bangsa

pende

Eropah

ti

dak sedikit jang atjapkali me
njetel radionja kepada muziek
Hawaiian, dikirim oleh omroep
ketimoeran, dan sebaliknja ba
njak, lebih pendengar2 Indone
sia atau Tionghoa jang moeda2
lebih soeka mendengarkan pedato2 dsb.
Hanja penjelidikan diantara
pendengar2lah jang dapat mem
beri penerangan jang agak nja

ta tentang soal ini.
P.A.I.-Isteri.

Pertemoean
Hari
Raja
Aadjik,
' »Antara” mengabarkan bahwa berhoeboeng dengan adanja
hari raja Hadji PAI Isteri Dja
karta telah melangsoengkan per

Asnj b. Piih, Kalibata Doeren
Tiga, klas 3.
H. Abdoelmoetolib, Koeningan

- Sanitas”,-

iklas 2.

Djembatan

Doea,

:
KAR paka, Poetih,

H.. Hasan,
klas ai
Budha, Batak

oen

Cheki-

Hunan, Kiangsi,

Kwangsi dan Kwantung, tetapi .
oentoek - postpakket ke “negeri

Nirom

wan jang memberikan nasehat2

ditanah ini soedah melampaui
Pada penghabi
100.000 orang.

dan pertoendjoek2 goena perdja

soe-

Kemoedian
setelah
semoea
pembitjaraan selesai laloe perte

H. Achbab, Bendoengan, kl. 2.
H. Abdoelkodir, Petjanderan,

pendengar2

banjaknja

boelan

san

Sahari, kl. 2.

November

.dah ditjatat oleh PTT

j.l.

lebih da

ri pada 101.000 pendengar. Kalau kita bandingkan dengan ada

-H. Achpas, Bendoengan, kl. 2.

nja pendengar pada penghabisan boelan November 1939 jang

-H. Noekin, Koeningan,

hanja

klas 3.
klas 2.

86.000, maka

kita keta-

b. Tabiih, Mamp.. hoei soeatoe kemadjoean sebanjak 15.000 orang (6000 bangy Teg., Parang, klas 2.
sa Eropah, 6000 Indonesia, 3000
»Merbaboe”, Struiswijkstraat,
H. Achmad

klas

1.

Gollam Nabi, Daknogng Sahari, klas 2.

Gambil, Koeningan,
.Populair”,
klas

Mamp.

Teg.

Tionghoa dan 3000 Timoer Aboe
sing). didalam waktoe 12
lan.

Dari

klas 2.
Pa-

2.

Moedjeni b. Sidi, Mamp. Teg.
Parang klas 2.

»Denuo”, Vliegveldlaan, kl, 2.
..H.
Mohd. Chair,
Koeningan,
Shansi |
iklas 2,

Szechwan
Sikang,
Shensi,
Tsinghai dan Yunnan.

Djalan

Repotan soesoe
Dari tgl. 10 sampaitgl 16Jan 41.

Hupeh, Kan-

su, Kweichow, Ningsia,

Toeslag

Pembagian2
dalam
bangsa
Eropah, Indonesia dan Timoer
Asing ini oleh Nirom diadakan
menoeroet nama2 mereka. Ka-

landjoet
lebih
temoeannja pada beberapa hari
diadakan, dan
memberi keterangan2 poela ter berselang dengan bertempat di
hadap voorstel itoe.
Gang Adjudant.
Wakil pemerentah toean Van
Pertemoean
ini dikoendjoeklas 3.
ngi oleh k.l. 60 orang kaoem is
Mook tidak begitoe jakin, bah
H. - Abdoelmadjit,
Pela-lama,
terj PAI dengan dihadiri poela
wa mosi ini haroes dimasoekkan
MERNG B- Asia mman— mn
T-pada bagian begrooting ini. Ada koleh-wekil2.dan anggauta dari
- Rameli b. Ali, Mamp. Prapaperatoeran tentang penjelidi- Sarekat Isteri Djakarta dibatan, klas 2.
wah pimpinan
Njonja Chalid
kan naik toeroennja harga baRawa,
Kampoeng
Oesman,
Tabrani. Demikian poela hadir
rang dan oepah, tetapi disamklas 3.
njonja Goenawan.
ping itoe ada poela atoeran toe
“H, Abdoelloh b. Piatoe, Mamp.
terini
hal
dan
l
Pertemoean ini dipimpin oleh
regiona
slag2
Teg. Parang, klas 3.
departe
iban
Njonja
Barkah Nahdi ketoea
lah kewadj
' »Moderna” (B.M.C.), Laan de masoek
karena
Oleh
P.P. PAI-isteri.
ment Financien.
Bruinkops, klas 1.
menganggap le
jara
pembit
Njonja Fatmah Aboed laloe
itoe
'Sarmili b. Djaidi, Kalibata Lt.
bih tepat, kalau mosi ini dipermembatjakan beberapa ajat da
Agoeng, klas 3.
begrooting
ri Al-Gur'an
soerat
Al-Hadj.
H. Gollam Said, Goenoeng soalkan pada afd.
Kemoedian
njonja
Salmah
jang ke 3.
Sahari, klas 2.
menerangkan, bah
ter
Voorzit
Soengkar
membitjarakan
ten»Hollandia”,
Rawapandjang,
akan lebih baik kalau soal
tang Hari Raja
Hadji.
Nona
wa
klas 1.
Bachitah Aldjabri membitjara'mosi ini diperhentikan, sampai
Hasan, Koeningan, klas 2:
oek
endj
meno
akan
kan jang berkenaan dengan ha
pemerentah
»Makasser”,
Buitenzorgschenja.
kan
wakil
ri
raya Hadji.
Setelah selesai
weg, klas 1.
Pendengar? Nirom.
pembitjaraannja
laloe
diada
»Swaga”, Boentoeweg, klas 1.
melamdah
Soe
kan
pauze
dan
kepada
hadirin
, Menteng”, Halimoenw., kl. 1.
100.000.
paui
dihidangkan djamoean. Setelah
Boerd. ,,Nederland”,
Petambahwa
,
kabar
pat
itoe laloe bitjara Njonja Goena
Kita. menda
boeran, klas 1.

Provincie

didoedoeki

sitoe

maksoedkan itoe?

rang,

Tiongkok.

daerah

“jang terpaksa berdjalan begitoe
serta . memboeang
djaoehnja
ongkos ,toeroet djoega merasa
kan keberatannja, apabila mere
ka dimestikan menghadap.
Apakah kiranja-tidak lebih ba
ik kalau Pemerentah enjahkan
| sadja atoeran atoeran jang di

orang boleh menoelis kalimat2
,Sjarat jang pertama

pegawai

pegawai

djalan

ini:

ini boe-

sisch Bestuur di Minahasa, teta
pi rakjat dan teroetama sekali

parlementair atau lain djalan,
oleh art.. 153
tidak dikenakan
wakil Peoh
tjont
bis. Sebagai
bahwa
kan,
merentah menerang
beliau
pendapatan
menoeroet

seperti dibawah

dari atoeran

roekkan pengharapan membi'kin promosi daripada Indone-

153 bis WvS. sekarang ini sede
mikian roepa sehingga menimkemoengkinan
boelkan
memberikan
dapat
orang
ini artikel
dari
jang loeas
orang dapat menggoenakan

2

kan sadja menjebabkan memboe

dan 161 bis Wv$ Kommissie ma

nistratie

Postpakket boeat negeri Tiongkok

dak ada.
Akibat

No. 1, X telah membentoek soe
atoe Kommissie oentoek memperbaiki artikel 153 bis dan ter

Hooge School.
Pada tanggal 4 Juli 1931 Kom

»Hygea”, Ps Minggoe, kl. 2.

pada

'da AIB-AIB ter beschikking,
jang ketjoeali di Tonsawong ti |

rintah dengan Gouvernementsbesluitnja tanggal 10 Maart '30

na dipimpin oleh Prof. Schep.per—Maha Goeroe pada Rechts

(onderdistricthoofd

district2 Toulour (Eris), Mana
do (Tombariri)
dan Ratahan
(Tonsawang)
dan pekerdjaan
daripada mereka itoe,
sedjak
nantinja akan diserahkan kepa

mendapat kritik jang hebat, ba
dalam
ik diloear maoepoen

tanah sini”.

tak ada, ma

doea

telah sering

telah terdjadi dilain2 negeri.

ia-

perta-

MA Da

di-

lah memadjoekan dan memer
dekakan rakjat seperti jang

,,Shanghai

ate

H. Djoemhari, Kebon Pedoerenan, klas 4,

Konon kabarnja, ada dimak
soedkan, tidak
mengisi 1owongan2 djabatan hoekoem
ke-

persempit
menoeroet
paham
Ar
mengartikannja.
| orang jang

djoeroesan perbaikan keadaan masjarakat ialah berhenti
dinja MeneaO nan Belanda

(perhimpoenan Gerindo)

barangkali ia jang |

E dan Senen

vooronderzoek,

pada tanggal 13 Oktober 1939
diserambi-depan roemah Oong

| kan vergadering, melainkan ngo
.brol sadja.

