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. Di Roemenia terbit ke Be tanan,

Haa

PENGOEATAN ANGKATAN
LAOET DISETOEDJOEI
Washington,
21 Jan.
(Reuter). — Gedoeng Perwaki-

de-

ngan terboenoehnja majaor Doehring disana, hingga
'menjebabkan banjak pena hgkapan, dan pertempoeran
antara kaoem komoenisdan »Barisan Besi”, oleh kare
na disitoe ada perdjoeangda hendak meroentoehkan pemerentahan (staatsgreep). Barang siapa memboenoeh

| Besi"

lan

' Bookarest soedah dimoelai orangHn ada

de-

di Roemenia. Berhoeboeng

ging)

"€

ne

masih beldem memoetoeskan
soal diangkatnja Winant dj jadi wakil Amerika di Lonvooi masih beloem dibitjaden, sedang soal escorte
rakan.
,
:
erada
diseloeroeh doenia
. Orang2 Irlandia jang
bantoe Inggeris, dan men. menjatakan akan ikoet m
desak pemerentah Irlandia soepaja djangan lagi bersiPresident

an ini dari doea belah fihak banjak korban-korbannja dan poela
jerman banjak jang mati. Kejiboctan. ini didapati diseloeroeh

i dan — - menoeroet omongan orang — berdjalan teroes.

EBOENGAN ROEMENIA—BULGARIA POETOES

SRC

g pertama jang sampai di Bulgaria soedah masoek dalam soerat-

ja

Sepandjang berita ini pemberontakan dipimpin
pagi.
an
“jang berfaham: komoenis dan arang Barisan Besi”

Ba

- rang Dieenan di Roemenia.

:

— MENTERI DAN RADIO (STATION DIPERLINDOENGI

21 Jan (Reuter). — . Sepandjang s.s.k. Boekarest
barnja kementerian-kementerian di: 'Boekarest di Da mabung.
polisi sedang radio station-didjaga oleh militer.
Soerat2 kabar tsb. mengoemoemkan | tentang demonstrasi,
:
dilangsoengkan oleh anggauta ,,Barisan Besi” pada hari Senen

kaoleh

Rome,

Roemenia,

poeran

didjalan

hingga

pendoedoek

tembakan:

— DJERMAN DIHOEKOEM!.

2.

dikeloearkan
Selandjoetnja
| makloemat di Boekarest, jang

pemboenoe- |

Ae berkenaan dengan

jang
ma-

han

atas diri

majoor

Doehring

| doeta militer Djsenan: (ke- |

5. Red), jang Buang depan Hoote

&.

“laki-laki jang melepaskan 5 kali
|. tembakan atas dirinja.

— Dalam Staatscourant Roemenia
'dimoeat besluit, jang menetap-

» kan, bahwa tiap pemboenoehan |
' atas serdadoe-serdadoe

Djerman

— di Roemenia akan dihoekoem de2 ngan hoekoeman

mati.

| —
Tg

pandjang

dikabarkan:

Se-

kepada D.N.B. ada sedjoemlah 10

. : orang anggauta kolonie bangsa
| Joenani di Boekarest soedah diberhoeboeng dengan
tangkap,
.atas — majoor
— pemboenoehan
Donna,

5

TAK ADA PERTJOBAAN
STAATSGREEP!

21 Jan. (Reu-

Djoeroe bitjara perwaki-

ter). —

lan Roemenia menerangkan

ter). —

Sepandjang berita jang
oleh

s.s.k.

malam

dari Boeka-

itoe banjak tank-

tank dan senapan mesin dipoesat

Boekarest oentoek pertempoeran

antara pasoekan Roemenia
Barisan

Djoemlah

Besi”

jang lama

hari

|. itoe, bahwa tidak ada pertjobaan

orang BINA

dan

jaitoe, soepaja tentara Italia bisa

moendoer dari tempat itoe.

TOEBROEK DISERANG

BESAR-BESARAN

Kemarin, — demikianlah Reuter dari Cairo mengabarkan dengan
officieel — tentara Inggeris moelai melakoekan serangan pada kota
dengan setjara besar-besaran, jang berachir dengan
Tobroek
memoeaskan.

ITALIA MOENDOER BERSIAP- SIAP F
“Dari London, Reuter mengawatkan, bahwa menoeroet ma'loemat
tentara Italia jang kemarin, pengoendoeran mereka dari Kassala

itoe dianggap sebagai taktiek moendoer, tetapi bending ding

— ABBESINIA

Dari

TIDAK

Cairo,

Reuter, bahwa disebelah

Ethopia,

AMAN

datang

warta
Selatan

tentara Afrika-Selatan

Pia

itoe oentoek dan dari Boe-

25

dak diterima.

AKAN KERAS ORANG
— DJERMAN

jang tidak bisa oentoek

mengoeroes
dan
membereskan
keadaan. Kawat itoe mengatakan
poela tentang adanja kekatjauan

bit di Cairo, menjatakan, bahwa

tentara oedara R.A.F. telah meng

toek mengadakan tin-

ndakan jang keras oleh
rang Djerman jang meRoemenia,

“dari pro-Djerman, jang

bakar.

b dari atas. Se-

tempat simpanan
karena seboeah
terkena, dan ter

Anarchie

:

Poela tentara oedara Afrika de

ngan hasil jang baik telah memdibombardeer Neghelli,
adkota mana gedoeng-gedoeng

koekan

serangan

pada

kota

“kira.120 kilometer djaoehnja disebelah Barat kota Bardia.
Boenjinja ma'loemat itoe, de-

(Reuter).

(Reu-

Presi

Londen

daerah

dan

Kassala,

tentara Ing-

geris dengan tjara jang bengis se
tentara
teroes
kali mengoeber
diri
an
Italia, jang sedang melarik
dan moendoer kearah Timoer.

Meriam Italia tidak diam.
Di

Metemma,

daerahan

tentara meriam moesoeh itoe teroes bekerdja dengan aktip ber-

moela, tetapi itoe tidak menjebab
kan kita menderita tekanan soea-

toe apa, sedang pekerdjaan ten-tara patrolli kita diperbatasanhenti,

tidak ber

Kenya

sebaliknja

dilandjoetkan.

” TOBROEK TERANTJAM?
jang

ma'loemat

officieel

dikeloearkan kemarin

dan

diterbitkan di Cairo oleh Kwar
tier Besar pada waktoe sore, ada
mengatakan demikian:

Hari
djam
12
sedikit,

Feria

setelah

ini

siang
lebih
tentara
Ing-

mendapat

jang

pertolongan

dari

pantai

armada
pada
tentara
oedara

se-

daridan
R.AA.F.

telah
beroentoeng
bisa memasoeki
rantai perbentengan
Tobroek jang
sebelah
loear
dan
dalam,
se-

hingga

ia menda-

benar.

Serikat

di

Ia mengata-

kan, bahwa masih beloem ditoen
djoekkan
afgezant baroe, dan
soal ini ia sendiri akan membitjarakan doeloe.
Is

Secretaris

president

sendiri,

Stephen Early, mengatakan, bah-

wa hari itoe Winant mengoendjoengi Gedoeng Poetih oentoek

menanjakan, apakah berita ten-.
tang angkatannja itoe benar atau
tidak.

CONVOOI AMERIKA BELOEM
DIPERTIMBANGKAN
Washington,
21 Jan.
(Reuter). — Ketika-Roosevelt di
tanjakan, apakah kiranja escorte
dari convooi Amerika dihari ke-

W i-

moedian

itoe

soenggoeh

Na

t-di

akan

bahwa

EN
R

Main oeber- oeberan.
Soedan

G.

Amerika

itoe,

2x aa
8
dan orang. .men di | t
doega, bahwa Winant ini akan

dengan kepoeasan.
Di daerah

John

ketika

Jan.

tertawa

tang angkatan Winant djadi am-

bassadeur

ialah sebagai akibat pro-

beidsbureau,

21

Roosevelt

terbahak-bahak

gram
,,pemberian
pertolongan
kepada Inggeris”.
Katanja gezant itoe tahoe seloek beloek mas'alah produksi
pembelaan
negeri dan ia poen
boekan beroepsdiplomaat sebagai djoega ambassadeur.

nan

—

pat pertanjaan dalam persconfe-rentie, apakah kiranja berita ten-

dent Roosevelt berniat
oentoek
mengangkat gezant dan ambassadeur Amerika di Londen, Adapoen didjalankan demikian ini
(jang menjimpang dari pada bia-

sanja)

alat-alat

PASTI
Washington,

New York Times dari
jang lajak dipertjaja di

Washington mengabarkan:

dan

lan itoe soedah ditjaboet.
ANGKATAN GEZANT BELOEM

tjepat dise- » telegram-dari Londen, jang mengatakan, bahwa didengar berita
dari direktoer Internationale Ardengan
ekonomi

mikianlah: ,pagi-hari ini, habis
fadjar, serangan pada T o soedah didjalankan.
brYek
Segala gerak kita itoe berachir

belah

Tobroek, jaitoe seboeah pelaboehan Italia, jang letaknja kira-

21 Jan.

pesawat

bagian pesawat terbang ke Roes-

meloeas

Seboeah

Kwartier besar Tentara Inggeris,
sore-kemarin mereka itoe mela-

loearan

loeroeh negeri dan mengatjaukan

henti itoe banjak jang teroesak
dan terbinasakan.
Segenap pesawat oedara jang

PERTEMPOERAN DI TOBROEK
' Reuter mengatawatkan
dari
Cairo, bari kemarin, bahwa me
noeroet
warta
dari Pimpinan

York,

21 Jan.

(Reuter . — Diberitahoekan, bah
wa pemerintah Amerika mendjalankan
,,embargo” atas penge-

jang besar di Roemenia, dan jang
Penerbitan s.k. tadi jang kemoe
selaloe sampai di Belgrado.
I.dian mengoemoemkan
seboeah.i

perbatasan

selamat adanja.

R.A.F. TEROES MENJERANG
Salah satoe ma'loemat jang ter

Yo rk, 21 Jan. (Reu- gempoer Assa
boeah gedoeng
ndjang telegram dapest terdapat keriboetan | alat persediaan
moengkin jang akan ber- bom jang djitoe,

seloeroeh

21 Jan. (Reuter).
-— Perstelegram dari Belgrado
mengatakan:
Lasjkar Roemenia
mengambil pekerdjaan ,,Barisan

ministrasi tentara, jang terletak
disekitar tempat pemberhentian
auto, semoeanja terbakar habis,
sedang auto-auto jang sedang ber

bertempoer dengan moemana ini mendapat kejang
| soeh,
- Boekarest.
banjak jang terkarena
kalahan,
,Adapoen adanja damai.
pat loeka- | menjerang itoe, poelang kembali
menda
binasakan dan
. demonstrasi itoe memang benar,
semoeanja.
Ma'loemat tadi meloeka.
ketertiban lekas kembali
tani
et
nambah
poela
kabaran, bahwa
a
tentar
Dalam peperangtin ini,
demikianlah djoeroe bi—.. baik”,
seboeah
pesewat-pemboeroe,
ig.
menawan banjak
Afrika itoe
tah tara. itoe mengatakan.
dioewarkan
telah
lenjap
pada
haorang, poela merampas Pe
— Selandjoetnja dikatakan, bahri 19 Januari, sekarang ternjata
wa permintaan oentoek bertelpon k Sea Ha

ai

Londen,

penghidoepan
Besi” ,Kama

dan Sabderat, jang letaktelah mendoedoeki Tessene
dan Timoer laoet daripada
Tenggara
sebelah
di
nja masing-masing
Kassala.
Sekarang tentara itoe masoek menjerboei Erythrea. Tetapi dalam

— staatsgreep pada hari kemarin di | “telah

har

SELOEROEH NEGERI ROEMENIA KATJAU BALAU

sekali.

KEMADJOEAN INGGERIS
Memuat kalangan jang berkoeasa di London, tentara Inggeris,

arti, tetapi jang dimaksoedkan,

berita dari Boekarest

“Belgrado,

itoe ada, dn

21 Jan. (Reu-

itoe boat masa ini, hanjalah satoe permoelaan sadja jang tidak ber-

21 Jan. (Reuter-.

Dari Blin

keribpelan.

di

pada itoe ada dinjatkan bahwa pergerakan tentara Inggeris dimedan

TANGKAPAN BANGSA
JOENANI

“Londen,

peran

dikabarkan,

komoenis

diterima

rest,

New

ter). —
soember

1 jerang 18 di Afrika.
Serang men

orang

doeta itoe oleh

kwartier

keadaan

PERTEMPOERAN DIDJALAN
landjoet

Djer- |

Washington,

130

ANGKATAN GEZANT DAN
AMBASSADEUR DI
LONDEN

ada 500 orang. Banjak koerban
karena tembakan.

PERTEMPOERAN
PASOEKAN
ROEMENIA-,,BARISAN BESI” | Besi”
New.-Y.ork,

Lebih

pertempoeran

kaoem

man dan
Boekarest.

achirnja terdjadi pemboenoehan
atas majoor Para
Doehring
itoe.

SERDADOE

MEMBOENOEH

Boekarest dalam

Pan

gag

baik,

2

adanja

(soeara

ke-77.

dikenakan

ini ialah antara serdadoe

| lam, Tetapi mereka mendjelaskan poela, bahwa demonstrasi ini ber.achir

dan pertemramai sekali,

loeroeh

boelat-boelat

de-

ma, jang melaloei Gedoeng Perwakilan itoe pada kongres. jang

Serangan moeseh diatas Londen tak berhasil.
kemadjoean.
Lasijkar Joenani maa
t serangan dari kedoea
Di- Afrika banjak d ida
belah fihak.

antara Roemenia dan Bulgaria poetoes. Berita-berita

sngan

rn

Roosevelt

kap metral.