' memadjoekan

sikap pihak
melakoekan

jang baik dan korrekt.
Laloe pembela membatjakan
soerat dakwaan, dimana terdak
wa ditoedoeh
melanggar artikel 153 bis dari Wetboek
van
Strafrecht.
Terdakwa didakwa bahwa ia

. mahnja terdakwa?
Saksi VI: Betoel ada koer. soes diroemahnja terdakwa sa
- 'ban2 Djoem'at moelai poekoel
“ # sore. Dan jang sekali ini boe

paka

dalam

lam pemeriksaan mana terdakwa diperlakoekan dengan tjara

— 'Djoem'at ada koempoelan diroe

:,

soedah

terdakwa

ngat menghargai
ambtenaar2 jang

ring, hanja ngobrol sadja.
saban hari
Apakah
' Pres:

koersoesnja. toean Soetjipto
hn:
:

- jang

ini perkara.
Seteroesnja pembela menjatakan jang dia sa-

mang ada vergadering?
' Saksi VI: Tidak ada vergade

—

Landraad

memberikan kesempatan penoeh
pada pembela oentoek membela

” Pembela: Apa ketika itoe me

,

oetja

pan terima kasih kepada Presi

djadi anggauta Gerindo karena
“2g
sendiri sadja.
“Pembela: Apa saksi VI

moelai dengan

Pada tanggal 15 kemarin ini,
anggauta
Volksraad t. Lapian
isi kalimat2 dan perkataan2 ig. | .telah memadjoekan pertanjaan

tertentoe, sehingga arti artikel

dering diroemahnja
Oong dan
jang bitjara disitoe adalah ter
dakwa?
Saksi VIII: Boekan vergade-

|

ea

djabatan B.B. di Selebes

ri terhadap art. 153 bis jang ber

tidak

sih ingat waktoe 1 tahoen jang
laloe, dimana soedah ada verga

saksi Hang
nama so mor peker 14

Lowongan

' soekar sekali orang membela di|

|si VIII betoel mendjadi anggau

memanggil

leh diminta pada kantor pos.

Tionghoa”.

Pembela menerangkan bahwa

dalam hal ini perkara, pertanja

an mana di djawab, bahwa sak

K3.— Pres: Nana

dan

|

101.000

orang pende-

ngar2 radio itoe jang 82.000 ber

tempat di Djawa dan Madoera.
Sebeloem penghabisan Novem-

ber 1939

hanja

ada

djoemlah

71.000 orang.

101.000
diambil

pendengar2 itoe kalau
terdiri dari
ratanja

lanan PAl-Isteri. :

moean ditoetoep.
LELANG
Reba

DI BETAWI

d4

jan

Ad:

Lelang Commissie oleh Seriere
di Kwitang 6.
Njonja djanda G. W. A. Helant oleh Krijnen di Tjemaralaan 17.
Kemis,

“Liem

Pryce
West

2 3

Khiam

& Co.
No.

pang:

Soen

di

oleh

John

Tanahabang

134.

A. R. Warlicht oleh Brantz
Def. v.d. Bosch 36..

Dikaem'at
J. J- Korteman

24-an

di

das

oleh Krijnen di

Eropah, 31.000
20.000 Timoer

Djatipetamboeran: 10.
Lelang 'boedel failliet oleh
Weeskamer di Molenvliet-O, 7.

Parang,

Angka2 sebeloem penghabisan November
1939
adalah
44.000 bangsa EBropah, 25.000

Saptoe, 25jJjam Sis
Lelang Perceelen oler Mr. Krij-

H. Abdoerachim b. Piatoe, Ka-

dan 17.000 Timoer

. H. Ma'roeb, Koeningan, kl. 3.
Mohamad Hanief, “una
Sahari, klas 2.
H. Rameli, Pela-lama, klas 2.
. Baseri,

Mamp.

Teg.

Iklas:3,
libata Doeren Tiga, klas 3.

50.000 bangsa
Indonesia, dan
Asing.

Indonesia,
Asing.

-

ger di Vendulokaal Batavia.
Oey Kiat Djin oleh
Ho di Tangerang.

Pee

Tek

da Angela nas Big

Waris

-s0e bergoela jang soedah diam-

Moehammadijah

bil sarinja itoe setidak2nja diboeat tambahan makanan
ada
lah banjak memberi manfaat.
Njonja Neuyen Hakker (ti-

| dalam Islam.

( perloe mengadakan toentoetan
fhal terseboet kepada segenap se
koetoenja:

kan kepada H.B. Moehammadi-

dak berpartij)

ja jokja jang perloe

jah.

didalam kalangan tabib2
pernah
diperbintjangkan apakah
soesoe tsb. diatas meroesak ke
sehatan, ataukah tidak? Didalam rapport kedokteran sesoedah 1938 dengan djelas ditentoekan, bahwa soesoe itoe oentoek makanan anak2 menetek
tidak bergoena.

dioemoemkan,

dan bo

Sapa

diba-

Moeham-

H.B.

Il. Anggauta

adijah th. 41 tim 48 jalah: 1.
M.H. Mansjoer, 2. H.M. Farid,
RH

Hadjid, 4. H. Hadikoesoe

mo, 5. H.A. Badawi, 6 H Hasjim

“#7

HA Hamid Bkn, 8. H. Moch.

'Wazir Noerie, 9. H.A. Aziz
Sedang

ketoea

HB

“VII, Pereconomian. H. B. Moo.
hammadijah
wadjib membentoek satoe Madjlis jang
choe
soes memikirkan
dan menoentoet kaoem Moehammadijah da
lam hal pereconomian.
Nama
dan instructienja akan ditentoe
kan oleh H.B. Moehammadijah.
Mi TenarRe

VIII. Moh. Godsdienstleer. Ka

Moeham-

madijah adalah KMH Mansjoer.

ta terseboet

2 II. Penerbitan

Moehammadijah
diganti dengan Islamitisch Godsdienst-

lah

Boekoe

Moehammadijah

Seko-'

(PBSM)

Mengingat besarnja faedah ba
gi Moehammadijah

-djoega,

maka

oemoemnja

PBSM

wadjib

'langsoeng hidoep.
Segala poe
toesan tentang PBSM ini men
-

ichtiarnja diserah-

a Hanana: Toman
Congres Moehammadijah ke 29

djadi kewadjiban HB. Madjlis
“Taman Poestaka dan HB. Madj

lis Pengadjaran, jang akan me
.ngerdjakan bersama2. Poetoe.san Congres jg. soedah2 tentang
pembelian aandeel PBSM tetap.
“Persediaan
aandeel 3 matjam:
“f 25— f 10— dan f 5—. Tja

didalam

statuten

leer.

IX. Tentoonstelling.
ap tiap Congres

Pada ti

Moehamadijah

wadjib diadakan tentoonstelling
jang akan dikerdjakan oleh Ma
djlis Perbaikan Pereconomian,
jang akan berhoeboengan
de-

ngan H.C.C. Moehammadijah.
X. Statuten, Fatsal 1 nomer
1, kalimat jang berboenji ,,Hin
dia Belanda” diganti dengan ,,In
donesia”.

XI. Rechtspersoon. Moeham-.
|- bang dan Groep haroes (wa- madijah tetap memakai Huro'- djib) membeli aandeel, sedikit
peesche rechtspersoon.
.nja sehelai:
dalam waktoe
1 . XI Franco Moehammadijah.
tahoen sesoedah Congres,
ha Franco terseboet akan didjoeal
roes soedah loenas. Voorstel se | moelai 21 September 1941 sam
bagai dipracadvies pada S.M. pai 31 October 1941 (1 Romatahoen 22 nomer 10 moeka 239
dlon 1360 sampai 10 Sjawwal
no. 2 ditjaboet. Idem no. 3 te
1360). Lakoenja franco
itoe
tap, dengan
ditambah bahwa
10 (sepoeloeh)
boelan
terhibentoekan
Commissie
tersetoeng dari pada moelai terdjoe
boet terserah pada beleid Con
alnja franco itoe. Tjabang dan

'sul (Consulaat).
Idem nomer
4 ditjaboet. :
:
—. III. Poetoesan tentang pengi

' riman

Moehadjirin

ketanah

ko

- Ionisatie dan jang mengenainja
tetap: sedang jang mengerdjakannja H. B.

/'Moehammadijah

'Madjlis Tabligh.

Verantwoor-

| ding keoeangan oeroesan terseboet akan diperiksa oleh verifi-

catie commissie terdiri dari t:t.
“oetoesan tjabang
Gresik.

Tentang

Malang:

23

bantoean dari ang-

gauta Moehammadijah masing2
“f 0.10 dipoetoeskan:

- Jang beloem membajar

wa-

. djib meloenasi, dan diini tahoen

ihnasing2

wadjib

membantoe

.. $ 0.10 poela.
— IV. Moehammadijah tetap me
“langsoengkan akan berdirinja

- SEKOLAH

TINGGI:

tempat

dan ichtiarnja diserahkan kepada H.B. Moehammadijah.
V. Perbaikan Perdjalanan Ha
dji. Toentoetan tentang Perbai
. kan Perdjalanan Hadji, seba:
| gai telah

.

dipoetoeskan

Congres jang telah

pada

laloe, dise-

| -rahkan ichtiarnja kepada
| Moehammadijah: dimana

H.B.
per

“loe HB. Moehammadijah botak membentoek Madjlis baroe.

—.

Soesoe
.
sapi jang berbahaja. .
Dewan Rakjat mengemoekakan soeatoe mosi dari toean Soe
“kawati, njonja Neuyen dan t.
“Abd. Rasjid, jang Dansa
de

“ mikian:
“Dewan

Rakjat,

setelah mendengar permoesjawaratan2:

mempersilahkan

pemerin-

tah soepaja melarang pemasoekan

soesoe

didalam

ka

leng jang soedah diambil sarinja dan

-.

diberi

Keterangannja

goela.

berikoet: Soe

soe bergoela jang soedah diam
bil sarinja
seperti tsb. diatas
soenggoehpoen sesoedah diberi

| “z7at2 vitamin, masih sadja tidak

Groep

sanggoep mempropagan-

dakan pendjoealan franco terse
boet.

XI CPRKw.M. Verslag Co
mite Pendirian Roemah Kweek
school Moehammadijah (Gedong

Madrasah Moe'allimin) tentang
keoeangannja, jg. soedah dioeraikan oleh H.A. Hamid, seba
gai jang disiarkan verantwoording keoeangannja, jang
soedah diperiksa poela oleh 3 orang

id H

B.,

sidang

Combinatie

Congres menganggap sah.

XIV.

jah jang akan datang. Congres
Moehammadijah
ke
30 akan
djatoeh
didaerah
Banjoemas,
bertempat di Poerwokerto.
Se

Uang Congres ke 31 djatoeh
'Palembang.
XV.

Peperiksaan

kas verant-

woording oeroesan
Moehadjirin

di

pengiriman

ketanah

kolonisa-

si oleh verificatie commissie jg.
diangkat oleh Congres, terdapat

beres dan sah.

a

Sekianlah kepoetoesan2 Congres Moehammadijah

ke 29 (jg.

baroe laloe ini) jang perloe ser
ta boleh dioemoemkan:

moedahan

moedah

berfaedah bagi jang

berkepentingan.

pengetahoean

bahajanja

betapa

bahaja-

pemakaian

soesoe

itoe oentoek makanan anak2 jg.
masih

menetek.

Olehnja

dite-

rangkan poela timboelnja

ang-

gapan, bahwa
hal ini -seolah2
kepentingan paberik2 goela lebih dioetamakan dari pada ke-

pentingan

perawatan

anak2.

Toean Kolkman (Econ. Gr.)
menerangkan, bahwa tentang

ini banjak anggapan2 jang ber
tentangan. Pembitjara memperingatkan akan hal jang per
nah dioetjapkan. oleh pemerintah, ja'ni bahwa soesoe jang
karena soedah tidak ada vita'minenja
laloe diberinja poela
itoe sekali2 tidak
meroegikan
'kesehatan. Di onderneming2 di

' baik bocat makanan anak2 jang
masih menetek.. Selama soe- Soematera 'Timoer diperhati.s0e ini masih dapat dibeli, pas- kan djoega tentang hal ini.
“ti soesoe ini

dipakainja djoega

“sebab harganja

moerah.

Moela2 ada larangan dari pi
hak arbeidsinspectie, kemoedi-

Menoeroet pendapatan jang an ditariknja poela larangan
itoe.
:
memadjoekan - mosi, satoe2nja
djalan oentoek merintangi
ini |
Instituut jang menjelidiki ma
jalah melarang pemasoekan soe kanan rakjat dan laboratorium
s0e itoe.
jang menjelidiki penjakit2 di
Toean Soekawati, (PEB) mem
Soematera Timoer djoega soe. beri keterangan jang pandjang

dah bersama2 mempersoalkan,

|. debar berdasar alasan2

dan

ilmoe

menentoekan, bahwa soe-

kaan

Djanganlah orang

BOGOR.

randjang antara I.S.V. dari Betawi dan combinatie Bogor, jang

itoe..

terdiri. dari

perhimpoenan

kerandjang

J.O.P.- dan

dimoelai
pauze |.

S.V. teroes meneroes melakoekan
serangan atas kerandjang (doel)
Bogor, tetapi stand teroes tetap

0 — 0.

O-

Abdoellah dari

njokong mosi itoe dan memper
ingatkan,

bola hampir2

karena mema-

kai soesoe ini orang dapat men
djadi boeta, malahan bisa mati.
Segala negeri disekeliling kita,
Siam, Malaya dll. soedah melarang pemasoekan itoe, sebab ba
hajanja soesoe bergoela disana
soedah diakoei. Hanja di Indo
nesia orang beloem maoe
me
ngadakan larangan itoe.

serangan

mendjadi

keda-

Dengan

1 —0

boeat

Permainan

sangat menarik ha-

ti, meskipoen
hoedjan rintjik2.
Kedoea belah pihak saling ganti
menjerang

sampai

kepada wak-

toe peloeit diboenjikan,
tanda
permainan habis. Stand teroes
tetap 1 — 0 boeat L.S.V.

BANDOENG
Redacteur ,,Locomotiei”
meninggal

djar disetempat2.
Toean
Soetardio
(PPBB)
mendjelaskan dengan pandjang

bahwa “hari Sabtoe malam jang
laloe, setelah menderita sakit beberapa boelan lamanja, toean H.

lebar motienja. Pembitjara ber

J. Hetzel,
eerste
redacteur s.k.
'"»Locomotiet”, soedah meninggal

Dari

beladjar perloe amat sangat di
adakan didesa2.
:
(Ti-

kepada

bestuur2

Moelia (CSP)

Bandoeng

rewa

menoderoet

poetoesan

rapat

toerkan, bahwa kalau orang hen

anggauta

dak mengadakan
kewadjiban
beladjar, maka lebih doeloe ha

jang Societeit Galoeh dikota Tjiamis akan diperbaiki dengan me

roes disediakan

makai
begrooting — banjaknja
'f 5.000 (lima riboe roepijah).

waktoe

jang

tjoekoep oentoek beladjar.
Sejain dari itoe soekar sekali oen
toek menetapkan dan memberikan sekolah didoesoen2 dengan
alat2 jang ada sekarang.
'Toean Soangkoepon (G.N.L.)
menjatakan soepaja motie itoe
diroebah
demikian roepa, se-

soendan)

menoendjang

TENGAH
ke

njoemas

ma

soedah semendjak

diadakan

propaganda

motie

Ia-

keta

toe. Disitoe mereka soepaja men

terseboet.
Wakil Pemerintah, toean Hoe

ngan, organisatorisch dan kebe

tjeriterakan pengalamannja di
tanah kolonisasi kepada teman
teman didesanja,
Perloe kita djelaskan, bahwa
didalam propaganda mereka se
kali-kali tidak boleh main tjemboeroe artinja mengatakan ba
rang sesoeatoe
jang tidak njata (menambah atau mengoerangi), djadi mereka haroes ber

-tatan2

lakoe

sein

Djajadiningrat, directeur

Onderwijs

dan

Eeredienst,

me

nasehati soepaja motie itoe dja
ngan

diterima.

ini boekan sadja

Sebab

oesoel

dalam hake-

katnja tidak dapat didjalankan
melainkan djoega terhadap motie itoe ada keberatan2 keoeaberkenaan

dengan

pendi-

Toecan

teroes terang.

Memangnja

dikan.

Soetardjo

(PPBB)

orang

jang

Ia menjatakan an

ingin mendapat kemadjoean di
dalam hidoepnja dan orang jg

tara lain lain, bahwa pada fikirannja oentoeng sekali orang di

bisa menghargai kesempatan ba
ik tentoe akan bisa senang hi-

negeri ini mempoenjai satoe per

doepnja

kakas sebagai desabestuur. De
sabestuur itoe ternjata dapat

itoe.

mendjawab.

jang agaknja tak akan: moengkin dinegeri2 jang lain Nan
di Eropah).

Kemoedian diadakan oendian
soeara tentang motie tadi, dan
ditolak dengan 26 soeara melawan 10 soeara.

ditanah-

kolonisasi

Sebaliknja orang jang segan
mengeloearkan tangannja
da
ri lengan badjoenja alias orang
jang malas meskipoen
dimana
djoega tentoe tjoema akan ter
indjak indjak sadja. (O.).

melakoekan banjak pekerdjaan,

l

dida

lakoe

ledenvergadering
disoos

napas

Korban sepeda.
1“
3 djiwa melajang

Baroe baroe ini ditoeroenan

selah-selahnja

tinggal

GA

BAROE!
Sikat gigi
COLGATE, bikinan
fabriek Amerika
harga
25 ct

Tube ketjil 10 ct. Tube sedeng 15et,
Tube besar 30 ct.
Familietube (2 x tube besar) 50ct.
ENI

MEN

ENG LKANGia

tahoenan,

,,Pantisarojo”

ik. Rente jang dipoengoet psen
rendah.
Tapi pekerdjaan itoe tidak akan
dapat maksoednja bilamana toe
kang mindring tidak dilarang
melepas oeang di pasar.
Berhoeboeng dengan itoe, se
oeang ada memadjoekan permin
taan pada B & W, soepaja mere

I. Mengadakan instelling baroe
dengan
djalan:
sebagian
oeang kas Korbanfonds akan
dibelikan padi dalam moesim
moerah dan akan didjoeal da

lam moesim mahal.
Memilih Bestuur baroe.
ngan
soeara
Hardjonobroto

gigi dan

gigi Colgate. Boesahnja jang masoek
dalem lobang? jang paling ketjil 4
membikin Toean/Njonja
poenja gigi bersi dan
poetih sekali dan
Toean poenja
HA

Karangdjati. Dikoendjoengi oleh
hampir segenap anggotanja jang
ada 75 orang. Dipimpin oleh t.
Parno Hardjonobroto.
Diantaranja memoetoeskan:

2.