Keadaan sekarang ini masih beloem pasti, oleh karena segala

menjetoedjoei

antarkan oleh zakenman selakoe
gezant.
AMERIKA MENGIRIM PESAWAT LAGI KE ROESLAN

lawan 0) adanja 75 joeta sterling
goena pengoeatan angkatan laoet
terhadap serangan dari oedara.
Ini adalah rentjana jang perta-

Serikat men yocatkan angkatan lacoetnja

dengam ongkos sedjoemlah 15 joeta sterling.

pen abaan bibatin

soedah

ngan

serdadoe Djerman akan dihoekoem mati.
. Amerika

rika diterima.

mendalam

sampai
8 kilometer
djaoehnja.

PERGERAKAN MADJOE, KEKOTA
ITOE BERLAKOE TE:

ROES. BANJAK DJOEMLAHNJA
TAWANAN JANG DJATOEH
DALAM TANGAN KITA, DAN
DIANTARA MEREKA ITOE TER
DAPAT ADA SEORANG PENGLIMA PERANGNJA DARI TENTARA ITALIA.
»SANGIORGIO” DIMAKAN
API
Kruiser Italia jang bernama
»SSangiorgio” dan sedang
berlaboeh di Tobroek, soedah ter
s makan oleh.api, begitoe djoega
adanja dengan tempat-tempat goe

dang
rang.

penimboenan

barang-ba-

CATANIA DISERANG R.A.F.
Cairo,

21 Jan. (Reuter). —

R.A.F. menjerang

lapangan

ter-

bang Catania pada Senen malam.
Toedjoeh boeah pesawat djatoeh,
sedang
roemah-roemah
banjak
jang terbakar.

PENJERANGAN

TERSIA-SIA

Dari
Malta,
dikawatkan
oleh Reuter sebagai landjoetan-

nja serangan-serangan
Djerman
di oedara, kemarin, pada malam
20 Januari, beberapa pesawat ter

bang

Djerman

telah menjerang

lagi dengan serampangan.
Menoeroet kata officieel, jang
dimaksoedkan

itoe

ja'ni,

meroe-

sak lapangan-lapangan
terbang
Inggeris, tetapi, jang sebenarnja,

adalah penjerangan itoe dilakoekan dengan serampangan belaka,
oleh
karena
pesawat-pesawat
moesoeh tadi terpaksa berseliwa
ran dioedara tinggi, oentoek menjingkiri tjahja-tjahjanja lampoe
senter jang dikerdiakan dari bawah.
“

Segala bom tidak
.atau

menghantjoerkan

meroesaki
gedoeng-

gedoeng Pemerintah. Jang terke-

:

na oleh keroesakan hanjalah milik-milik partikoelir.

Bom-bom

jang lain banjak jg.

djatoeh dilaoet. Lagipoela hanja
sementara orang jang mendjadikorban karenanja, oleh sebab me
reka tidak. mentjari tempat perlindoengan.

Inggeris
MOESOEH TAK BERHASIL
MENJERANG INGGERIS
Londen, 21 Jan, (Reuter).
— Hari itoe pada siang hari moe
soeh mengadakan serangan jang
hebat, tetapi tidak membawa ha-

sil jang penting. Tjoema beberapa

bom

Londen

djatoeh

dan

didaerah

beberapa

loear

tempat.

Keroesakan sedikit diroemah-roe
mah, tetapi koerban manoesia

paling sedikit.
. KEINSJAFAN MENGHADAPI
MOESOEH KEDJAM!
Londen,

21 Jan. (Reuter).

— Perdana menteri Churchill telah bikin pidato jang ditoedjoekan kepada segala orang Inggeris diseloeroeh doenia: ,,Mereka

jang soenggoeh-soenggoeh orang
Inggeris disini dan diloear negeri, teristimewa

kat,

soedah

dan

principe,

di Amerika

mengarti

Seri-

perkara

apa goenanja

ber-

djoeang menghadapi kekedjaman

Nazi. Pemerintah selaloe melihat
lihat akan kesempatan baik oen-

toek memberikan keterangan jg.
akan moengkin mendjadi -sokongan oentoek menang dalam perang dan memerdekakan mereka

jang ditindas oleh tekanan Djerman. Dalam pada itoe saja wakoentoek
toe ini tidak sanggoep
menambah lainnja lagi dari pada
11
ini”,

KK

PEMAND ANGAN

des :

4 veboengan Kimaena

Pustaka

Nn

“Minister

.

nting “ialah pidato Matsuoka,
loear

“oeroesan

teras

negeri

jepang. Soeara jang galak

terhadap Amerika jang

ngan
paja
nesia
ngan

berobah sama sekali soeantara Djepang dan Indobisa diadakan perhoeboepersahabatan jang-baik oen

toek

kepentingan

ta-

kita dengan sekaligoes
zap precies seperti Indo-

Bagian pidato ini

a akan menimboelkan reak-

dalam pers Europa maoe

'dalam pers Indonesia.

gaimana reaksi itoe rasanja
-moedz
:
sebab
“didjawab,
oemnja kita disini tidak teroe gembira melihat apa jang

Indo-China.

terdjadi dalam

Ini-

keadaan jang sebenarnja dan

tidak perloe

ena

BN

2

5

Pentjatatan nama ditoetoep
pada Kemis malam djam 8 di
roemah toean J- Wessel, Grisse

itoe

Perkara perlanggaran mobil

f 0.50.

oesah

kali

dan

beberapa

Sikap rakjat Indonesia. terhadap Djepang tentoe akan dipengaroehi oleh keinginan
terseboet diatas, dan sikapnja bangsa
kita ini sedikit banjak djoega
akan menentoekan perhoeboengan Indonesia dengan loear negeri.

Aneta

dan

kedalam

menjebabkan

kematian

mewartakan,

baliwa

marin Pengadilan Raad van Jus-

titie meneroeskan-perkara
dimana

Njonja

de

itoe,

pengikoet,

Jongh-Dit-

marsch diperiksa.

Antara ” mengabarkan, bah
wa pada hari Minggoe jbl. VOB

men-

ditentoekan

80 orang,

iknja

orang

segera

adakan 3 boeah prijs oentoek
perseorangan dan 2 clubprijzen.
Djoega masih dipertimbangkan -oentoek menambah banjak
nja hadiah itoe kalau ternjata
banjak orang jang toeroet am

Gemeente

boeat

di Pintoe Ketjil tidak soeka pe-

S

“keberatan ini ditiadakan. Beroeboeng dengan ini bersama2

gawai

| dengan

pembesar2

Inggeris

Ia

“loe diadakan peratoeran, bahwa
.kaoem militer jang termasoek
golongan tentara Inggeris dan

pegawai

ta H.H.

jang beranggo-

.

1

Apa sebabnja sehingga seboe

ah perkoempoelan kematian jg.
doeloe terkenal besar dan
tegoeh itoe
sekarang mendjadi

djadjahannja djikalau didalam

boelan boelan jang tidak

verlofnja mereka singgah
di
“Indonesia, dibolehkan
toeroen
edarat, asal sadja mereka me-

njenangkan itoe, kita tidak

makai pakaian pereman.
MTernjata peratoeran ini mem
—'

| bawa kesoekaran2,
sebab ba| njak militer2 itoe tidak poenja
' pakaian pereman.

|

Berhoeboeng dengan ini, ma

Ban ka militer2 jang singgah disini

''itoe boleh toeroen kedarat

de

“ngan memakai pakaian uniform
djikalau mereka tidak aa
: Skala pereman.
-

Balai pengetahocan Masjarakat
Indonesia.

| Balai Pengetahoean .Masjara
Indonesia akan mengadan rapat pada malam Djoem-

t tanggal

23 hari boelan ini

' Dr, R, Soeratmo

akan berpe

dato dalam rapat itoe tentang:
,Beberapa penglihatan dalam
di Laoetan Terdjalanan
- LI

Yu

“ba

-

da

bocah. 2 ikan salan keloe
: ag
Tiga”
jaitoe

“Kalau benar apa jang diwar

dikata mendjadi

boelan boelan

'Katanja, berbagai bagai fir-

pengadja-

mendapat

pendidikan dari HIS

an dan

ehammadijah.
Goena memelihara

anak

ja

telah diichtiar-

tim ini, maka

hadiah
mengoempoelkan
kan
jang beroepa beras, oeang dsb.nja. Selain daripada itoe djoega beberapa trommel jang telah
PEMBERIAN INGAT.
ditaroeh disekitar Betawi dan
Publiek diperingatkan, sebeloem
.
mengadakan perhoeboengan da-| Mr, Cornelis.
a
pendap
Selama tahoen 1940
gang dengan Lie Thjiang Bing da
62
ri Dutch East Indies Dispensary, tan trommel jang banjaknja
boeah ada f 180.88 dan pengoem
di Mawarstraat 30 Semarang, jang

| berdagang ' minoeman
dan balsem
-paja minta

Kong Bing
keterangan

anggoer
Yoe, soelebih doe

loe kepada Chef Crimineele Recher
che di Betawi.

Darmawisata I. S. V.
Ke
Tjimelati.
Orang mengabarkan.

Hari Minggoe jang laloe per
koempoelan
oelah
raga ISV.
jang terkenal dikota ini soedah
mengadakan excursie (darmawi

3 boeah bus. Moela2 pagi itoe
ketika sampai di Bogor, hendak

mengadakan

pertandingan

dan

bisa

bersenda

goerau sesoeka hati, dan sepoe

takan oleh Keng Po, pada seka
rang ini nerkosmboslari boleh

mere

kin segala itoe terdjadi oleh ka
rena menoeroet kabar tersiar
“Hoo Hap tadi, ada berhoeboengan dengan
,,Hong Po” jang
dikenal oleh moesoeh moesoehnja sebagai soerat kabar jang
berbahoe ,,Japan”.
—- “

volksraad,

Hoo Hap ditilik betoel?

sedang

jatim,

anak

10 tahoen

bola kerandjang (korfbal) dengan perkoempoelan di Bogor,
| tetapi pertandingan ini ditoen
b
ke Mekkah. Kalender
da sampai hari sorenja, sehaitoe dihias dengan mesdjid2 'bis berdarmawisata.
bisa
mereka
dan keadaan di Eropah. Kalen | Di Tjimelati
blijf
der itoe sena tahoen 1941 dan : mampir dalam . buitenver
tocan M. Soetardjo, anggauta
1942.
Terima kasih.

belas

ka jang beroemoer antara 4 dan

sata) ke Tjimelati dekat
Soe
kaboemi dengan
menoempang

1

Antara” disampaiKepada
Ja
kan kabar bahwa Roemah
Tanah
tim Moehammadijah di
jang”
waktoe
hingga
Abang
achir ini memelihara beberapa

pat menerangkan, tetapi, moeng

bertempat digedoeng USI, Kra

mat 45. Rapat dimoelaj poekoel

me-

Jatim Moehammadjah
Tanah TN
:

as2nja.

6

an

Dalam . perdjalanan ini mere
ka poen mampir sebentar ketempat jang

ada

poelan beras selama tahoen 1940

ada 5132 liter dan dipakai seba
njak 5010 liter sementara der
beroepa oeang
ma beras jang

ada f 26.78.
sokongan

pada

Selain dari

dan soembangan diatas, djoega
telah diterima beberapa badjne
toea dari Hotel Galeries dengan

perantaraan t.

Abdad

Nazar

djoega dari Toko2 Delima, Isma
il Djalil dan Abdullah: serta tji
ta2 dari Toko Slamet.

Soal soerat (cliche).
Kemarin, 'berhoeboeng

Diangkat

ada

kan disini, bahwa
mendjadi oeroesan

roet keterangan

Provinciale
Landbouw-voorlichtingsdienst Djawa-Tengah di Se-

Boekan 25.000
Tetapi
9 2.0 Oi,

|| mentara beberapa naik sampan

angka

bantoean

penerimaan

oeang

f 25.000.

Itoe salah, mestinja f 52.000,
Oelar di dalam roemah
Hd. S. menoelis:
Hari Minggoe j.I. diam 9 pen-

doedoek Gg. Thomas Binnen tekaget, lantaran tatkala seo-

rang bernama Bang Saidi membongkar roemahnja melihat se€kor oelar. Karena ini waktoe moe
sim
hoedjan,
dan roemah tsb.
tjoema dari atap,
djadi banjak
jang botjor.

Dari itoe Bang Saidi membong

Soeatoe club jang hanja poe
nja 3 deelnemers, tetapi deelne-

ti dengan atap-atap jang botjor
dan

Zaakgelastigde

D.

van

mengatoer

A

Regionale toeslag diterima
Goena
Soerabaja
dan
Semarang.

di Djeddah.

der

barang-barang-

nja perempoean melihat oelar jg.
pandjangnja
kira-kira V9 M. di
dalam roemah. Ia berteriak. Ketjilakaan
tidak ada dan oelar
tsb. lantas teroes di matikan.

toeroet2 dari no. 11 sampai 30
hanja mentjapai 55 pt. Terang
“ah disini jang penting kwaliteit
nja, boekan banjaknja.

hendak menggan-

nja sekalian. Dengan terkedjoet-

no.
57
20
pa-

da penghabisan perlombaan ber

Volksraad hari Selasa jang la-

Mew
loe

len.

landa di Mekkah t. D. van

der

Meulen, dengan mendapat
dan pangkat resident.

titel

soedah menerima

baik mosi

lawan

nale

10 jang mengenai

toeslag

goena

dan Semarang.. -

Amerika

Veldloop Niau.