dalem

sedikitnja doea kali-sama obat gosok

ka

poenja

pekerdjaan

melepas

oeang boleh dilandjoetkan

te-

roes boeat lamanja 1 tahoen Ia
gi dan kalau permintaan demi

De-

boelat toean
dipilih men-

.kian tidak
boleh, mereka
ada
minta tempo 1 tahoen oentoek

djadi Voorzitter lagi.
Onder Voorzitter: t. Wirjasar

melakoekan
penagihan
pada
oetang oetang jang lama
soepaja loenas.
Perkara itoe dalam gemeente
raad vergadering jang akan da-

djana, Secretaris I: t. Wong
sodihardjo,
Secretaris II: t.
Martodiwirjo,
Penningm.
I:
nj. Sikam, Penningmeesteres
II: n. Parsini,
Commissarissen: n. Tarsini, t. Wirjodisastro,
t.
Wirjodarmodjo,
t.
Oetomo dan t. Martoharso-

tanag

akan

dibitjarakan,

tapi

advies dari madjelis B & W .ge
lap, lantaran toekang

soedah
koep

diberikan

boeat

mindring

tempo

melakoekan

tjoepenagi-

han itoe oetang jang lama (SS)

Ba

nah kolonisasi Lampoeng.
Adapoen tjaranja berpropaganda jalah: beberapa
orang
jang telah ada di Lampoeng di
kembalikan
kemasing masing
desanja boeat sementara wak-

(Pa-

nampak

no,

Lampong

Di pelbagai desa di Reg.

hingga lebih banjak dilakoekan
desakan kepada Pemerintah soe
paja pengadjaran rakjat diper
loeas.
Toean Iskandar di Nata

jbl, telah dipoetoeskan

DJAWA
BANJOEMAS.
$.
Propaganda

kan tahoe kedjadian2 meninggal

Banjoemas

bertempat

dikabarkan,

Societeit Galoeh akan
diperbaiki.
begrooting
f 5.0 0 0.
»ANTARA” mengabarkan, bah

menoe-

(sing--

P:-&.
Pada hari Ahad j.l. P.G.I. tjabang Soempioeh telah mengada-

| TJIAMIS.

gentschap.
Toean

singkong

SOEMPIOEH

kan

doenia.

dak berpartai) berpendapatan,
bahwa pimpinan atas pengadja
ran disetempat2 lebih baik dise
rahkan

Glondong

bita membikin gigi roesak dan napas
berbaoeh tidak enak. Dari itoe sikatlah
Toean/Njonja poenja gigi saban hari

sekali. Di beberapa tempat ber

LS.V.

kewadjiban

ketjil

ze Haroen Al - Rasjid dari IL.S.V.
mendapat bola, dan dengan djidilemparkan

Dalem hal merawat gigi Toean/Njonja
moesti hati-hati sekali. Sisa? makanan
jang ketjil jang ketinggalan di lobang”

Glondong singkong amat lakoe

poeloehan bakoel berdjadjar dja
djar oentoek mendjoeal
daga
ngannja itoe kepada bangsa Ti
onghoa (oemoemnja).
Selandjoetnja glondong itoe akan di
djoeal lagi kepada pabrik
gaplek di Soekaradja.
Menoeroet soember jang boleh dipertjaja harga itoe jalah
f 1.05 per guintaal. (O.)

madjoekan oleh toean2 Soetardjo dan kawan2nja, jg. mendesak soepaja Pemerentah dengan
segera mengadakan locale leer
plicht, jaitoe kewadjiban bela-

bahwa

me-

erah

ini stand

Dalam sidang Dewan Rakjat

sangat

kerandjang Bogor.
Beberapa menit sesoedah pau-

toe bola itoe

pada hari Djoema't tanggal 17
Januari 1941 antara lain2 dibitjarakan satoe motie, jang di-

jang

kong jang baroe dikoepas)

kedalam

lam kerandjang Bogor.

Locale Leerplicht.

satoenja

atas

akan
tetapi tidak
-. hasil, sekalipoen

masoek

|

orang orang berkendaraan jg
akan melaloei toeroenan
itoe.
(O).

I.S.V. berkali-

kali melakoekan

orang

ngerikan itoe hendaklah dipakai
sebagai tjermin oleh sekalian

dang-kadang
melakoekan serangan jang berbahaja oentoek I.
S.V.

doel Bogor,
memberikan

pendapatan,

Kedjadian

Bogor poen
memperlihatkan
permainan jang bagoes, dan ka-

"rang berhadapan dengan soeatoe hasil jang mahal, dan seba
gai Makanan ,,djadjanan” moe
dah diganti dengan lainnja.
Toean Leunissen (IE.V.) me
bahwa

bola

Lotus.

Dari waktoe permainan
sampai kepada waktoe

dapat pembitjara, malahan tjoe
koeplah alasan2 soepaja kini
melarang pemasoekan

combinatie

Minggoe sore di Bogor telah
diadakan pertandingan bola ke-

masoekkan
soesoe ini karena
moerahnja, sekali2 ia tidak moe
rah. Sebagai makanan ,,djadja
han”, dapatlah
ia diganti dengan lainnja. Sepandjang pen-

3

perempoean.
Si perempoean membontjeng
di bagagedrager dan orang laki
laki jang satoenja di frame (di
moeka).
Pada ketika itoe djoega doea
penoempang lelaki teroes meninggal,
sedangkan
jang
perempocan
diangkoet
ke
roemah.
sakit
didalam
keadaan
jang pajah sekali. Achirnja ia
poen tiada bisa menahan
sakitnja dan lantas menjoesoel ke
doea temannja kealam koeboer.

Bogor

laloe me-

dimana

orang lelaki dan jang

Bola kerandjang.
LS.V.

telah terdjadi ketjila

sepeda,

penoempang mendjadi korban.
Sepandjang kata ketiga tiganja
itoe menoempang disatoe sepe
da. Doea dari antaranja
jalah

DJAWA BARAT

berkata, bahwa

Teean Soedibiokoesoemo

Congres Moehammadi-

Kedjawar

ma

VI. Tjara Pembagian

POERWOKERTO.
Konperensi N. 'Oelama

SIDAREDJA.

Pernah diberitakan,
bahwa
pada tanggal 12 sampai
14
Maart jad. di Poerwokerto akan
mendjadi ,,adjang” konperensi
N.O. seloeroeh Djawa Tengah.

Pembetoetan

"Dalam ,,Pemandanagan” tang
gal 11 Januari jang laloe, kita
wartakan bahwa
adanja
air
bah di Sidaredja itoe diselatan
Kini kita telah mendapat ke daja halte S.S. disitoe. Ini war
terangan,
bahwa
konperensi | ta keliroe -toelis, betoelnja jg.
itoe boekan oentoek: Djawa Teada air bah boekannja di sela
ngah seloeroehnja,
melainkan
tan daja, melainkan di timoer
oentoek Djawa Tengah Selatan.
daja. (Barangkali jang dimakKiranja toelisan doeloe akan
soed tenggara. Red.).
mendjadi betoel dengan warta
Keroegian tjoekoep banjakini. (A.S.).
nja, (Asu):
ed

SEMARANG
Memindjam

SOLO.
oeang

dari Pasar

Toekang
lepas
ocang memadjoe
kan permintaan
pada

gemeente-

bestuur.
Beloem lama
berselang gemeentebestuur telah mengam-

'

Stadswacht.
Pada hari Sabtoe pagi jl. dimoelai dengan“peladjaran2 jang

pertama

dikota

itoe,
Installatie jang opisil akan dia
dakan

bil poetoesan mengadakan
oe
tangan di pasar boeat membe-

kelak.

Dokter
SOEDIRO

rantas toekang lepas oeang di
tempat terseboet.
Seperti diketahoei
atoeran

itoe jang Penting ada perloe di
pertimbangkan, sedang atoeran
pengoetangan oeang di pasar ter
oetama ada ditoedjoekan pada
saudagar saudagar ketjil jang
tidak bisa bekerdja begitoe ba

bagi stadswacht

specialist boeat sakit
:

mata

djam bitjara: 5 — 6 sore
saben hari kerdja dan
menoeroet djandji.
Cheribon

Kedjaksan

Telf. Ch. 368.

57,

SU

EU AN

#

AG

3

SANAFT SL 3yaa
IN

“Lembaran kedoea

telah
Ah Pangan Re

ada tegor

sedikti

gi

ichlas

hati

soeka

boet dan membetoelkan,

toelisan bang

bruari sampai

malah

Bedjat dimoeat

bikin

Itoe oetjapan ,,terima kasih” |

sama bang Bedjat, bang Bedjat
€

maoce retour sadja.

di

.oentjali”

nja mereka

Belasting

pandjang lebar, sebab jang pen
ting sekarang itoe boekan ,,s0e

Volksraad disini)
'bitjarakan

jang tanja:

nja begitoe kog klabakan.

lah mengambil

opisil,

BEDJAT.

Berparlement.
“ANTARA”
. mengabarkan,

Indonesia Ber-

gal 30-31 December

pada

tang-

1940 telah

melangsoengkan
rapatnja
bertempat di klubhuis Parindra Po

Malintang
Benkoelen.
Rapat
tsb. dikoendjoengi oleh 34 orang
anggauta. Pihak PID poen hadir
djoega.

Poetoesan2 jang telah diambil jang penting2 ialah:
I- Memboeat Motie menolak

adanja

Kongres

Perekonomian

wa semoea hak2 ekonomi hanjalah moengkin didapat djika hak2
“politik soedah ada. Selain itoe
Kongres Perekonomian Rakjat
akan melemahkan aksi Parlement.

2. Mentjetak resoloesi GAPI
oentoek disiarkan kepada Rakjat
'nja.

minta

Soepaja

persetoedjoean-

penjiaran itoe da-

ment “di Tjoeroep
Linggau.
kan

Oentoek

dioesahakan

3. Oesoel menggaboengkan se
loeroeh Persatoean Melajoe seMalaya mendjadi satoe organisa
si dioendoerkan sampai tahoen
Pemoeda

len mengirimkan

ialah

sampai di
soedah
ri Malaya
akan
kemoedian
Hongkong jang

meneroeskan — perdjalanannja
ke Chungking oentoek masoek
djadi tentara Tiongkok. Kabarnja tidak lama lagi akan berang
kat
poela
500 (lima ratoes)
orang pemoeda boeat pergi ke

medan peperangan Tiongkok
goena berdjoeang membela. Tiongkok (Antara).

Benkoelen
soepaja

dapat

2 orang oetoe-

Indonesia

Ko-

Ber-parlement

Benkoelen soesoenannja
terdiri dari tt:
ti
'

'pemogok dan 10 orang jang men
'dapat loeka.

adalah:

Dari kalangan po

(Antara).

UKT

TTM

Motie komite Parlement

Indonesia.
ANTARA” menjiarkan motie
rapat anggauta Komite Parlement

da

Indonesia - Benkoelen

tanggal

1940, dimana

30-31

pa-

December

setelah membatja

K.

Goenadi

da tt'Garnida,

dan Mahjoeddin,
lah dan Radjab.
Badan

Insignes

dan Marsoeddin.

2.

motie

pada GAPI di Djakarta.
3.

TELOK

Djember

BETOENG.

Perampokan pada siang hari
Beberapa hari jang laloe di
Tjapangpasit dibilangan Soeka
dana, kira kira 110 km djaoeh-

jaitoe

didjalanan jang menoedjoe
ke
Laboean Maringgay, terdjadi sa

Damar: Sumatra export kwaliteit AJE Nov. f 30.— dan Pon

toe perampokan pada siang ha

tianak A/E f 25.50 per 100 kg.
Karet: Standaard Sheet sedia

nja dari Telokbetoeng,

ri. Tiga orang jang tidak dike
nal telah menjerboe masoek ke
dalam seboeah waroeng Tiong
hoa, tatkala jang empoenja ti
dak ada. Kedjadian ini terdja

di kira kira poekoel lima sore. :
Si kawanan badjingan itoe masoek dari pintoe belakang. Bini
roemah dengan
nja jang masih

Si

anaknja

dan

itoe.

perampok

perampok

iboe

seorang anakketjil, dianiaja
mendapat

per 15 kg.
Citronella:

dari pintoe belakang. Polisi,

Contract

Jan.Maart

ring
kg.

nom.

f 0.3014

Crepe

f 0.31,

leve-

A

per

f 0.90 nom.

Jan./Mxt.
Lada hitam: lev..
dan Febr./Mrt.
nom.
f 8—
f 8.10 nom. Ek Batavia Januari f 8— nom. per 100 kg.
Lev. Januari
Lada Poetih:
f 20.—
Pinang
Pangkal
Fob.
pembeli f 20.50 pendjoeal.

loeka loeka jang parah dimoekanja.
Perampok telah menggondol
dan
beberapa banjak barang
meninggalkan lagi wa: oeng ito

jg

ditemdatang dengan segera
menjoeitoe,
pat perampokan
roeh si iboe dan anaknja“diang

tjere

P.K.T. f 7.38

Lolosan

Tjere

El.

Y,

Tjere

HSP

Siijp

Slijp Tjere

TO
517179

Sliip Boeloe

Petjah koelit srogel

LS.2. ,, 7.53

Lolosan

MEN SRK

Raha

Slijp srogel

LS.S:

,, 8.21

Lolosan

LB.L.

,, 8.02

IL.B.S.

,, 8.43

boeloe

Slijp boeloe

Mach.

Ven Foen

SLR

Kam

OTB

f 8.34

Boeloe Eng Seng

» 810

Slijp OTP

» 188
beras

» 10.53
sauda-

dari

gar-saudagar

ketjil Ba-

tavia.
per 100 kg
Ketan

an

Java

Beras Machine Tjiandjoer

.

S:P.A. OSH
».10.—
Hul boeloe Krawang
K.B.B.
» 8.50

, 8.90

Hoa
» 9.20

2000000000000004

00000000 000060400602000020000240
Soedah

H.

Ketan Java
Harga

Titandjoer:
(Fr. wagon Tjiandjoer)
Levering Jamuari:
Mach. Ven. Foeng SPA f 9.20
Mach. Oeij
O.S.H.

» 840

boeloe

. Slawi:
(Fr. pr. K.P.M. Tegal)
Levering Januari:

LIS

srogers

f 910

Slijp

Terbit!!!

ALMANAK MOEHAMMADIJAH KE XVIII
Th. 1360 H — 1941/42 M.
Lebih penting, lebih sempoerna dari tahoen jang soedah-soe| dah, tebal 300 pagina. Penoelis rentjana terdiri dari pada Djoeara pena jang soenggoeh boleh dibanggakan, sebagai: Mr. Kasman,

H.

A.,

B.

Rasjidi

Moh.

Aminoeddin,

Dr.

As.

Yatim,

Din

| Hadisiswaja, A. Hasymy. M. Isa Anshary. Mh. Dimjati, Hamka,
T, M.

Moentoe,

S. D.

H.

Oesman,

Njonja

Soemijati,

Mej.

S. Z.

dan lain-lain ahli fikir jang terkenal.
HARGA TETAP TIDAK NAIK:
Almanak boekoe dengan dinding f 0.85
porto 15 ct.
Almanak dinding sadja .........
PARUT Yaa
Sel
Lekas pesen sekarang: Siapa tjepat dapat, terlambat ta” dapat.
PESEN BANJAK.
|
10 — 15 boeah korting .........
105
|
16 — 20
e
PEN
AAN
154
21 — 25
E
Ma Pan bais
2015

| Goenawan

26

keatas

Ongkos

,,
tetap

ae
diatas.

Manna

Pesenan

25

langsoeng

|

pada:

PERSATOEAN DEPOT BOEKOE — DJOKJA.
L ALL OOeooOO
002002 06020600 LLOLLLLOOCLOTLLL LL

SELAINNJA
toean dan

dari saboen
Njonja-njonja

tjoetji merk
bisa dapet

BOEBOEK
ta

tempat,

moelai

dari

tahoen!1941

kita

Maras jang Toeanbeli dimana-mana:
djoega

keloearkan

SABOEN
Ih
|

BEAN

Tes TO

BOEAT MENKJOETII SEGALA PAKAIA
N

(Fr. Ringb. Batavia)
Levering Januari:

tiekoen tong” NN

.

K.M.C.

,

kg.
8.70
8.40
8.15
8.03

,, 1.67

KM.D. , 7.71

pn 3 KMI sa (2
BR
MN Din 12
Se
Ba

Gara-gara perempoean
gantoeng diri.
hebat.

darah

Sabtoe jang laloe, diMalam
laupadang hampir
Sirapoe
marga
terdjadi pertoempahan darah ig

1.52
K.T.,,D.

Br.

An.

Pertoempahan

segerombolan

keloear dengan sendjata tadjam,
dan djerit pensehingga pekik
doedoek doesoen lebih2 dipihaknja kaoem iboe- dan anak-anak,
terdengar sangat mengerikan se-

kali.
Oentoenglah

dapat

segera

di-

berwadjib
jang
pisahkan oleh
i be
terdjad
lah
kalau tidak tentoe

PN

reka sangka gadis inilah djadi se

bab meninggalnja S.

Begitoelah pada malam jang
diatas, keloearkita toetoerkan

ga S. terdiri dari beberapa orang
dengan

setjara nekat telah men-

datangi gadis R. dengan membe
kal tjap garpoe

serta lain2

sen-

nja oentoek

perempoean

bernama S. isterinja D.
Waktoe didapati orang, S. me
ninggal dalam keadaan jang me
njedihkan, ia telah menggantoeng dirinja sendiri.
Menoeroet kabar makanja S.
berlakoe sampai

sedemikian

katanja
menjangka

ne-

terlaloe
soeami-

nja ada berlindjangan dengan ga
dis R.
Kaoem keloearganja jang me-

sigetahoeji

bahwa sebagi langkah perta-

dendam pada gadis R. jang me-

kedjadian ini, lantas
panas dan teroes men-

.“menjamboet”

tangan moesoehnja.
Oentoenglah
kedjadian perang

beloem

keda

sampai

tanding keboe

roe diketahoei jang berwadjib.
Sampai berita ini ditoelis, gadis R, masih berdiam diroemah

oentoek mendjaga
Kepala Adat
kedjadian jang
djangan sampai
na kelihatankare
i,
ingin
di
tidak

nja pihak keloearga S. masih teroes-sadja mendendam.

Moedah-moedahan

sadja atas

kebidjaksanaan Kepala Adat disana, kiranja perang tanding jg.
itoe dapat ditidak diinginkan
a.
oesnj
h
(P.S.).
tjega seter

Na
Ne

TIONG & Co. 2

NON:
tidak

.

2

UNA

Kwaliteitnja
TE

Vol Sl. B. Pandeglang P.S.A. f 9.10

doesoen itoe telah mendjadi
ninggalnja seorang

Na

p. 100 kg.

pa waktoe berselang pendoedoek
ter

(IOI

ditawarkan:

djata lagi. Pihak keloearga dan
sanak familie R. jang tidak merasa berbocat dosa terhadap kematiannja S. boekan djadi gentar, malah bersedia poela kabar-

berapa orang jang perloe dibawa
keroemah sakit.

nk P sabing Yi

, 1.28

PKT.
Br.
(Ak
Serang:
Levering Januari:

familie

Mereka masing-masing soedah

f Jp

P.K.T. ,, 7.38

Petj. Wlit Tjer. pt.

hebat antara segerombolan fami- &

mendjadi

koelit

rn

Boemiajoe.
(Fr. wagon Boemiajoe).
Levering Januari:
Slijp boeloe H.G.