Bersamboeng dengan kabar2
dioemoemkan da-

benar

keadaan

beliau,

apa

xalau

kita

katakan

bahwa

Dr.

Ratu Langie
boekan
,,sobat”
Dr. Douwes Dekker, dan oetjapan kita ini hendaknja bisa di
ma'afkan

karena tidak mempoe

njai maksoed jang tidak

baik

terhadap Dr.
Douwes Dekker,
tetapi sekedar meloekiskan
ke
adaan jang sebenarnja.
Selama ini kita diam karena
tidak ingin mendahoeloei
atau
merintangi
pemeriksaan "jang
wadjib.

Sekarang

soedah

te-

rang semoeanja, apa kata mere
ka jang seolah olah soedah me
mandang beliau itoe salah? Ma
loekah mereka?
Kalimat
,,RPD

mengabar-

kan” artinja ialah bahwa kabar
ini kabar
officieel dan badan
RPD tjoema sekedar mendjadi
badan penjiaran semata mata.
Djadi soember kabar ini ialah
| Officieel.
KABAR

TONTONAN:

Alhambra:

,Impian Bali”.

P3

Rialto:

|

Range”

dan

I.,,Spoilers of the

II. ,,The Gorilla”.
-

Cinema
Orion:
Lone Wolf Strikes”.
»

Serikat.

pagi s.k. Belanda ada termoeat warta Domei dari Tokio tgl. 21 Januari.
Matsuoka mengadjoekan pikirannja, didalam Rijksdag dengan
soeatoe keterangan tentang perhoeboengan Japan dengan loear ne-

The

2

Didalam lembaran-lembaran

Thalia:

,,Robin Hood Ti-

ongkok.
8

.geri. Dalam pada itoe Minister Matsuoka tadi telah menentangi sikap

@ueen:

Amerika Serikat dengan sangat koeatnja, jaitoe sikap jang ditoedjoekan pada Japan.

,Crashing

Holly-

wood”
«

Miss

la memberi ketentoean, bahwa
Amerika Serikat itoe tidak soeka

Riboet:

»Moesim

Melati”.

mengerti benar-benar, bahwa makJapan

oentoek

mengadakan

DITJARI

aliran baroe di Timoer-Azia Besar
itoe, ja'ni bagi Japan soeatoe kepentingan mati-hidoep Japan.

Goeroe-goeroe laki-laki dan perempoean Lamaran dengan lekas dialamatkan

Matsuoka, jang seperlima bagian
dalam pedatonja itoe membitjarakan

antara Japan dan Amerika

pada:

sDirectie dan Adm. W.L.O.
»ERNA
- INSTITUUT"
di Djatipetamboeran
Batavia-C.

kegentingan jg. besar di Pacific itoe,
lebih djaoeh menerangkan, bahwa
sikap Amerika tadi patoet di ketje-

loem adanja.

noe

Soerabaja

wakan, kalau sikap itoe mengganggoe perhoeboengan baik jang ada

Kiranja sidang pembatja ma'

soe-

jg. sekarang
dikabarkan
dengan perantaraan
RPD itoe,
memang soedah pasti.
Kita ti
dak memboeka soeatoe rahasia

regio-

soerat jang
itoe menoe

parket, tidaklah diberikan oleh
toean Tabrani.

Kemaren

Prins
Theater:,,Way
Down East”.

salah

toean Ritman

redaksi:

dah kita kabarkan bahwa toean
Dr. Ratu Langie soedah dibebas
&an dan sehari : lebih dahoeloe
“Doen kita soedah mendapat ka
bar bahwa beliau tentoe akan
bebas.
Sebab
bagi beberapa
pihak jang kenal betoel dan ta

:

Matsuoka menjerang

minggoe

sg

Leunissen c.s. dengan soeara 38

Dengan opisil diangkat djadi
zaakgelastigde pemerentah Be

ada

dalam
persconferentie, sesoedah mendapat keterangan hoofd.

jang soedah

Kemarin doeloe didalam verslag tentang rapat oemoem sectie
MIAI Djakarta antara lain-lain di

lah

dan madjallah

an
,,Nationale Commentaren”
jang
dipimpin
oleh Dr. Ratu
Langie tidaklah dibantoe
oleh
xapitaal asing, tetapi hidoep da
ri pendapatannja sendiri.

Noot

kar roemahnja

Mmers itoe datangnja no. 1,
2 dan no. 3 akan mendapat
punt, padahal club jg. poenja
jang mempoenjai deelnemers

Dekker

marang.

soed

kesempatan-

nja oentoek mandi berenang, di
tengah2 alam jang loeas. Se-

anggota

Raad van Beheer Kapokfonds, R.
Mas Iso Reksohadiprodjo, kepala

moeat

Bebe

' dari pendjagaan. Dari pemerik
saan tidak ada diperoleh alasan
oentoek menahan dia lebih lama.
Lain dari
itoe ternjata
poela, bahwa Dr. Ratu Langie
soedah lama sekali tidak berhoe
hoengan
dengan
“Dr, Douwes

didjelas-

perloe

sangka, maka

sebagai

dikabarkan:

rapa hari jang laloe ini Dr. Ra
tu Langie soedah - dibebaskan

..

toek tjontoh:

rita RPD tentang oeroesan itoe.
djangan

negeri dipe-

gota Raad van Beheer Kapokfonds.
,

Oen

jang tanja, bang Bedjat didalam
,podjoknja”
verwijzen
orang jang tanja itoe kepada be
Soepaja

dalam

tjat dengan hormat sebagai ang-

akan di

ling banjak akan menang.

Roemah

oeroesan Codperatie dan

Perdagangan

anggauta dan 2 orang wakil P
ID.
“MEMBOENJIKAN SIRENE
Rapat ini telah memoetoes?
Djangan kaget.
Pe ' bil bagian.
an
rang mendjadi lid Hoo-Hap la- kan diantaranja soesoen
: Plantsetijke Dienst dari L.B.D.
da
terdiri
jang
ngoeroes Baroe
Tetapi hadiah itoe hanja akan
“memberi tahoekan,
bahwa Ke—
Soemintaatmadja
S.
tt.
ri
diberikan
kepada siapa jang ter
Tidak sampai
disitoe sadja.
is, 23 boelan ini pada pagi hari
—
'Wartaatmadja
O.
Ketoea,
hitoeng dalam 20 orang
jang
Pada toko Lindeteves, sehingga
| antara djam setengah sembilan
M.E. Soemitra
datangnja dahoeloe sekali.
dengan peperiksaan itoe ting- Wakil Ketoga,
dinata — Penoelis-I, R. Ganda
Oentoek
20 athleet
inipoen
gal seorang sadja jang mendja
II, Natami
Penoelis
—
widjaja
clubprijzen
itoe
dibaginja
me
# di Lid Hoo Hap, tetapi ia ber
I, KahaBendahara
—
hardja
noeroet
peratoeran,
No,
1
dadjandji akan lekas berhenti.
H dan
roeddin — Bendahara
pat 20 punt, No. 2 19 pt., No. 3
Pada kantor kantor Gouver
Oemoem
Pembantoe
—
Moekri
18 pt. dsb. sampai kepada no.
nement, poen Chef2 tidak soe
oentoek Komisaris
sementara
20 mendapat 1 pt. No, 21 tak la
ka
lagi,
kalau
pegawai2nja
men
“Belema Nederland
ai pe
Angga
t.t.
dipilih
telah
lainnja
gi
masoek hitoengan Satoe2nja
djadi lid HH itoe.
'merentah menaroeh keberatan
Ab“wa
,Tisnabidenda,
Azhari,
club boleh toeroet dengan tidak
Pada
djabatan
LBD
dan
kalau ada anggauta2 dari bala
doel Latif.
dibatasi banjaknja deelnemers
Stadswacht,
orangpoen
soedah
tentara negeri jang toeroet ber
Sekretariaat VOB Kamp. Ba
Ini beloem berarti bahwa club
pasang
mata.
Good-year
di
Bo
perang itoe di Indonesia.
li Gang 13. No. 2, Tea
jang
memoenjai deelnemers pa
gor,
poen
toko
toko
Tionghoa
—. Sedjak Nederland memihak

pada Inggeris, "maka keberatan

dapat

Kapokfonds

menjoeroeh

bertempat digedoeng

itoe beloem

Menoeroet berita opisil, sesoeai dengan kehendaknja sendiri maka toean Mr. Moeljadi Dwidjodarmo, Gewestelijk ambtenaar

ini

mentjatat namanja.

Lain dari pada itoe

Agaknja

Oleh RPD

se

Hal

parah.

didengar keterangannja. (Wart.).

dengan adanja

tjabang Djakarta telah melang
soengkan rapat
anggautanja
lijk Volksschool Gang Setjang
dihadiri oleh segenap
dengan

Pada BPM,
pada Javasche
Bank, bahkan pada firma Kian
Gwan
didjalankan
penilikan
itoe, malahan dari firma Kian
Gwan diterangkan tidak - seo-

karena korban

berhoeboeng djoega dengan ke
moengkinan bahwa djalan dja
lan tidak dalam keadaan jang
baik. - Oleh karena
itoe seba-

Volksonderwijzers Bond.

Sg.

ialah

banjak2nja

loeka-loeka

saban-saban
sadja mendjaPetang kemaperkara demimendjadi kor

babnja beloem dapat diberitakan,

harapan
akan
banjak
sekali
orang2 jang toeroet, maka
pe
ngoeroes Niau memoetoeskan
oentoek
membatasi banjaknja

ke-

Dr. RATU LANGIE.

Korban itoe bernama Raimin.
Penjerang bernama Keteng. Se-

Veldloop itoe akan dia

Berhoeboeng

o9rang.

bangga

berbahaja djiwanja.

oentoek pentja

gal 26 Januari 1941 pagi2 djam
setengah 8 di lapangan
stads
wacht.
Orang2
jang
toeroet
ambil bagian haroes soedah da
tang pada djam setengah 8.

menjebab-

terdjoen

membajar

dakan pada hari Minggoe tang

dekat Bogor, dimana doea mobil

kan seboeah

ban

Anggauta2 Niau tidak

tatan itoe sedang boekan ang
gauta diwadjibkan membajar

dekat Bogor
Orang tentoenja masih ingat
bahwa beberapa waktoe jang laloe terdjadi ketjelakaan hebat di
berseret-seretan,

lagi
disebabkan
kali perkara ketjil
di perkara djiwa.
rin terdjadi poela
kian sehingga jang

tang peratoerannja,

weg 31.

.

personeelnja jang masih
djadi anggauta Hoo-Hap.

pemandian

nyak To

joeran itoe tempat jang tak asing

organisatie ataupoen ten-

dansvloer jang litjin. Berdansa
dansi ditempat pemandian, (??
Red.)

oleh minister- Matsuoka, tetapi
bagi kita rakjat Indonesia, satoe
hal soedah terang ialah kita ingin
hidoep damai dengan semoea
golongan bangsa, entah Djepang, entah Tionghoa, Amerika
atau Europa.

tapi jang tidak moedah di-

sadja.

kemakmoeran

:

dan diakoei terang te-

mkan ialah seolah-olah

olah tempat”

| Entah apa jang dimaksoedkan

alam perang sekarang ini

tang

gra

moedi laloe dansa dansi, seolah

kedoea pihak.

memang moedah sekali di
mkan sesoedah sikap Ameri-

poela jang memoetar

mofoon. Dirajoekan oleh lagoe
lagoe jang merdoe pemoeda pe

daki soepaja keadaan perhoeboe-

dari Kan tunoea jang ter-

nteri

Ada

sanak

Lembaran pertama pagina Ii

|

Lagi-lagi main batjok
Daerah Kebon Djeroek Keba-

(ada poela jang hampir tengge , lam s.s.k., maka tentang veldlam), maka sebagian main kar- loop Niau dikabarkan lagi, se
bab adanja
peroebahan2 ten| toe oentoek memboeang waktoe.

Matsuoka menghen-

na aa

$

A3

PER AN

itoe, patoet poela diketjewakan, karena

sikap itoe mengganggoe perdamaian disekitaran Pacific, poela mengganggoe perdamaian doenia.
Dalam menentangi setadjam- -tadjamnja atas keritik Amerika jang

ditoedjoekan pada politiek Japan di Azia-Timoer itoe, Matsuoka berkata: ,,barangkali Amerika Serikat itoe dalam pikirannja, bahwa ga-

risan pendjagaan defensi mereka kalau oentoek tanah Ketimoeran
itoe ada terletak dipoesatnja Samoedera Atlantic, tetapi pada bagian
sebelah Baratnja Amerika itoe, roepanja Amerika maoekan djoega
satoe garisan defensie boekan sadja dibagian Timoer daripada Pacific, tetapi maoekan djoega garisan itoe di Tiongkok dan Nanyo.

|
penhengen kon 20 Pn Gi
KAN era Mn

:

NVONVANVWId

Dr. Hadji Abdoei Karim

PELETOESAN

- Amaroe'l-Lah.
SEORANG

'ALIM

JANG

TERKENAL.