34 HI. Tjere poetih K.T-B. , 7.84

PALEMBANG.

tjemboeroe,

Petjah

p. 100 kg.

Krawang?

Yon

adalah

ditawarkan

:

Pe

O.K.H,

14 Hl. Tjere
poetih S.T... ,, 1.62
Petjah KI. HI. poetih S.P.KT ,, 738
Indramajoe:

(Via Makelaarskantoor Wesselink & Dijkhui3):

Ikan

kat,

Mach, Oey Kam Hoa

,, 8,—

S.T.B, ,, 7.84

f2,05 dan Devoes f 2.30

p. 100
na, sedang polisi sendiri berha
K.S.B. ,,
sil dengan segera menangkap | 34 Slijp Boeloe
orang jang ditjoeri- | Vol Huller Boeloe K.BA. ,,
beberapa
— K.B.B. ,,
gai. Pemeriksaan masih berdja (34 Huller Boeloe
K.M.B. ,,
eroen
Hl.meno
34
lan teroes.

lie dengan
lainnja.

poetih

Minjak Tanah: Crown f 2.05,

Panah

koet keroemah sakit di Soekada

Zahab, Abdul-

2.

franco prahoe Probo-

linggo f 6.84 per 100 kg.
Tapioca
meel: Kwaliteit
A
roepa2 merk franco wagon Tg.
Priok/Cheribon f 7.30 dan A.A.
f 8.15 per 100 kg.

baikan)
ekonomi — hanjalah
moengkin, apa bila hak2 politik soedah ada. .

M.A.

Bawang merah: Cheribon Twa
liap f 8.50.
Tiongtoa
f 7.50
Tongliap f 6.75 dan Australia
f 9.50 per 100 kg.
Katjang
kadele:
Kwaliteit

menjiarkan mmotie ini kepada
soerat2 kabar diseloeroeh Indonesia. (, ANTARA”).

|. “bahwa segala perobahan (per

tt: Zaini

dan No. 2 f 24.— per 100 kg.

ini ke-

Ham-

Soehoed,

Emping Belindjo: Keloearan
Laboean
No. 1 f 27.—, No. 2
f 25.—, Tjilegon No. 1 f 26.—

nolak adanja
Kongres
Rakjat tentang Perekonomian itoe,
menjampaikan

kg.

100

e | per

m

wakioe

sementara

boeat

I.

Keloearan

tanah:

per 100 kg.
f 10.— bon
Cheri
BanKeloearan
Kentang:
11.—
f
sampai
10.—
f
doeng

dia-|

perloe
beloem
dakan,
MEMOETOESKAN: — -

kedjoet berhoeboeng dengan me-

dan membitjarakan makloemat
(Gerindo),
GAPI tentang Kongres PerekoPenoelis-Ali Oemar (PPI), Bendahara-Rivaji Darwis (Parindra),
nomian - Rakjat jang akan diaPembantoe — Oemoem-Pranoto! ' dakan oleh GAPI, telah
MENIMBANG:
"
Badan Penjiaran-dan -PropaganKetoea

5.40.
Katjang

Jang mendjadi gara gara kedjadian ini, ialahe karena bebera-

lisipoen terdapat jang loeka.

peroba-

Pengoeroes

dan koeli2 disatoe

gokan, telah mati 2(doea) orang

dan

han berhoeboeng dengan berang.
katnja beberapa orang dari Pemite

Dalam satoe perkelahian dian
onderneming dekat Seremban
jang sedang melakoekan pemo-

tt: K, Goenadi

maka

Pemogokan di Seremban
tara polisi

a-

Per-|f
bahwa Kongres
Rakjat
ekonomian

Tiongkok.

dan Loeboek

Hamdan Mahjoedain.
4. Setelah diadakan

'ngoeroes,

boeat

143, kg.

Copra: Keloearan Bantam me
kwaliteit f 5.30 dan
noeroet

300 (tiga ratoes) pemoeda da

Parle-

ditjitak 10.000 lembar.
3. Oentoek Konperensi Komite2 Parlement jang akan diadakan dikota Palembang, Benkoe-

san,

di

Ipoh (Perak).

pat systematis, akan diminta be- 4

kerdja bersama Komite2

jang

datang akan dilangsoengkan

jang akan datang (Antara).

Rakjat jang akan dirantjangkan
“ oleh GAPI, dengan alasan, bah-

dengan

2. Konpererensi

“

roepa merk f 1.85 per blik dari

| koerang, dengan begitoe melemahkan aksi itoe.
BERPENDAPATAN:

oleh

akan

f 2.45 per bantal.
Goela: Sup. Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima dida
lam goedang pendjoeal.
Minjak Kelapa: Harga roepa

kan, perhatian rakjat kepada aksi Parlement akan ber-

Konperensi Persatocan Melajoe seMalaya,

dan British Nord Borneo ber
tempat dikota Singapoera.
Diantara beberapa poetoesan
jang telah diambil ialah:
1. mengadakan loterij boeat
Patriotic
Malaya
menjokong
Fund dan War Fund.
5

f 25212: tjap Boeroeng Kaleng
Koeda merah dan lain2
tjap

Per-

toekang toko, jang sendirian di

s Persatoean2 Melajoe se-Malaya

BENGKOELEN.
Komite Indonesia

tenaga

pada adanja staatsloterij boeat
mengoetip oeang perang (Anta
ra).

Pada Kerstmis jang liwat te
lah dilangsoengkan Konperensi

SEBERANG

Benkoelen

sebagian

tapi mereka lebih menjetoedjoei

soedah bilang be

BANG

,,se

dari saudagar2 tidak setoedjoe
dengan adanja tjara padjak jg
demikian, akan
tetapi mereka
lebih menjetoedjoei pada tjara
padjak jang demikian, akan te-

ketangan pembesar, kog tanja2
lagi.
soedah

kepoetoesan

hasilan”.
Sebagai diketahoei

Kalau soerat soedah djatoeh

parlement

Penghasi

toedjoe adanja Belasting Peng-

Disitoe didjelaskan: sebab2
nja ada geledahan ialah karena
ada satoe soerat jang djatoeh
ketangan pembesar negeri.
Wel?

Komite

Belasting

mem

Komisie Pemeriksa jang akan
dilantik oleh Pemerintah
te-

Le-

bih baik liat sadja kabaran dari
RPD jang pertama sekali.

bahwa

goena

lan.

soeratnja
?”.

Hlo, bang Bedjat kalau dita

TANAH

di Singapoe-

bersidang

PASAR BETAWI.

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok

toekan.
bahwa, djika Kongres Perekonomian
Rakjat diteroes-

4.

penghasilan.

| Pada tanggal 20 Januari 1941 |
Legislative
Counsil
(seperti
ra akan

ratnja” tapi ,,clich€nja.”

di

4 HI Tjere

gerakan Rakjat dipersa-

training

roes meneroes mesti hidoep
tangsi. (Antara).

ESOEDAH bang Thamrin
meninggal, roepanja perkara ,,clich€e” djadi ceroesan
o

toch

mendapat

1 atau 2 kali seminggoe, akan
tetapi dalam mobilisasi jang se
karang ini mereka 2 boelan te

SOERAT.

gitoe, itoe
boekan?

Juli

dengan kemaoean sendiri maoe
masoek djadi militient. Biasa-

petis dari sana

Kalau RPD

di

Malaya dengan
nama
Volunteers, jaitoe segala dienstplichtigen akan tetapi jang mereka

tangkapnja.

mana

Mo

Jang termasoek
dalam ini
panggilan ialah jang dikenal di

Tapi kalau

orang

1 April1941.

bilisasi jang pertama telah

Vol Hl. Tjere poetih S.T,A.

perhatian
dan

semoea

In-

langsoengkan dari boelan
sampai Augustus 1940).

bang Bedjat kaga' berhalangan

Banjak

mMoOoea

jang

langsoengkan dari tanggal 1 Fe

tja-

| rasa sjoekoer asal maoe
rectificatie.

militeinenten

dia, Tionghoa, Malaya dan Ero
pah.
Panggilan ini adalah jg.
kedoea kalinja, dan akan di-

lengkap, sambil bilang ,,terima
kasih”.
Ta
:
Sebaliknja bang Bedjat me-

|

segala

ba

terdiri dari segala bangsa,

sama

Mas Ajat, dari dagblad Expres
di Soerabaja jang kliroe toelis
ajat.
Dan sekarang mas Ajat

dengan

panggilan

masoek training mobilisasi)

ja

MANG BEDJAT baroe? ini

t

dioemoemkan

hak2

bagoes,
moerah

berbahaja
15

TEL.

98

TELITI

390

WEL,

Terbikin di paberik kita sendiri.
Dengen ini boebuek saboen segala pakaian dapat ditjoetji
bersih, zonder dibanting-banting, mendjadikan pakaiank
pakaian tahan lama dipakai.

Monster

bisa

dapat

Gratis.

Ditjari Agent-agent di segala tempat.
Hasil ditanggoeng bagoes.
ai

Soedah

Terbit.