.

letoesan

Apakah kesalahannja?
Adapoen apa
kesalahannja
maka
beliau
ditangkap dan

telah terdahoe-

loe beritanja, toean Dr.
Hadji Abdoe'l-Karim Ama

moengkin

empat
.roe'l-Lah, setelah
hari didengar keterangan
nja, telah ditahan, bahkan

dipaberik

(United
oleh pe

badja

KENAPA

di Va

“kita, beliau

entah

kela-

in tempat.
Biografie ringkas.

Dr.

Hadji

diasingkan

itoe

Abdoe'l-

4

orang

TENTARA

mendapat

PERANTIJIS

loe-

JANG

Di

ZWITSERLAND.

Vichy,20

Jan.

(United

Press) — Seriboe orang serdadoe bangsa Marokko, — bahagi
an dari 30.000 orang lasjkar Pe

ngat berteroes terang didalam
mema'nakan ajat ajat @oer'an

-

dan

nja.

tidak pernah

mentjampoeri
pergerakan politik, hanja semata mata menjiar
njiarkan agama Islam.
Hanja
atjapkali beliau
sa

akan diasingkan, entah ke
Digoel,

hendak

ti

“ka2.
Keroesakan
besar
dialami
djoega didaerah
disekitarnja,
sehingga beberapa mil djaoeh-

itoe, tidaklah kita ketahoei, ka
rena sepandjang pengetahoean

konon besar kemoengkinan
nja, bahwa
beliau
itoe

OBAN

Vichy,20 Jan.
Press) — Disebabkan

lenciennes 3 orang pekerdja ma

&
Seperti

Boven

DIPABERIK

BADJA.

rantjis

jang

di-interneer

Zwitserland,

atau mentafsirkannja.
Beliau tidak soeka berbelok
belok.
:
Adapoen
tjara
tjara
beliau
65 ta '

Karim Amaroe'l-Lah, ada
lah dilahirkan dalam tahoen
1926 tahoen Hidjriah, dan kini

ja'ni

di

ketika mere

ka masoek . batas Zwitserland
goena menjingkiri
kepoengan
“ Djerman
“dahoeloe — pagi ini
soedah tjoekoep oesianja
agama itoe, kedari Geneve akan dikembalikan
hoen. Beliau ini poetera dari menjiar2kan
kenegerinja.
seorang 'alim jang terkenal djoe : tjoeali keras dan loeroes, poen
beliau
seorang
.spreker
jang
Dalam tempoh tiga minggoe
ga, ja'ni Sjaich Amaroe'l-Lah. :
oeloeng.
Penoeh
semangat
se
jang berikoet ini akan kembali
Setelah beliau, Dr, Amaroe'l- :
Lah itoe beroesia 16 tahoen be lama lamanja meskipoen oesia- djoega lain lainnja, ja'ni kira2
nja soedah landjoet, dan toe1500 orang sehari.
lau naik hadji dan bermoekim
boehnja
agak
boengkoek
dan
ti
ditanah Mekkah 7 tahoen lama
dak koeat lagi.
nja.
|
u
Tetapi didalam berpedato se
Perdjalanan boeat kedoea ka
KEROESAKAN PEHAK ITALIA.

Italia

“ linja ke Tanah Soetji itoe lama | lamanja berapi api.

Londen,20

ta '
nja 2 tahoen, ja'ni sampai
Ajah dari Hamka.
hoen 1906.
Selain
daripada
itoe perloe
Maka poelang
dari perdjala
agaknja kita djelaskan, bahwa
nan kedoea kalinja itoelah belibeliau ini mempoenjai toedjoeh
au itoe boleh dikata menggoenorang anak.
tjangkan 'alam Minangkabau de
Antaranja, ialah Njonja
Fa
ngan menjiar njiarkan paham
thimah,
isteri
dari
toean
Soetan
Beliau selamanja bekerdja ber
Mansoer, Consul Moehammadi
sama sama toean Hadji Abdoe'l
jah Minangkabau.
Lah Ahmad, sahabat karibnja.
Didalam
tahoen 1911 beli-

au

menerbitkan

Poetera

,,Al-Moenir”

jang tentoenja tidak asing lagi
bagi 'oemoem,
karena itoelah
jang betoel betoel menggegerkan Minangkabau.
Beliau inipoen bersama sama
toean Hadji Abdoe'l-Lah
Ahmad pernah berhoeboengan de
ngan marhoem, jang oetama toe

an Hadji Oemar Said Tjokroa-

£

minoto dan toean Abdoe'l-Moe“is ja'ni didalam tahoen 1916.
Didalam tahoen
1918 beliau
mendirikan
Soematera
Tha“walib, ja'ni dari pondok biasa,
mendjadi sekolahan jang
mo
dern.

Sebagai

jang

kedoea

Press)

komoenisme, sehingga

paham

didalam

'tahoen 1925 ketika ada hoeroe
hara komoenis, beliau beroesa-

Ahli

Jan. (United
ahli

militer me

naksir, bahwa djoemlah keroe
sakan Italia didalam pertaroengan dalam
beberapa
boelan
jang achir2 ini disekitar Kassa
la ada 2000 orang
jang mati
dan mendapat loeka loeka.

Asia
PERDJOEANGAN
DIDISTRIK
CHAMPASAK.

adalah

Reuter dari Bangkok 20 Jan.
tocan Hadji Abdoel-Malik Ama
roellah, terkenal dengan seboe ' mengabarkan menoeroet siaran
opisil dari ,,Thai-Radio” demiki
tan Hamka, seorang Djoernalis
tian: ,,Dalam medan perang
Moeslim, roman schrijver dan
Ianeran
moer laoet pertempo
terkenal 'alim, serta sangat di
djoet pada tanggal 18 dan 19
kenal orang didalam Warmusi.
boelan ini dengan pendoedoekan :
Toelisan2 toean Hamka tidak

Toean

Hamka

Toean

ke Adviseur
Zaken.

Phoune dan Thong pada tanggal 17 boelan ini ditakloekkan,
sedang bendera nationaal boeat pertama kalinja dikibarkan
diatas gedoeng pemerentah Indo
Disector timoer pa
Tiongkok.
da tanggal 18 boelan ini tidak

Hamka

jang

BEN

FN

pertempoeran.”

ada

kebetoe-

lan berada di Tanah Djawa ber
hoeboeng dengan adanja ' Con

ngabarkan, bahwa pada hari itoe

ferentie

Warmusi

gram

djak kembali dari Mesir) “berdi

Muslimin

Indonesia)

ri perhimpoenan

karta tempoh hari, memperloe
kan pergi mendapatkan
toean

“ha keras, soepaja di Manindjau
semen-

kediamannja

(tempat

Moehammadi

““jah, sedang beliau sendiri

sam

pai pada saat ini tidak mentjam

poeri

perkoempoelan,

-apa

lagi

pergerakan politik.
“ Didalam tahoen
1926 beliau
bertolak lagi keloear negeri ja'
ni ke Mesir, dimana beliau ber
hasil bisa mereboet titel Doctor
Honoris Causa.
Sepoelangnja dari Mesir itoelah beliau tetap berdiam di: Ma
sainipoen
Beliau
nindjau.
ketika
penolakannja
besar
ngat
Or
akan didjalankan Goeroe

donnantie jang terkenal.
Selain daripada memberi
ngadjaran,
gai

dan

bekerdja

pe
seba-

Islam, beliau

moebaligh

poen mengarang banjak boekoe
boekoe. Sepandjang ingatan ki

"ta

dari

tidak koerang

24 ma

tjam banjaknja.

beliau

Selama

|

- Manindjau itoe

berdiam

di

soedah empat

“kali beliau mendapat peringatan dari pehak jang berwadjib,
karena adjaran agamanja.

(Wartawan

ken.
Beliau tidak menanja

IERLAND

Za-

1
apa

se

'“ ARMADA

Hongkong, hari itoe mengirim te-

legram kepada De Valera, seper-

ET

DISERAHKAN.

Vichy,20Jan.

(United

Press) — Djoeroe bitjara opi'Osil menerangkan, bahwa Peran
“ “tjis menolak

oentoek

menjerah

Perantjis kepada
“kan armada
'Djerman, dan semata mata Pe

.rantjis akan koekoeh mempenoe

goeh, meskipoen

Moengkin

bahwa Laval

dan Amerika Oetara,

dan

soepaja

pemerin-

Ie

Indonesia

ke

Djepang

seboelan-

nja “naik dari 850 ton sampai
1500 ton. Hal ini mentjoerigakan.

ri pada Petain sebagai penggantinja de Brinon.

moek bandjir jang hebat sekali.
Aneta mewartakan lebih dja
oeh dari Soerabaja tentang ban
djir jang besar itoe, sehingga
gili.gili djalan kereta api diantara Djati dan Djorongan
se-

pandjang 50 meter roesak, seper
ti berikoet:
Sneltrein

dari

Banjoewangi,

jang haroes tiba di Probolinggo
noekoel setengah lima, tidak da
pat sampai di Probolinggo, se

pegoenoengan.

dictatuur,

lah pengiriman dari Malaka dan

didjadikan wakil loear biasa da

menga-

leh karena air bandjir, jang de
ras mengalir
melaloei
djalan
itoe.

ber ada dikatakan, bahwa djoem

akan

Timoer

Penoempang2
tidak
dapat
pindah dengan segera kedalam

TIMAH KE DJERMAN MELALOEI SIBERISCHE PACIFIC?
Pedagang-pedagang logam di
Londen soedah agak lama merasa tjemas, karena naiknja pengiriman-pengiriman timah dari Malaka dan Indonesia ke Djepang.
miSeperti soedah diketahoei,
peperabagian
nister - Inggeris
jaitoe Ronald
ngan ekonomie,
Cross, pernah menerangkan, bah
mempergoenakan
wa Djerman
djalan kereta api Siberia oentoek
mengangkoet bahan-bahan jang
diboetochi, diantaranja timah.
Menoeroet overzicht dari" A.
Straus & Co. tentang kedoedoekan timah dalam boclan Decem-

Didoega bahwa tak lama la
gi akan dibentoek kabinet baroe.

, Antara” mengabarkan lebih
landjoet tentang toean Sarmidi,

BANDJIR BESAR.
Diantara
Djati
dan “Djoro-

aa

extratreim.

Ini disebabkan o-

Seorang jang menjaksikan
bandijir itoe menoetoerkan, ma
chinist sneltrein telah diberi ta

hoekan tentang bandfjir ini oleh
pegawai djalanan kereta api.
Kemoedian

kereta

api

dihenti

kan 100 meter djaoehnja
tempat

dari

djalan “kereta api jang

terbawa oleh air bah. Air ban
djir mengalirnja begitoe deras,
hingga - tidaklah
moengkin
orang berdjalan melaloei djalan raja, sehingga penoempang
pencoempang

kereta

api haroes

Tjiamis

terangan2nja
askan”.,

diantaranja

telah ditanjakan tentang

soe-

wa

u
:

&

5

ba on ae

ebi Ga

ES RAIY, BN
Pe

s3
1

aka

Apakah
dalam

itoe tidak

memoe

memang betoel, bahdjaman perang
ini

rat menjoerat dengan para
pe
anggauta volksraad. poen diper
mimpin.
Soal ini pada hari Sesendjatakan?
De volksraad is
nen jbl. telah dioeroeskan oieh |
|
paraat!
Ki
Mangoensarkoro, Pamong
Taman Siswa Djakarta dengan
Mendapat ,,standjes”
menghadap
pada Hoofd ParKeterangan jang didapat
ket.
ELANDJOETNJA oleh pe
oleh Ki Mangoensarkoro, ialah
k57
noelis tsb, ditoelis
djoebahwa penggeledahan pada
di “ga, bahwa baroe2 ini wakil pe
rinja toean Sarmidi
tidak ada
merentah bagian
persooneelssangkoet paocetnja dengan
Ta '“zaken — soedah
memberikan
man Siswa, dan semata mata
,standjes”
kepada
anggauta2
tanggoengan toean Sarmidi per
volksraad, karena banjak seka
soonlijk.
Hal ini adalah diseli omongnja dan sering - menebabkan karena pengiriman soe
gor (interrumpeeren).
rat toean Sarmidi kepada Sekre
kalau teroes me

tariaat GAPI

Barangkali

jang dikirimkan

kepada t. Alm, M.H. Thamrin
waktoe toean ini masih doedoek
dalam Sekretariaat Gapi.

Toean Sarmidi telah dimerde
kakan lagi moelai hari Sabtoe

menjeberangi djalan kereta api,

TJABOEL

DI

,,mengganggoe”

omong,

bisa djoega nanti

dan

ditoelisi

mengganggoe
mong”,

jbl., dan dia bekerdja kembali
di Taman Siswa Tjiamis sebagaimana biasa.
LONGPEST

neroes

orang

ada

jang disoeroeh berdiri di.........
bodjok dan pegang papan toelis
,,Saja

lagi

tidak

akan

O-

orang
Ot

RIJSTPELLERIJ GOEGOER.
Seorang mati, toedjoeh loeka.

KE

H.N,

DOE.

toelis:

Pada sementara itoe pembe
sar pembesar 88 dari Soeraba-

Tengah,

20 boelan ini (hari Senen) dike

Minggoe djam 4 sore, penggi
lingan padi
kepoenjaan toean
Hoe Liang
di Rengasdengklok
telah goegoer, jaitoe ketika ada

ja berangkat menoedjoe ketem
pat bandjir.
Diantara
Probolinggo
dan
Letjes penoempang2 diangkoet

residenan

angin

sesoedah

diatas

djalan kereta

api itoe ditaroeh bilik2 zink.

oleh

autobus2,

Keroegian

se

karang beloem dapat dipastikan
besarnja,

Pemerentah menerima berita
kawat dari goebernoer
Djawa

penjakit
desa

bahwa

Kedoe

pada

tanggal

ada

tjaboel

Tongpest

dalam

Ngemplak,

sara

distrik

dan kaboepaten Magelang. Sam
pai kim ada ditjatat 27 orang
mati dan 11 orang sakit parah.

karan

SO EA PEP PAMA

Ss AN

GNU

ANN

topan.

Seorang anak perempoean te
1
lah mati karenanja, sedang
orang mendapat loeka.
Seketika dengan pimpinan pi
hak bestuur diadakan pembong

ne omea!
4

bata.

ARLEMENTAIR redacteur
J.B, antara lain lain menoelis:
,,Kalau mr. Enthoven
membela sociale zaken-nja
di
volksraad, maka beberapa orang
anggauta dengan tangannja di
pinggang
soedah siap oentoek
menarik klewangnja, kalau ke

Pemimpin” Taman
Siswa Tjiamis jang beloem selang berapa
lama telah
dibawa ke Betawi,
setelah di Pergoeroean Taman
Siswa diadakan penggeledahan
oleh jang berwadjib.
Sebagai
mana kita telah kabarkan,
da
lam pemeriksaan didepan t. Ass
Resident

M

Dipersendjatakan?

dekakan.

meminta dengan sangat akan ban
tocan dan adanja bekerdja bersa-

3

antara Petain dengan Laval.

Pangan Uausaa
NN aNNenNEEnN

ngan di Djawa

Sambel

Toean Sarmidi Pemimpin T.S.
Tjiamis.
Sabtoe
jbl.
dimer

RS
NS SNN

air bah dipermoelaan djalan ke
reta api jang melaloei daerah

tah dengan selekas-lekasnja meninggalkan politiek kenetralannja”,

ada roedjoe'

NATA NAN NAN
aa

jang di Hongkong menggaboengkan diri pada bangsanja jang ada

ma-sama dengan bangsa-bangsa
djadjahan Inggeris menghadapi

milihkan tempat baginja,
ja'ni tempat jang hawanja sesoeai
dengan kesehatan beliau itoe.

LTZ 56 — 522

PRODUCT

bab djalan kereta api terbawa

di Malaya

me-

LEVER

ler

,,Orang-orang

berikoet:

ti

berhentian Sendjata antara Pe
Djerman temrantjis dengan
poh -hari.
dipegang teHal ini masih

PERANTJIS TIDAK

pendoedoek bangsa ler di

oleh

hi oendang2 jang telah ditentoe
kan didalam perdjandjian Pem

Perantjis

MAOE BANTOE
INGGERIS

mengabarkan, bahwa soeatoe rapat tidak formeel jang diadakan

Sekian
ringkasan
biografie
beliau itoe, Perloe kita tambah
kan keterangan
disini, bahwa
toean
dr. Abdoel-Karim
itoe
soedah
sangat
-toea, bahkan
mempoenjai
penjakit. didada,
boleh djadi astma.
Tentoenja soal ini mendjadi
poela, goena

kepada

Reuter dari Hongkong 21 Jan.

bab sebabnja, sebab itoe tentoe
oeroesan jang berwadjib,
melainkan bertanja dimana gerangan- tempat
kediaman jang
akan ditoendjoekkan oleh pehak jang berwadjib boeat toean
dr.
Abdoe'l-Karim
Amaroe'lLah itoe, kalau benar beliau .ini
akan diasingkan.

pertimbangan

selamat

pemberian

Roosevelt ketika dilantik.

di Djokja

Adviseur voor Inlandsche

tele-

mengirim

keizer Djepang

EN

INN

PEMBERIAN SELAMAT KEPA“DA ROOSEVELT
Reuter dari Tokio 21 Jan. me-

Ini.

Djoega boeat Njonja saboen wangi. Lux ada obat jang
paling sederhana oentoek mempoenjai koelit jang
tjantik. Saben kali Njonja pakai saboen ini, berarti
membagoeskan Njonja poenja koelit

Muong,

Champasak.

distrik

perloe kita djelaskan, karena
soedah tjoekoep dikenal.
Adapoen poetera jang ketiga,
ialah marhoem
toean Abdoe'lBari, jang meninggal doenia di
dalam pendjara Padang, disebabkan persdelict:
Itoelah tiga poetera jang tidak asing bagi masjarakat.

seorang Moeslim be

lau ini tidak menjoekai

—

Ara

timboenan2.

Kana MAA

en

ba ep
En

o 1941
22 aJnuari
No. 17: Reb
9,en
.. Maho
3

mmm

Prinsen-

Park,

PRINS- THEATER:

(Matine

Prinsenlaan

Senshe

BATAVIA

Rebo,

CHAN MING
KAI

Moelai

djem 4 sore)
Ini malem pengabisan pertoendjoeken
Fox poenja dramma film jang besar:

7.45 & 9.59

Way

dengen

Ba

000

?

Fe

SA

Pintoe

besok

Ongkost preksa

Oxford”
ChumpLAUREAt
L — Oliver HARUY

Sedikit hari lagi aken dipersembahken film
Tiongkok jang paling besar dan gilang-goemilang

Confucius

$

“Djangan tida dateng liat penghidoepan
Nabi jang

kita poenja

Vrij.

S0 TOK WAN
Pill boeat ilangken tok (Ratjoen).
Ini pill spiciaal obatken penjakit
Syphilis
seperti
sakit
Mangga,
Kamtjeng,
Radja
singa.
Jang
Bwee dan Koedis, tida perdoeli
lama atawa baroe lantas mendjadi
semboe betoel. Harga f 1.50
Agent: PING PING & Co.
No. 11, Glodok — - Bat. Tel. “41

Stan

dengan

11,

Spicialist mengobatin
penjakit
Syphilis
seperti
sakit
Mangga,
Kamtjing,
Radja
singa,
YangBwee dan Koedis.

dipertosndjoeken

malem

No.

SBATAVIA

Rochelle HUDSON — Henri FONDA

Moelai

Besar

Dalem

Easts

Down

PEMANDANGAN

moelia!

Ini malam
dan

ftntateti yet aetutr 2

TIAP-TIAP HARI
Advertentie ,PATJAR“

besok

malam

5

Regels

F 1.—

Di

sekali moeat

EA

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

MALEISCHE

- FILM

boleh

nonton —

OORLOG

NIEUWS

— anak - anak
FOX

Extra

Sebagi

42.

No.

BESOK-MALEM:

orang

dari

boeat ke 10

Hoofdrol Mr. MA SEE
diseloeroeh Tiongkok,
ratoe film termashoer,

parasnja

(wild-west romance)
WEST”
»THUNDFR
—TOENGGOE DAN TJATET BETOEL TANGGAL
MAINNJA:
.HONG

Pengidoepan baroe kebroentoengan
dan kegoembirahan

dalem

Satoe halangan
noesia, teroetama

Gorilla“

dengan

mentisch dan menggoembiraken, dengen
hoofdrol

HOWPEN

Joan
Perry,
jalah
itoe
doea
bintang
jang terpilih dan ter

PN

WARREN.

MY)

Abonnementsprijs

Based upon a work by Louls Joseph Yance

1

Directed by SIDNEY SALKOW

PICTURE

A COLUMBIA

tida bo-

nonton.

Administratie-adres:
Molenvliet
Batavia-C.

mama

THEATE

R

tanggal 22 — 23

“CRASUING

PANTJORAN

BATAVIA

Januari

Onder leiding van OEY,SIANG

223

1941

YOLLYWOOD"

f 4.—

West 109,
— Tel Bt.

KIOE

per jaar

Kembang

Djepoen

Pharmacoltum

dengen
Lee Tracy — Joan Woodbury — Lee Patrick
'LBE TRACY
satoe acteur jang speciaal boeat
maja dalam film jang penoeh actie jang mengeriken.
Anak-anak boleh nonton

ka malas bangoen, tidak
terang berpikir!
Nakh...inilah obatnja.
Minoemlah saban hari 3

BOEKOE"

KAS
Kas

Boekoe

Blanco

/

Folio

aslie,kelihatan netjis dan
warnanja seperti koelit.
Kekoeatannja:

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

bersedia

,,Boekoe

Toelis

boeat

Kantoor”

dan

7)

Pera dapat dimana?toko

Un

dan

harga

DJOEGA SEDIA KWALITEIT JANG SEDANG
DENGAN HARGA BANJAK MOERAH.

Toko
KRAMAT

14,

O
ORION

Ali

K3,
f

Koempoelan Wet? Indonesia

BATAVIA-O.
I

Wet Boek van straf-

NI -« !
UN y
Na |

recht
Penjoeloeh beladjar
motong pakaian

An

NG

Woordenboek - Melajoe-

KN
NN
NN

Blanda
Taktik memindjam
menagih oetang

Pa

Sport Besar

KS
BG yaa
DENGAN MEPAT TOE-

Ba

te bet

TAKEDAzC

Naa

:.

Tea

suci

PI

NT

Anni

|Amal

Saleh

2.35.

»

6.50.

na
»

Os

dan

Wirasat Djawa

AORES: LABORATORIUM

f
me-

Boekti
dalam perkara
Hoekoem

Mann
abs
6AAN VITOSINE,

SENEN 125

Ilmoe Meliatin Besar

1

2,

”

1.25.

“lan
2

2.50. 2

»

145,

,, 2:—,

Bisa pesen pada Adm. Pemanda-

ANATILEIELANUTULAtI | ngan Batavia-0.

".

LAN

7 detaa 3

mM MP

|

Kalau
toean2 dan njonja2 maoe menambah ilmoe2 pengetahuean
jang lengkap, persilahkanlah
beli boekoe2 pengetahoean seperti terseboet dibawah ini:

PNY

tida naik.

'

pat provisie jg menjenangkan.-

Soerat onderno.1049 pada adm.
Pemandangan.

"

lain seperti terseboet diatas ini, kwaliteit bagoes

Soei,

Gadji moelai sedikit, tetapi da-

SL

lain-

Tiam

sore mempropagandakan dan
mentjari anggauta 'oentoek satoe perkoempoelan Indonesia.
Djika bisa pemoeda keloearan
Mulo afd. Wiskunde (Afd. B).

ta'ada bandingannja.

@&

The

86.

tidak, lebih dari 25 th, boeat
pagi: bekerdja 'di kantor dan

lain obat jang memberi
kekoeatan,

!

pada

'

DITJARI satoe orang pemoed 1

/), Soedah terpoedji dan

dan

N Kwarto

Boekoe

(Terbikin dari karet jang

4W,

Sourabaia.

Pasarstraat

tenaga mendjadi koeat,
badan ringan dan bisa
berfikir dengan tenang.
Obat ini adalah bekerdja tjepat berdjalan
pada oerat-oerat. Inilah
kelebihan Vitosine dari

Jang keloearanbaroe

14
Ta Pa

—

ter-C.,

sendok VITOSINE. Pasti

Tahoen

48

ZANGERES- SCHOOL
Kita
adjar dengan pertjoemah. Peng
harapan bagoes. Bagian Betawi -bitjara pada. Toko Virgin
Pantjoran 43 C, boeat Mees-

KENAPA TOEAN
DAN NJONJA?
Koerang tenaga, Soe-

1

Prauw

PATJAR

:
1553

:

UI

Tjap

! Harga 1 botol f 1.25 Kirim wang doeloe franco.
Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa.
Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK Co.,

aan

1941 !!

PILL,

long

Ke

di Rs

:

ke-

naga baroe dengan tjepat dan sanousa. Ia bikin antero badan mendjadi koeat kombali dengan djoega
ilangkan tanda-tanda ketoea'an. Ia membawak satoe pengidoepan ba
toroe dengan penoe kegoembirahan dan kebroentoengan. Ia pasti

Politiek. Economisch, Cultureel Maandschrift, geheel
onafhankelijk van welke partij dan ook.
Ha

WILLIAM« PERRY

dan

dari Locksons, ada satoe
penda
petan obat speciaal boeat perkoeatken antero badan dan kasi te-

—

INDONESIA

Warren William dan

kegoembirahan

broentoengan.

Binnenkari uerschijnt het eerste nummer uan
.

besar bagi ma
bagi kaoem le:

laki, adalah keilangan tenaga, badan lemes
dan
sering2 sakit sehingga napsoenja ilang, lekas mendjadi toea dan
tidak
bisa idoep

Atwil, Bela Lugosi d.l1.
anak - anak tidak boleh nonton.

ro-

SIE"

LIAN

Siapa tida kenal sama itoe nama HONG LIAN SIE?
. BITJARA TJENG IM pakei TEKST MELAJORE.

Century Fox poenja super Film detective
jang sanget Loctjoe Seram dan Kame
The Gorilla dengen The Ritz Brothers
Anita Louse, Pasty Kelly, Lionel
Dibantoe oleh:

Columbia
poenja
film jang sanget me-

:

(film Tiongkok)

ADJAIB'

s"PENDEKarx

.. Range”

BROTHERS

manis,

tjantik, mesemnja

AWAS,
TIDA LAMA LAGI, AKEN DIADAKEN
REPRISE LAGI: DUBBEL PROGRAMMA BESAR,
FILMS RAME DAN SEROEH:

BIOSCOOP

Ritz

TIONGKOK"

CHEN, bintang film jang terkenal
dan Miss CHEN YUEN SANG,

potongannja langsing!! MENARIK — MENGHERANKEN — HEIBAT — SEROEH — OPZET BESAR DAN
PERMAI
SEKALI.
TIDA
KALAH
DENGEN
FILM
EUROPA!!