Mendjaga diri oentoek poeteri.
Oleh Sosardiman Ranoewidjojo, mengandoeng peladjaran (methode) pembelaan dari kaoem iboe jang
menghadapi ganggoean, soepaja dengan seorang
diri dapat meloloskan diri dari ganggoean dan me-

nangkis tiap-tiap serangan
djahat

kepadanja,

disertai

orang jang bermaksoed
gambar-gambar

jang

tepat dan djitoe.
Harganja hanja 25 sen sebocah.
Boleh dipesan kepada penerbitnja, ja'ni Admini-

stratie Drukkerij ,,Pemandangan” Senen 107 — Tel.

WI. 1810 — Bat—C.
Dengan ongkos kirim 30 sen.

wa

Dalam “Government Gazette
(Siaran opisil dari Pemerentah)

mendapat

politik bagi rakjat Indonesia,
jalah meminta adanja Parlement Indonesia.
3. bahwa
oentoek mentjapai
“Parlement itoe perloe s e -

0806000000006000 0000070000000 00006600

Panggilan Mobilisasi.

0... 00000000601400000000000000000000000

ma oentoek.

MALAYA..

agina yui

|

DJATOEH

PESAWAT

35

moesoeh
135 bocah,

Mn temba-

| tadi itoe, karena Roosevelt telah
| berkata sendiri, bahwa sikap |
Amerika itoe nampak setingkat

Kn NTALIA,
Djer

ITALIA BERGERAK MADJOE DI

— diperkeras dalam tempo | -

djam. Abetz dan
1 lekas

sampai

-01

baroe.

2

|

TOBROEK

Reuter

Debrinon | kabar dari

dengan oe-

Radiostation2

tanggal

darj Londen

menerima

19 boelan

ini ada

loearkan makloemat

dike-.

oleh peme-

jang didoedoeki | rintah Italia tentang penambahan

Binnindeksn kembalinja |
al dalam kedoedoekannja 'ig.
didalam kabinet Perantjis.

'Matjam2 soerat kabar mempeygatkan Petain soepaja melepas beberapa orang manteri dari
kabinetnja, - manakala ja akan
menghilangkan pendoedoekan o1g

en:

am PEKERDIAAN BERSAMAnited

Press

dari Vichy

19

Jan. mengabarkan, bahwa pemerintah

Vichy

mengoemoemkan

— pada malam itoe tentang moesjaarah Pan
jaitoe

j

mengenaj

industrie-in-

dustrie logam jang dilakoekan

ut tanggal 16 boelan ini, sepra akibat dari pekerdjaan ber
sama-sama
antara Petain dan
Hitler, jang soedah ditetapkan

jalam
pangan

jang

ie

jang

ri 18 Januari
1

Petainte

aa

sangka

Tan pe

tika Tawa meletakkan djabatan
| Vice-Premier,
sekarang soedah

beres lagi.

5

kiranja

sadjas

tidak

lebih

Stephen Early, secretaris Roosevelt, poela dengan singkat telah menerangkan pada pers, bah

wa singkatnja pidato Roosevelt

ketika ia baroe-baroe ini mengirimkan pikirannja via radio, terhadap .ra'jat Amerika, poela daPeCongres.
lam pesanannja

i Joenani makin madjoe kedepan,
de
ji Neni

alat-alat

perang jang dibeslag

1 PESAWAT MOESOEH
DJATOEH.

MEMBITJARAKAN

Reuter

dari Antigua

19 Jan.

AMERIKA wELonnat KE

oleh Fighters Inggeris

sakan kepada
milik2. DaBa
itoe adaTen Ing-

EUROPA?
Dari Londen

alitjarakan

oleh Reuter pada 18 Januari, bah

setelah diada

“kembali dari

Rijksdag, pada tanggal 21 boelan ini akan diadakan sidang rah
sia. Sepandjang Domei maka men
teri-menteri peperangan, marine

bersama

perdana menteri -akan

mempertahankan - diri
“dalam
menghadapi situasi internasional
jang soedah diremboekkan itoe,
jang makin lama makin mendjadi
dangan
tahoenan oemoem tentang perhoeboengan diplomatik
Djepang. Sidang Rijksdag ini

memberikan peman-

Amerika Serikat akan mengi- | adalah jang kelima sedjak adapada saudara jang akan
ke Indonesia.

aln Pengoeroes P.P.I
:

'Ruspandy

—

nja

,,Sekarang

akoe

Mustapha

Penoelis

Ketoea

Saudara Nona Roesmi:
Salam!

bahwa

pemboekaan

jang Wheeler
sore itoe ber
kata, bahwa tindakan jang akan
datang sebentar lagi, jaitoe:

Wassalam kami

2

kan

djadi.
Matsuoka

kembali

3 2

ngabarkan,

wa dari Washington diwartakan,

djalan

Kn

" ASIA:

memadjoekan
rapport
dengan
noedjoe kesitoe djoega, perloe- | setjara kepertjajaan tentang kenja oentoek membitjarakan peadaan negeri dalam hal ekonomi,
njeraha
n
pangkal
an
Bea
militer dan angkatan laoet, apa|
kepada Amerika.
kah semoeanja itoe siap oentoek

jang dja oeh pada hari Sabtoe
oecah Junker—87, jang |

ri Minggos Malta mendapat
gan oedara 5 kali. Banjak

PANGKA-

mengabarkan, bahwa goebernoer
Sir Gordon James Letham tidak
lama lagi akan bertolak ke Londen oentoek membantoe wakilwakil Amerika, jang akan me-

| ngabarkan
tentang djatoehnja
15 bocah pesawat moesoeh jang
'ditembaki,
ketika
menjerang

3 oleh AA. Moengkin poela
. Jagi jang djatoeh dan 2

dan jang pertama kali sedjak hapoesnja partij-stelsel.

PERDJOEANGAN GOENA KEMADJOEAN KEMANOESIAAN
Reuter dari Lahor 19 Jan. mengabarkan tentang adanja perte-

moean dari beberapa orang pemimpin

dari segala

pendjoeroe

oentoek

membentoek

bermaksoed

oentoek

,,Khalsa
menjatoe-

kan segala kekoeatan Sikh goena

poela. Isinja ialah soepaja bang-

membela India dan oentoek men-

toea
sa

akan

Patiala

haradja

bond
Sikh

'itoe,

Diambil

diandjoerkan

sampailah

berdjoempa

masa

dengan

Roespandi. Tidak koesangka,
ti“dak koedoega bahwa Roespandi
akan diam di Japan. Mengapakah
'akoe laloe pergi ke Japan ini?

| inilah

barangkali soeatoe pe-

Dikira
“datangnja nona ke | noendjoek daripada Toehan, soe
Clubgebouw »P. P. 1” di Hong- | atoe kekoeatan magneet jang

kong street No 21 Tokio, kami | amat halogsnja, soeatoe electri“akan mengadakan pesta pertje- citeit positief jang menarik electriciteitko jang negatief.
raian antara saudara dengan katelah moelai
mi, akan mengoetjapkan selamat l Ditimoer
#

djar, . matahari kegembiraankoe
telah
moelai terbit memantjarkan tjahaja kebahagiaannja keda
dalam rochkoe.
Ja, Toehankoe, ......... sjoe-

dalam. lasjkar,
angkatan laoet
dan oedara sambil menetapkan
dengan
pasti,
bahwa
bangsa

'Sikh akan mendjoendjoeng tinggi
tradisi Khalsa ini dengan soenggoeh-soenggoeh menetapi kewadjiban dan disiplin jang sekeraskerasnja.
|” Poen dalam mosi itoe ditoen-

takan: ,,/Manakala ada perdjoeangan mati-matian antara kebenaran dan kekedjaman jang ta' ke-

nal damai, maka kita mendjoempai mereka jang memikoel pandji-pandji seperti kita.
Ini soedahlah sebagai soeatoe kewadji-

ban keagamaan
noehi

djandji

oentoek

meme-

kita dalam

boelan

Augustus 1940,
jaitoe oentoek
berdjoeang oentoek kemadjoean
“

CONFERENTIE

OEROENG

Domei mengabarkan dari Tokio tgl. 17 Januari, bahwa pemerintah Djepang mengambil poetoesan oentoek mengoeroengkan
poetoesan akan adanja conferentie dengan
golongan-golongan
pemimpin
pegawai polisi jang
soedah toea-toea,
seperti jang
soedah pernah kedjadian di-roe-

mah premier
Januari 1941.

pada tanggal

fa- | sia”,

:

Pers — 6.45 Gendang pentja —

7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda waktoe — 12.02
Lagoe Krontjong — 12.30 Lagoe Melajoe — 13.00 Lagoe Tianghoa — 13.15 Berita Pers —
13.30 Langendrijan — 14.15 Be
rita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 11.02
Lagoe Krontjong — 17.15 Taman Poetera — 18.00 Lagoe Me
sir — 18.46 Adzan — 18.49 La
goe Atjeh — 19.00 Soal pengadjaran — 19.30 Berita Pers —
20.00 Dari piring hitam — 20.20

Pemandangan Loear Negeri —
PENJIARAN P. P. R. K.
NOESANTARA
Zender

P.L.J. 20.5.

SELASA,

21 JAN.

17.00 Tanda waktoe — 117.02
dan kaoem Iboe
Keboedajaan
-— 17.30 Moesik Hawaii — 18.15

Doenia

18.30 Moesik

Sport —

Hawaii — 18.45 Lagoe SoemaKristen
tera — 19.00 Agama
20.00
—
Pers
Berita
— 19.30
Pe
20.05
—
Dari piring hitam

nerangan Oemoem — 20.20 Da
gelan Mataram — 24.00 Toetoep.

k

REBO,

22 JAN. .

17.00 Tanda

waktoe —

Lagoe Krontjong —

17.02

117.15 Ta-

man
Poetera — 18.00 Lagoe
Tionghoa — 18.30 Lagoe Mesir
— 18.45 Lagoe Arab — 19.00
Soal Pengadjaran — 19.30 Berita Pers — 20.00 Dari piring
hitam — 20.20
Pemandangan
Loear Negeri — 20.40 Konsert
Melajoe — 22.40 Lagoe Djawa
— 2250
Krontjong oleh R.O.
— 24.00 Toetoep.