Batavia-C

:

film:

»nROBINHOOD

Jr)

banjak,

—

Ini malem dilangsoengken REPRISE-VOORSTELLING

di Betawi!

-Spoilers

|

—

Moelai ini malem

| ali1

Pertoendjoeken boeat hari Rebo 22 Januari 1941.
Doea programma jarg terpilih:
dalem
S TARRET
CHARLES
Pertama:

GLODOK
BATAVIA

dengen

OUEEN

Tio

Pasar Senen

»Kombalinja itoe
bandiet Gentleman”

leh

Mangga

atau ,,De Satrya van Bandong”

RIALTU

20th

Anak-anak

innan

-.
(verh. & regie: T, D. Tio Jr)
Poedjian-poedjian besar dari antero Pers di Ned.-Ind. dan Malaya
menetepken jang ,,Gandroeng Bali” ada Loear Biasa!
100 7» PEMANDANGAN, PERASA'AN ,,BALI ASELI'!

Kedoea

poedji.

T, D.

perminta'an

Atas

kalinja

LONE. WOLF
STRIKES

spannend,

regie:

»GANDROENG-BALI”

Moelai ini malem tanggal 22 — 23 Januari 1941

narik

&

TESIS MEN

RE ME GEN

EN

EN

EA

OP
THALIABesar BIOSCOBatavia

MALEM!

di Militaire Cantine Mr.-Cornelis.

(verh.

dan keroesakan - keroesakan.

CINEMA ORION

4

Satoe tjerita jang telah bersucces besar di
Bandoeng dan di ,,Gambir”!
,MOESIM-MELATI” atau ,,MELATI-TYD”

Fabriek2 berdjslan teroes Sekalipoen

Warren William
Joan
Perry

TINGGAL

INI MALEM:

President Roosevelt
AMERIKA-SERIKAT.,
. dipilih oentoek ketiga-kalinja.
London. Kathedraal St Paul kena.bom,
II.
III. Inggris. Convooi pengiriman barang makanan alat2 perang.
:
IV. Inggris. Radja Inggris beserta permaisoeri
tempat2
bagian
beberapa
mengoendjoengi
jang hantjoer.
:
London. Kapal2 terbang R.A.F. berangkat
V.
oentoek menjerang Djerman.
VI Jang mendjadi korban serangan kaoem NAZI
di Engeland ialah prempoean dan anak2.

laen -laen

GLORIA-PANTJORAN

Januari ia.d.

23 — 24 - 25

Betawi

ea an EA
MEA

Mn TU

IPA:

Il

VII Inggris

di

27 Jan. moelai

BALI

IMPIAN
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| pea dil.
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' “Sekarang adalah waktoenja da |

DjJAWA

pemerintah oentoek segera me
pekerdjaan-pekerdjaan

2

Angkatan

Wedana

djang, karena

aka Nae
Boeat sedikitnja bisa |
Mantri Kaboepaten Poerwakar
1 ' membikin ketjilnja angka invoer 'ta diangkat mendjadi Ass Weda
kaleng

Gmn asin dani ikan Lahan
— Seetatangi

jang tertentoe terha- |

toe djalan

Jinlain

page

Ikan

boeat?

djoe-Sebali knja Sa pi
ke
ienja
product
an
kirimk
bisa
pan
|
toe,
|
dalam
a
misalnj
ng,
an | tanah Sebera
00
1.000.0
k
sebanja
| tahoen dn

dent

— Ditaroehnja oleh anak anak
"Pandoe karangan boenga dide-

Bahwa

satoe

perkara

jang

tidak moengkin, Tetapi dengan
selekasnja dari fihak Binnenlandsche Visscherij haroes diberikan penerangan, penoendjoekkan berikoet satoe tjonto,

— misalnja

demonstratie.

Kedoea, orang masih dapatkan rawah-rawah: jang sekarang ini soedah tentoe bisa dibikin lebih berfaedah bagi mereka jang mempoenjainja. Baik

sampai

| kira-kira 3.500.000 kg. Sebabnja
| ini kenaikan jalah karena danau

jang

tatat Pa sam- | Tempe jang ketika dalam tahoen
engan. tanah Indone- 11937 oleh Dienst Binnenvissche-

aa

telah

beroepa

sawah,

dari loezIr negeri, 2 epegar tawes, pada waktoe tahoen 1938
4 an angka-ang-| .soedah moelai panen.

1 kita petik Kara
tetapi kita am- |- Sekianlah ringkasnja dari angANA

| ka-angka jang kita maoe oelangi
lagi pada pembatja dan kemoe-

“ satoe

tempat:

pemeliharaan

ikan jang tidak koerang dari
10.000 hectare.

dian kita akan tjoba toelis ten-

.tang satoe oesaha intensief dari
- | fihak pemerintah bersama anak|
Demikianlah tjara jang paling
meloeaskan
ia- | negeri terhadap
lekas
boleh dioesahakan oleh peasin
an
ng- | productie tentang ikan-ik
LL
merintah
terhadap persediaan
5
di ini kepoejauan.
ih

productie dari ikan-ikan asin oleh

MEMBOEAT

PERSE-

-DIAAN DI DJAWA
Dengan keterangan
"| maka njatalah bagi
. Isoeka menghitoengnja

BARAT
kita diatas,
siapa jang
perbandi-

Indonesia sendiri, meskipoen disini kita baroe toetoerkan sampai kepada

daerah

Djawa

Barat

“sadja.

Daerah Djawa Barat soengg | loean ra'jat dari poelau Djawa |: goeh mati ada satoe daerah jang
pemeliit- | dan Madoera sebetoelnja djoem- bisa meroepakan tempat
itoe,

bahwa

|

boeat keper-

oekoe
“Hah productie ikan asin jang di- |haraan ikan tawar dengan

didepan potret itoe.
Pendapatan Gemeente

dari padjak

lam dan ditoetoep
mat. (Sm.).

Pendapatan Gemeente Tjire'bon dari padjak jang djoemlah
tanja ada 14 roepa, selama
139.
ada
ja
hoen 1940 besarn
597,48, dimana diantaranja di
terima dari Straatbelasting jg
Selama
besarnja f 33.368,93.

tahoen 1939 besarnja jang

dalam

Beloem

berapa

dite

bahwa

“ikan jang bisa dibikin asin seper . orang fikirkan ikan matjam

san

lama

L.S.I.

(Ika
ts

ta

seorang-orangnja hanja maL keadaan
Ham

sematjam ini ada
an Me

enak

termasoek benang2 tenoen seder
hana

jang

diadakan

dari sekolah

dan

rendah

20

lebih dari 14 tahoen.
Pembajaran ongkos ikoet (inleggeld) rendah sekali, jaitoe 15
cent- oentoek
moerid2 sekolah

oentoek

itoe

'maoe ambil sadja ikan m as.

kita

dalam
tahoen
teroetama men-

mesin,

sedang proces ini sebe-

loemnja
loem

sampai

sekarang

be-

habis.

barang mingkin naek!
bakalan banjak doewit.
Oepahan

boeroeh

jang bisa

awas

dan

betoei,

Pakelah obat

mata

kerna

naek!

pegawe

gadjih

waras

speciaal
bisa ban-

jang

. fras segala pemata:
njakit
mata waras tambah tedan

ges terang sorotnja.

&
Harga Opiio A
F 0.20

Harga

Optio

Speciaal
AGENT

Berhoeboeng dengan itoe, ma-

djika

tangan

mikian djoega di daerah kasul
tanan, dimana
tenoen menehoen-itoe soedah berabad2 ma
soek darah
daging rakjatnja.
Dalam tahoen 1938 dan 1939 per
oesahaan2 jang berkapital
Ialoe mempergoenakan kekoeatan

akan

ratan jg. sama-sama bisa dibikin
asin seperti ikan asin keloearan
Dan, matjamnja
negeri.
Ka loear

kita,

dikerdjakan

didesa2.
Java textiel
1936 dan 1937

dapat kepesatan jang tinggi. De

boemi naek harga.
Oentoeng besar Siapa

sel .pekampoengan. terseboet, . m
|ikan jang oleh ra'jat tidak lagi
“memang soedah sepanta
|lau pemerintah. dalam n
ini akan difikir boelak-balik sehingj akana Maa oat satoe on- ga 1000 kali oempamanja, kare| na mereka sangsi akan bisa hidoep atau tidaknja djika dipiara.

pangkalannja jang ke-| dalam toeisan-oelisan kita tenin 2 Pena
0m
elo 3 La
1 baroe naa

tidak

jang dikerdjakan dengan mesin
ataupoen tangan,
tetapi tidak

apa-

: 5 reka jang memegang djabatan | ika perloe diambil ikan-ikan jang
7 -oentoek itoe. Baik jang dikerdja- | oleh. mereka telah dikenal tjoeoleh fihak B.B., maoe-| koep atau memang jang soedah
| asin jang d al di Indo-| ana
biasa dipiaranja dari sehari kedian dilandjo
, adalah berasal dari daerah' . poen jang ki
n.
nte
sehari.
.dan dari Thailand
| k oleh scherij-consule
"Kita rasanja poen dari fihak
kenoeroet
penda|
Satoe
hal
j:
rmoela ikan-ikan itoe|
Visscherij senBinnenlandsche
rnah
poela
kita
|
oleh saudagar-sau- patan kita « da .
fikiran dengan
bersatoe
bisa
diri
— Singapore
di masing- | memadjoe |
tempo doeloe |

sebaliknja

Termasoek dalam pembatasan2 itoe ialah benang2 tenoen

Mengingat akan kekajaan la- |

| tatan jang terang dag mera me- |

:ing

,tetapi

baroe.

15 Feb.

depan,

.

akan memberi kedoedoekan jg.
baik bagi
peroesahaan2 jang

“sekarang 'ini kita hanja
sekian banjak anak an di pe- | maka
peroendingan kibataskan
maoe
kampoengan.
53
San
ta tentang ikan-ikan tawar didaoetan dan air di Pn

pernia-

2S

ti keloearan Thailand dan Indo1 China. Beloem lagi kalau orang | dari pembitjaraan ikan-ikan laoet
| maoe perhatikan ikan-ikan tawar jang djoega bisa didjadikan ikan
asin dan ikan didalam kaleng,
Sa Htoe rajah se- jang mendjadi peroesahaannja

— kan koetang lebih 1.96 kg. Bah-

terhadap

lementeering jang menjebabkan
peroesahaan jang telah memesan perkakas2 oentoek membesarkan peroesahaannja
masih
mempoenjai kedoedoekan jang

'kah jang paling tjotjok. Terlepas

ak kira-kira 92.500.000 kg.,

productie

pembata-

gaan tenoen kepoenjaan bangsa

km, boeat orang jang oemoernja

lah beberapa kali diadakan wan-

diadakan

Indonesia maka
pada tanggal
16 November j.l. diadakan reg

liharaan ikan tawar disawah-sawah atau dirawa perloe djoega

1 'donesia dapat ditentoekan tidak
ia, | koerang mempoenjai roepa-roepa

Sesoedah

Indo-

marschen, oepatjara pemboekaan
LS.L.-seizoen.
Itoe-perdjalanan djaoehnja 15
san

“Dalam pada itoe chabarnja te-

tenoen bangsa
nesia.
menoelis:

A. Hb.

sla-

.MATJAMNJA IKAN.
Tentoe sadja terhadap peme-

besar, sedang laoetan In-

Peroesahaan

km. bagi moerid2 klas penghabi

goeroe2 dan lain2, jang berhoeboengan dengan sport.

TENGAH

ISI wandel-

1941

kan kedjoeroesan olah raga bagi

Kaoem-

DJOKJA.

dan sebagi leden Atje Bastaman
| dan Oejeng Soewargana.
Sekarang soedah dipastikan
boelan

dalam

Toko

,,Oishi"

»

»Umeno"

”

»Toyo"

»

anak
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»
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boeat
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KYODO OPTICAL,
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X
«

Pekodjan 50.

Senen

'

82.

.DJAWA

tan Sport Indonesia) di Bd. soe
dah didirikan. Sebagai tindakan
pertama, oentoek mengenalkan di
' ri kepada
pendoedoek Bd. soedah disoesoen seboeah Commissie, oentoek mengadakan ISIwandelmaschen, jg. terdiri dari
t.t. A. Rachim, voorz. K. Soekan
da vice-voorzitter, Soenarto- secpenningmeester,
retaris, Agoes

BOGOR.

Hasil

dengan

Destarataweg

Inleggeld haroes dipenoehi, pa
da ketika minta ditjatat sebagai
pengikoet ISI wandelmarsch,

LS.I, Wandeimarsh.

tahoen

Harga
Ala

ne Lengkong

N.E. toelis:

ri taksiran akan tetapi koerang

dari pendapatan
1939.

|

BANDOENG.

rima ada f 142.229,64. Menoeroet taksiran jang haroes dite
itoe
rima selama tahoen 1940
pen
t
Meliha
0,—.
133.00
f
ada
bah
njata
maka
dapatan diatas,
wa jang diterima itoe lebih da

ran koerang lebih 50.000 hectare
:
paling latjoer.

| bikin di Indonesia djaoeh tidak
— Pemasoekan
dng
| ikan-ikan asin dan ikan didalam
| kaleng dari loear negeri ada ter-

a-ea

pannja gambar Baden Powell,
dan setelahnja diadakan defille

maoepoen jang hampir meroe- ' Perserikatan Goeroe Leuwiliang.
dari t. Abdoepakan sawah. Rawah Lakbok
Atas initiatief
sepertinja, boekan ketjil loeas- lah, Leider. Cursus Volksondernja kalau hendak didjadikan| .wijzers di Leuwiliang, telah diditempat miara ikan. Menoeroet 'Fikan soeatoe Perserikatan Goedoegaan kita setjara kasar,
(P.G.L.) Jang
roe2 Leuwiliang
-Lakbok moengkin meroepakan
'dipentingkan teroetama pendidi-

: ij “diternaki bibit ikan sepat dan
13 Sg

mesti

hal ini akan membi-

ni, boekan

n | baroe 100.000 kg. sedang dalam
bisa naik

orang

tertjengangnja kaoem ta-

kin

Celebes Sai “boleh membanggakan diri, karena pengirimannja dalam tahoen 1938 hanja
1939

|

kali

Tjirebon.

Rachman,

weg No. 46 dan di t. Agoes Klei-

rempoean. Koerangnja perhatian
itoe disebabkan hoedjan jang se
djak djam 3 sore sampai malam
teroes toeroen. Djam 9.30 baroe
tabl. diboeka oleh t. M. Ma'soem
mempersilahkan
dan kemoedian
t. K.H.A. Sanoesi dari Soekaboemi oentoek berbitjara, jg. mema
kan tempo sampai 1 djam lamanja.
Demikianlah
tabligh itoe
dilakoekan sampai djam 11 ma-

tjil dari segala golongan. Dianta
ra hadlirin nampak njonja Resident dan toean Assistent Resi

at loeaskan pemeliharaan ikan
disawah-sawah selama sawahsawah itoe sedang ditanami
padi.

pemnaa

dang dalam tahoen 1938 pengiri.man Borneo tertjatat 1.000.000
kg. lebih besar, atau 3.500.000

“ngan

A.

No. 8.
:K. . Soekanda,

Pada
malam
Minggoe jl. di
Madjelis Oemoem Pantjasan Bo-

men

'moerid sekolah.

Barang siapa jg. akan toeroet,
dapatlam
memasoekkan dirinja,
22 Januari moelai dari tanggal
sampai 9 Februari, pada toean- .
toean:

Tabligh oemoem A.LI.

dapat perhatian jang boekan ke

bisa dapatkan satoe tjara boe-

Soerabaja. Ini djoemlah mengenai

Ph productie- dari tahoen 1939 se-

:

Pertama

“Tetapi: hakin bisa kasih ma'soek sedjoemlah 2.500.000 kg. ke

| ryaRA

dari

“kemarau.

telah diperingati, dengan

ang 3 1 | noeroet penjelidikan kita memang

asin ang.Te

Apakah laloe jang haroes di

pa

moen

besar dari fihak

3. pengikoet jang tertoea, dan
4. rombongan
jang terbesar

.dap oesaha didalam negeri sen-. | Lord Baden Powell, oleh Padvin
' gor, telah dilangsoengkan Tabdari empangdiri. Perloeasan
a Mena Anna”
|ders
jang
ada
di
seloeroehnja
ligh oemoem, jg. dikoendjoengi
-| empang, — sebegitoe djaoeh meTjirebon pada hari Minggoe jl.
oleh kl. 250 orang laki dan peme—
tawar,
2Jaa .ikan-ikan

na disebelah

| soesah sekali. Kita tahoe, bahwa
oentoek itoe tidak tjoekoep orang
| ja dar 3a
bisa
dapatkan tanah jang tjotjok
tahoen 1939Han Mn
daripada
, selain
terboeka
| 20.000.000 kg. “dan djika dihi- | dan
soal air jang djoega Me
| toeng dari seloeroeh bagian Inrol penting.
koerang
lebih
adalah
Ae1 donesia
|
at |. 97. 500.000. ka

tahoen

sangat

2. rombongan
perempoean.

Hal ini. disebabkan karena keketjil ditimpa
tika padi selagi

Baden Powell diperingati.
Pembantoe kita mengabarkan
Kemangkatan Chief
Schout

|

sa-

Nu hksea" serta Naa

pendapatan

Il. rombongan jang terbesar.

doer.

#JIREBON.

Tar

panhasil

Pang OnjA

bertjotjok

“na di Lampoeng.

loe« Singgah di | si

nafas

kaoem tani menarik

Menoeroet berita opisil dari
Betawi toean R. P. Notosoediro

prijs2 oen- -

toek:

Hasil padi merosot.
Disekitar
district Leuwiliang
pada waktoe moesim panen (mo
tong padi)
sekarang ini, rata2

BARAT

Assistent

disediakan

' soedah

POERWAKARTA.

: jang donor: djoega kita telah ke- |
n | keinginan kita terha-

dan 20 cent oentoek jang lainnj
Bagi keperloean itoe sengadj

diantaranja ke Tjiam-

. delmars

352 WI.

:
2
3
g

TE

Ingadakan pertemoean diantara | ROEANG
in
tidak laPlan boekti ag langgautanja jang berpoeloeh2 | —
bisa dikemoekakan,
ketjoeali djoemlahnja, dimana Nona Lien | Pertanjaan

: Hasan

Sara

bantoean

'ijoer

pendapatan| toek memperingati almarhoem
M.H. Thamrin itoe, laloe t. Niti
atmodjo
angkat pidatonja dekali karena sebab sebab jang tte

a | periksa hanja 2 saksi jaitoe ser |

dan | Karnadisastra

Poen

soerat

'ngan pandjang

rapport

itoe

me

noeroet anggapan pembela tidak

lebar meriwa-

jatkan keadaan

almarhoem

seboet selagi hidoepnja

paksa berhenti dari pekerdjaan
nja.
Maka dari itoe:
1. Sedjak kandoengan oemoer
berapa boelankah A haroes

ter

dengan

bisa dianggap betoel isinja, ka diterangkan djoega, oleh kare
jang memetakan pada terdak
: rena jang memboeat itoe tidak | na Kenja Nijata boekan perhim
wa.
a beta an
mempoenjai sjarat sjarat jang 'poenan politiek, sehingga beli
Ketjoeali doea saksi ini, maat kalimat. tsb. adatJoekoep
oentoek dapat memboe "au hanja menerangkan seperloe
ka semoea saksi saksi menerang
at
verslag
dari pertjakapan ae | nja sadja jang agak tidak me
kan bahwa mereka tidak menngan terdakwa dengan tjara jg -njinggoeng pada politiek. Kesedengar oetjapan oetjapan
perti jang telah diseboetkan da objectief. Sasi Danoe dan sak | moedian sekalian hadlirin laloe
dataran nn
o Sr
mendiamkan fikirannja poela se
si Karnadisastra mengakoei sen
soerat dakwaan.
|
artikel 153 bis ternja “lam
bentar oentoek memperingatidiri-bahwa
baroe
pertama
kali
“Menoercet. keterangan saksi
bahwa artikel itoe diada
|

maka ternjata

'ong dan Oemar,

dengan

lah bahwa 2 sersi itoe

- dilakoekan dengan kekar

| sengadja

emoedian pembela membirakan kalimat jang terseboet

Ko

Karnadisastra,

dan

anoe

menjampaikan

bebe-

rapa pertanjaan tentang

perge

rakan dan tentang peperangan
4 | kepada terdakwa dengan maksoed

oentoek

memantjing-man-

'tjing. Ini bisa dimengerti oleh
a

aibont. sebab 2 sersi itoe menoeroet ke

Tenan i jangsa

terangannja
an diatas maka pembela ber
pendapatan bahwa kalimat jg | irintah oleh
tama jang ditoedoehkan ke menjelidiki

sendiri telah dipe
chefnja
oentoek
perkataannja Tje-

waktoe itoe mereka
pi ceroesan politik,

menghada
sedangkan

mereka beloeni'iama mengerdja
kan djabatan sersi ditambah
poela mereka hanja tak mempoe
njai ontwikkeling dan pengalzman jang tjoekoep oentoek da
pat mengerdjakan
pekerdjaan
menjelidiki oetjapan oetjapan
pemimpin
pemimpin pergerakan.

Oleh karena itoe pembela ber:

pendapatan bahwa dalam perkara
ini tidak terdapat boekti2
| terdakwa seperti terseboet |tje Moehammad Moehtar.” Dan soerat dakwaan tidak bi | 'lam pemeriksaan ini ternjata . jang oentoek menetapkan apa
jang telah didakwakan terhadap
dikenakan oleh artikel 153 bahwa terdakwa itoe sama seka
terdakwa.
Kalimat ini kalau dibanding. li tidak memberi koersoes ke-

pada anggauta anggauta Gerin
do, djoega tidak memboeat

pe-

dato terhadap orang banjak, me
|lainkan ia bertjakap tjakap

de

ngan 2 sersi jang ia kenali dan
jang menanjakan beberapa hal
ntia

kepada terdakwa.
Kemoedian pembela

menjata

'kan, bahwa keterangan ketera
ngan 2 sersi Danoe dan Karna
diberikan
disastra jang telah
kepada wedana Tjiandjoer daTam vooronderzoek pada tang-

Hapbksi ini ha
Sean
@ikenakan oleh aa

gai 23 Januari 1940 dan ketera
ngannja dimoeka Landraad ti

i | dak berharga karena soedah ten
toe mereka itoe sebeloemnja di
periksa mempeladjari

ngapalkan

doeloe

dan

me-

verslagnja

tentang pertjakapan mereka de

Kia

Mani,

moela
telah diboeatnja moela
dengan consept dan
consept

dan

la berpendapatan bahwa
“bisa djadi jang terdak-

'pemimpin

jang

enja pendidikan dan pe:
sam
oean jang Spek

itoe tetap ada ditangannja 2
sersi terseboet, sehingga mere
ka setiap waktoe dapat memba
tjanja, sehingga soedah tentoe

keterangannja selaloe bisa tjo
'tjok dengan soerat rapportnja
| jang menoeroet
keterangan| nja diboeat pada tanggal 13 Oc

Tioerkonean oleh
2 sersi jang te-

nal oleh terdakwa

ketera-

Menoeroet

1939.

tober

ngan sersi Danoe maka itoe po
jg litie rapport diboeat olehnja sen
(diri, sehingga orang dapat me
bahwa
| ngambil
kesimpoelan,
apa jang terseboet dalam rapport itoe boeah fikirannja sak
si Danoe sendiri. '
Pembela berpendapatan bah-

150 mesin, sehingga disana
ng ini tiap2 hari mendebocah mesin pemboea

, sedang jang poenja

|

sadja

berichtiar

'atau membaharoei
1 Gn

di Ja

tangan

maoepoen

de-

ngan mesin dimasoekkan regis
ter. Pada boelan December pen
tjatatan itoe soedah diadakan

mengetahoei

dengan pasti, soedah terdengar
jloegaan2 tahoen 1941 ini dimoe
lai dengan lebih banjak dari pa
da tahoen
| diantara

5

1940.

Pengloeasan
504

ini ditaksir ada
dengan

8070, te

tapi orang tidak oesah heran
kalau sesoenggoehnja ada 1006
Lain dari pada itoe, memang

tahoen 1940 adalah tahoen jang
| tidak baik bagi Men ana te
"3 'noen,

Kekoeatan

wb

data

g »doek merosot. Ini disebabkan
'|karena seizoen-omzetten tidak
akan menjebabkan naa
pengupna An
ada

pada

akan diadakan pertjobaan

van het Land pegawai Gouver

perlindoengan oedara jang genap

nement
diperkenankan
minta
verlof boeat paling lamanja 6

1941

(volledig),

jaitoe

dengan bikin

pada perhoeboengan

laloe lintas

tie jang berwadjib,

kan, misalnja boeat pegawar D.
V.G. jang dapat memberi
ver
lof itoe Hoofd Dept. van Economische Zaken.
Verlof
terse-

itoe haroes dilakoekan. Lampoe2

memberi

loear sebagai

tidak nampak

diboengsehingga

lagi sinarnja ke-

narannja.
Sebagai penoetoep pembela
ah
mengeloearkan perasaan
wa dan menjesal bahwa
ole

manja. Terdakwa moelai ditahan oleh polisi pada tanggai 10
“Januari 1940.
:
Kemoedian pembela mohon ke
pada Landraad soepaja terdak
.wa dibebaskan dari toentoetan

dari

dimerdekakan

segera

dan

itoe haroes sama berhenti menjisih ketepi djatan.

koekan.
lama lima

tahanan preventief.
Setelah selesai
pembatjaan
pleidooinja laloe Raad mengadakan permoesjawaratan
dan
'poetoesan telah diambil, ialah

terdakwa
pendjara

dipoetoes
dipotong

1

tahoen

tahanan,

se

hingga terdakwa pada tanggai
12 Januari 1941 lepas dari hoekoeman pendjaranja. (Antara).

nja diadakan tepat pada tempo

nja, maka orang haroeslah

ngerti bahwa

me

tahoen 1941 ini

k ada perang. Dagang

Memperingati

Boekan

Lord Baden Powell.

sadja

kepandoean

jang mengeloear

kan madjallah ,,Penjoeloeh”, dengan maksoed oentoek mentjepoeblik,
fahamnja
gah salah
berhoeboeng banjaknja madjal

memakai

,,Penjoeloeh”

nama
:

djoega.