14

17.00 Tanda waktoe.
Pemb.
— 17.01 Isi programma — 17.03
Boenga rampai — 117.45 Lagoe
anak2 — 18.00 Aneka
warna
— 18.25 Wals — 18.45 Radio
Oranje — 19.00
Berita
Pers
dan
Oedara — 19.25
Negro
songs — 19.40 Agama Kristen
— 20.00 Trio — 20.15 Lagoe
film — 20.30 Omroep Orkest —

mengetahoei
bahwa akoe diam
setanah dengan dirinja.

Badankoe

ta'

24.00 Toetoep.

20.40 Ketjapi —

Semangatkoe

akoe

Toe-

REBO, 22 JAN.
waktoe — 6.02
6.00 Tanda
Gendang Pentja — 6.30 Berita

Akoe tahoe bahwa Roespandi
diam di Japan,
— tapi ia tidak

Sengadja.

24.00

Krontjong —

PENJIARAN NIROM BARAT,
Batavia II 121 dan Priok II 41 M.
SELASA, 21 JAN.

kemanoesiaan”,

berkirim-

koerlah,...... Toean, — akoe Toe : kirimkan soerat padanja, agar ia
an soetjikan, — akoe Toean te- nanti dapat tertjengang dengan
seheran-herannja, dalam waktoe
goehkan imankoe. Kesengsaraan,

kenistaan, kesakitan, segala gandjaran dari padaMoe, ja, Toehan
koe, mendjadikan keni'matan bagikoe, — akoe telah terimanja de
ngan hati jang soetji noerani dengan tawakkal kepadaMoe.
kemoeliaankoe telah
Pintoe
Toean boekakan. Sekarang baharoelah akoe dapatnja-akan arti
perkataan Toean Soekarno itoe:
stidak ada pengorbanan jang sia

Penerangan Oemoem — 20.20
Sandiwara Radio — 22.00 La-

mosi

masoek

18.48

pertemoean nanti.
Soepaja nanti akoe ta” lekas
terlihat olehnja, bahwa akoe Soe
marmi, nanti malam dalam pertemoean itoe, akoe akan bertoedoeng sebagai kaoem Aisijah.
: . Wahai Kisa ,Roespandi, .keka-

digoeloeng oleh

goempalan awan.
dihempas oleh

gelora kesialan
Sedikitpoen

akoe

ta' kenal

akan kegembiraan”.
Dalam clubgebouw P.P.I., berkoempoel
beberapa poetri dan
poetra
Indonesia,
diramaikan
oleh muziek P.P.I. itoe djoega.

Lagoe Indonesia Raya berboenji, — semoea jang hadir berdiri menghormat lagoe kebang-

kesoeka-

saannja.
Setelah itoe...... — ,saudarasaudara poetra dan poetri jang

ta""dapat koegambarkan.
Tiga tahoen akoe hidoep
merawan
|

terhormat! Pesta jang mioelia!?.
— kata Roespandij sebagai Ketoea. ,,Kami atas nama P.P.I. me-

. betapakah

REBO,

|

22 JAN.

6.00 Tanda waktoe, Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon —
6.15 Peladjaran Gymnastiek —

6.30 Berita Pers — 6.35 Dari
piring gramofeon —

17.00 Tan-

da waktoe — 7.01 Dari piring
gramofoon —. 7.30 Berita Pers
— 135 Dari piring #romotona
— 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
11.01 Serieus concert: — 11.40

Oentoek
Boenga

ke-

djadi

18.45 Adzan —

20.00 Dari piring hitam — 20.05

djamin kemenangan Inggeris. Ma

Sikh dalam peperangan di Lybia.
Dalam amanatnja kepada konperensi itoe, maka Patiala menga-

BITJARAKAN RAHSIA
Reuter dari Tokio 19 Jan. me-

LAN PEMBELAAN AMERIKA

— Reuter dari, Malta 18 Jan. me-

djoemlah

perang Tiongkok-Djepang

nja

jang ditoendjoekkan oleh bangsa

7 roepa bahasa.

"KESIAPAN DJEPANG AKAN DI

anon

AMERIKA.

dipastikan,

17.00 Lagoe Mana Soeka —
18.30 Lagoe Arah — 19.00 La-

Barat

Lagoe
Arab — 19.00 Agama
Kristen — 19.30 Berita Pers —

goe

| man opisil. —
-| dato Roosevelt
besok hari itoe,
Selandjoetnja ditambah: ,,Ada akan dikirimkan via radio ke Eu- | djoekkan pemberian kehormatan
didapati activiteit ditempat-temropa, ke Amerika Selatan, dalam ! berhoeboeng dengan kegagahan

pat itoe djoega. Nama-nama dan
| djoemlah orang tawanan serta

Hawaii —

toep.

henti.

P. P. R. K.

Bandoeng II 192, Batavia II 197
SELASA, 21 JAN.
17.00 Tanda waktoe — 17.02
Keboedajaan dan kaoem iboe —
17.30 Moesik Hawaii — 18.15
Doenia
Sport — 18.30 Moesik

Lagoe Hawaiian — 11.30 Lagoe
Melajoe Seberang — 12.00 Ber

Verdediging van India”-bond, jg.

kat

poeran ketjil dimedan perang Albania
menjebabkan
pasoekan

onghoa Tjiong Im — 10.30 La

Djawa

goe Gambang Kromong — 11.00

Roosevelt jang akan dilangsoeng
kan pada hari besok 20 Januari
itoe, jang mengenai hal pengang
katannja kembali sebagai presi-

Reuter dari Athene 19 Jan, me-

10.00 Lagoe Ti-

goe Djawa —

Punjab pada hari itoe di Lahore

bahwa

ngabarkan,
bahwa
meskipoen . itoe, tidak
lain, ja'ni, karena
| ada saldjoe djatoeh selama 3 haRoosevelt sendiri soedah pernah
ws tetapi pertempoeran-pertemmemberi tahoekan sikapnja, pada

L aa

diberitakan, bah

REBO, 22 JAN.

8.00 Lagoe Soenda — 9.00 La

pedato

mengabarkan,

" Jama dari 12 menit.

banjak”,

$ landjoetnja

| bon — 20.30 Ketjapi Orkest Se
“kar Galih Sedjati — 24.30 Ber
henti.

soe

"3

2

A-

dikabarkan

dent, akan diboeat setjara sing-

KEMADJOEAN PASOEKAN
JOENANI

kereta

menerima Lava:

disepan-

ALBANIA.

-. besar,

BAIK LAGI?

berdemonstrasi

peperangan.

-industrie jang spe- |

LAVAL

DJATA.

Dari Washington

solini jang membawa Italia pada

loeas sekali da-

motief djalan

SEN-

“oleh Reuter, bahwa Hu II

djang djalan dari Rome, sebagai
tanda koerang senang akan Mus

itoe melipoeti

besar

MENDAPAT

| dah menerangkan berbagai2 izin
activiteit dari kalangan artilerie jang soedah diatoer, oentoek medan patroeli2 dimedan perang | ngeloearkan beberapa banjak sen
- Tobroek.
djata jang soedah ditentoekan ke
Canada.
! DEMONSTRASI ANTI PERANG
Amerika bersantapan deDI ITALIA?
4
ngan Sovjet.
Athene, 18 Jan. (Reuter) SeAmbassadeur Amerika Stein
| orang militer tangkapan bangsa
hardt
pada hari Saptoe maItalia, jang datang dari kota| lam Minggoe, telah memberj san
Turijn,
menjatakan bahwa | tapan ramai kepada Commissaris
dikota itoe telah terdjadi demon- oeroesan Niaga Mikoyan, dan
strasi-demonstrasi anti Mussoli- idem Lozovsky.
ni, pada ketika ia berangkat kePada djamoean itoe ada poela
medan petang,
ikoet,,,b eberapa anggauta
dari
corps Te Oi
:
Kaoem eta djoega anti.
Serdadoe2 tangkapan jang lain ROOSEVELT AKAN ( BERBFIJA.
ada djoega mentjeriterakan, bah
|
RA SINGKAT.
wa pada tanggal 1 Januari beberapa banjak adanja kaoem iboe
Reuter Washington,
19 Jan.,

boelan October jang la-

'embitjaraan2

CANADA

Rome, bahwa pada

| Dondaman 93 ada» itbin “Koma

jekanka

merintah Vichy

PENJIARAN

setingkat

Jadi

kepada

0 Ve Oon 0.

menoedjoe kearah | Zender Y.D.G. 8 Gelombang 89,32
. tetapi Amerika
SELASA, 21 JAN,
sekarang ini boekan demikian si17.00
Lagoe Soenda — 18.00
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ngoetjapkan selamat kepada sau- '
dara nona Roesmi jang telah men
dapat diploma dari ,,Girls College” dengan baik. Sangatlah besar hati kami

sebagai poetra In-

donesia, karena kami jakin bahwa nanti di Indonesia akan timboel

beberapa

gadis-gadis

jang

tjakap memelihara roemah tangga dan mendidik anak-anaknja
atas pimpinan saudara nona
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