Berhoeboeng dengan ini, ma
ka madjallah di Poerwokerto jg.
akan memakai nama terseboet
dengan
diganti
djoega, akan
nama lain oentoek menghormat
jang
tadi: Apa
siaran PPK
akan dipakai, masihlah beloem
Terbitnja tetap boelan
tahoe.
depan, toelis A.S.
Kena ratjoen bongkrek.
Di desa Karanganjar (Poerwokerto) kembali 25 orang telah kena makan bongkrek jang
mengandoeng ratjoen,
4 anta

ra mereka soedah tiwas djiwa:

Satoe korban
telah diangkoet ke roemah sakit zending di

memperingat pada wafatnja ba
doenia, tetapi

ban2 datang di Karanganjar.

diseloergeh

loepa pada baroe2 ini telah mem
peringati djoega

terseboet.

almarhoem

ter

&
almarhoem
Thamrin.

M. H.

orang

Apakah

4

S. itoe bisa memba

jar dendanja

tjil saban
.

sadja).

itoe:
dengan

menji-

boelan?

Kepada

siapakah

S.

tadi

minta soepaja dendanja bisa
ditjitjil?
. Apakah mintanja itoe pada
waktoe hakim mendjatoehkan poetoesannja?
— Perloe
diterangkan terlebih
dahoeloe hoekoeman
denda jg.
djoega dapat
diganti
dengan

hoekoeman pendjara itoe sebenarnja
didjatoehkan
sebab
orang soedah melanggar salah
satoe atoeran negeri jang memoeat
hoekoeman
tersehoet.
Toentoetan atas beberapa arti-

hari

orang

/

tentoe tidak ada perkara dimoe
ka hakim.
Oecang denda
dapat ditjitjil.

da

kembali

Tempo boeat membajar oeang
denda itoe paling lama doea
boelan, tetapi
tiap kali dapat
Cioendoerkan sehingga
hoen lamanja.

Boeat

sedang jang

Jang menetapkan tempo tadi
boeat Java dan Madoera jalah
Assistent

Resident.

Permintaan

oentoek

menji-

tjil haroes diadjoekan pada grif
fier Landraad.

soon?

2

2

mentjegah

soepaja djangan makan dahoe
loe bongkrek — teroetama dalam beberapa hari ini.
Bongkrek jang masih keting

di daerah Magetan sedang jang

galan telah dibeslag dan sebagi

SOLO.

lagi ternjata a8al dari Wo

nogiri.
:

Perajaan

soenatan.

3

Perajaan soenatan jang terbesar di keraton Solo jang pada

WONOGIRI.
Perampok

hari belakangan ini pernah ki
ta beritakan, tidak akan diadakan pada boelan Juli, tetapi pa

tertangkap.

Tentang perampokan di Wo-

da 27 Juni atau 2 Djemadilakir

Be 1872.

nogiri telah didapat keterangan.
Seorang perampok telah ditahan

:

— Batjakah

Sebagai orang telah tahoe jg.

Oentoek
mengetahoei kedjadian? diloear dan didalam ne:
geri, djoega. tentang Agama Islam dan commentaren-commentaren jang tepat: dan djitoe,
#

pengoela-

ngan dari bentjana -demikian
dalam desa itoe telah ditempat
pergi2 di

doea

an dari barang itoe telah dikirim ke Betawi boeat diperiksa.

la

EMBANGOEN

roemah2nja orang2

MADJALLAH

djoekkan dengan tjara bagaima
na bongkrek itoe moesti dibikin

kalau

soepaja tidak berbahaja kalau
dimakan.
5
Djoega itoe mantri dipersn-

per

lah Kenja Nijata di Tegal pada

tahkan memberikan nasehat pa
da orang orang kampoeng itoe

me

|

satoe ta

MINGGOEAN

OEMOEM

BERGAMBAR:

desa boeat memberikan pengoen

Berhoeboeng dengan wafatnja seorang pendekar besar, se

ntaraan masih poenja simpa- | 'hari Djoem'at sore telah

1.

Pertanjaan ke II.
Kalau segerombolan pegawai
dienst akan mendirikan seboe
ah Vakbond, jang dalam toedjoe
annja akan memperbaiki nasib
anggautanja, apakah:
rechtsperI Haroes
minta

kan satoe mantri-hygiene, jang
MempaMndeti

sesama

Karena

lah lain2 jang baroe atau poen

innja dirawat oleh dokter regentschap Poerwokerto jang sa

KBI poen tidak

kan

jang agak lama diterbitkan, jg.

Poerwokerto,

Kepandoean

ini tilak karena pelanggaran ke
pada jang berwadjib, melain-

ini paling

dihitoeng

da dienst.

bangsa asing jang menghormat
pak

tahoen,

Madjallah ,,Penjoeloeh”.

nja.

TEGAL

Wachtgeld

menjediakan dirinja poela kepa

POERWOKERTO.

orang pemimpin rakjat jang ter
kenal tocan M.H. Thamrin itoe,
| maka perhimpoenan gadis2 ja-

begitoe pesat djalannja seperti
jang disangka2 orang —

ri tanggal

kota Djakarta

P

me- | kel dari strafwet hanja dapat di
orang lain. Apabila se 1 langsoengkan bilamana ada se
habis verlof orang tidak dapat
soeatoe orang tersangkoet jang
diberi djabatan lagi karena tak
tidak terima
laloe memadjoeada lowongan atau orang ma- "kan klacht,
misalnja
tentang
sih sakit maka atoeran wachtpenghinaan. Djika orang jang
geld atau onderstand jang diladihina itoe tinggal diam sadja,

(Sirene)s
Semoea kendaraan jang berdja
lan bila mendengar tanda bahaja

Akan
ganti
nama
Beloem selang lama ini soe
dah
dikeloearkan
makloemat
oleh Pimpinan Oemoem PPK di

dengan

ngambil

ga hari ini berada dalam taha-

han lebih dari satoe tahoen la-

perhoeboengan

perloean dienst memaksa

biasa.

doedoeknja perkara ini jang se|
'Oentoek kesemoeanja itoe babenarnja
dan keterangan ter
kal diadakan tanda2 luchtalarm

dakwa.itoe bisa diterima kebe-|

soeatoe perkoempoelan hendak
mengikat dirinja keloear.
Ten

“boeat tiap dienst soedah ditetap

Selama verlof orang
Generaal.
tidak menerima gadjih. Akan te
tapi boeat tempo enam boelan
djabatan jang lowong itoe masih disediakan oentoek jang sedang verlof, ketjoeali djika ke

roepa,

|

Rechtspersoon-aanvrage perloe
hanja kadang kadang djika se

jaitoe jang

Bila saat membikin gelap soedah tiba, sendirinja pekerdjaan

demikian

-

ditem-

patnja ?

hala-

ini, ia-

'haroes ditoetoep atau

van

Bestuur

Keharoesan minta rechtspersoon oentoek perkoempoelan jg
dimaksoed
itoe
tidak
ada.

haPermintaan tadi
“nginja.
roes ditoedjoekan pada instan-

teroes sampai

habisnja saat pertjobaan
lah djam 8 malam.

koes

tentang

alasan prive
keboetoehan

boet bisa ditambah setelah ada
machtiging dari
Gouverneur-

wa mereka itoe orang orang da
telan
ri recherche. Terdakwa

keterangan

ada
dan

tidak menghalang

negeri

(verkeer).
Pertjobaan
ini dimoelai poekoel 4 sore, dihabisi mpekoel 8
malam.
Tanda ada bahaja oedara datang, dimoelai pada permoelaan

an itoe berlakoe

oleh artikel 153 bis dihadapan
2 sersi jang ia telah kenali bah

boelan, djika
jang penting

gelap kota jang djoega mengenai

koep pengetahoeannja, tjoekoep
pendidikannja
dan
tjoekoep
oesianja, sehingga moestahil :a
telah mengeloearkan perkataan
perkataan jang bisa dikenakan

sultanan dan soenggoehpoen ki
beloem

besok

sore. Peri keadaan jang demiki-

bagi J ava-textiel boekan nasa
di bagian jang baik di tanah ka | jang baik.

ni orang

tanggal 23 Januari

pertjobaan diatas, jaitoe djam 4

pembela

sehingga tidak ada lagi membe
di Solo kepoenjaan toean dalam tahoen 1941.
sar
ri tempat lagi oentoek peranta
Karena
adanja
peratoeran
Awab Soengkar, jang pada ta.
sn 1940 telah menambah 130 -itoe, maka segala peroesahaan an2 baroe.
'mesin pada peroesahaan
Reglementeering itoe sebetoel
tenoen jang" bekerdja besar2an |
dengan

hari Kemis

mene-

Kemoedian

"masih ada akan mendapat “ke nan banjak jang pada permoeada laan tahoen ini haroes didjoeal
jang ter: sempatan oentoek tetap

ketika itoe soedah poe

Tegal memper-

bahwa

yangkan, bahwa terdakwa tjoe-

3 orang 1 akan berkata
'peroesahaan

Pertjobaan perlindoengan
Oedara.

Burgemeester

lijkregl. kepada Hoofd
Plaatselijk

VPN baiklah kiranja toean min
henti (verlof) itoe bisa teri
ta keterangan pada Bestuur P.
ma gadjih sebagaimana mes
VPN.
Djika tidak diminta
ti
tinja?
| dak perloe kirim Anggaran Da
Bilamana dikelak kemoedisar dan Roemah Tangga pada
an A masoek bekerdja lagi,
HVPB.
apakah diensttijd bisa digaboengkan lagi?
Pertanjaan ke III.
Apakah dikelak kemoedian
Pada soeatoe waktoe, S.
di
A tentoe diterima dalam peklacht oleh salah
satoe fihak, .
achirnja diperiksa oleh hakim S.
kerdjaannja lagi?
Menoeroet
atoeran
Binnentadi didenda f 50.— atau pen
landsch verlof buiten bezwaar
djara 10 hari (Djadi dendaan

nja.

makloemkan,

. Apakah perloe mengirimkan Statuten dan Hwishoude

tang

berhenti?

masih diharoeskan
rechtspersoon?

Apakah pada waktoe A ber-

mana | beberapa hal terdakwa sehing

a Ingan terdakwa verslag

apakah
dengan

Poerwokerto.

Pada soeatoe waktoe A tadi me
ngandoeng dan setelah kandoe
ngannja besar, maka A. tadi ter

menoeroet

pembela tidak berharga sama se

ini , wa dari 7 Sani jang telah at | lah dioeraikan tadi.

- hanja oentoek memerangi
can ketertiban oemoem

,,Setia”

Kalau mitsalnja menggaboengkan diri kepada PVPN

2.

rapport itoe jang diboeat oleh 'Soeriodinoto Ketoea perhimpoe |
“| saksi Danoe sendiri, sebab kete nan terseboet setelah angkat pi
Pertanjaan ke I.
A. adalah seorang perempoe
| yangannja saksi Danoe dan Kar datonja jang dengan ringkas, di
nadisastra dimoeka Landraad | mana sekalian hadlirin laloe ber an jang bekerdja kepada Goudan dimoeka
wedana
Tjian- diri dengan diam sebentar oen vernement, jaitoe pada D.V.G.

. dari loear?
0 (Pesoetorp).
o fsf Danoe

KEHAKIMAN.

Wang

langganan

hanja

f 0.60

tiap boelanatauf1.80sekwartaal
Lekaslah minta

nomor

pertjon-

tohan pada Administratie Weekblad ,,Pembangoen“ Senen 107,

Batavia C.
MAAN

Telf.

No.

1810 Wl.

AAMAMA AA PENELITIA
N

AN

2

'

5 sanga

di gedoeng Parin-

dengan diramaikan
Andalas-orkest.

salam.

|. Ada lagi jang loetjoe.
orang

dikalangan

ia

ada

sering ketahoean

bertempat

Jang hingga dari keaktifannja
spion

hari

soeatoe

boenoeh

oleh Ardjase-

itoe

Kartawirana

djoega soedah diperingati poen
» | djoega soedah diberi antjaman
oleh Ardjasemita, bila ia berani
Tetapi itoe Kartawirana tidak
mempedoelikan lagi pada antiaman Ardjasemita.

—. Mis, alias loepoet.

Masa 'Indonesier Madoera bi
Tabe????
Ke
|
Sesal
2 Moga

Berhoeboeng

soedah

Kalau

|

ngan
:

ka pada hari malam Senen paing

dia

kira poekoel 8 malam tanggal 6
ini boelan itoe Ardjasemita laloe
datang kegoeboek 'Kartawirana,

Soera-

dan mengintai pada segenap perboeatannja Kartawirana,
laloe

gelap”

toelis, dong.
ija, orang
j

itoe Ardjasemita

.soedah kesal ia poenja hati, ma-

Benih antara lain2 kata pak

. Djenggot.

Ardjasemita soedah tidak sabar
lagi, ambil potongan kajoe kemlandingan

kan

:

ra Sri Soenan dari permaisoeri
dan 3 orang adik dari Seri Soen, begitoe djoega beberapa la

Na keraton.

“3 ea

e Kotonisasi ke Lampong.

na

beritakan, bah-

kita

— Pernah

5 aa

me-

Da

dan

teroes

dipoekoel-

beloem

djoega

mati,

dan

ia

laloe poelang ke goeboeknja, be-

djoega

djoemlah

goeroenja

ada 7 orang.

sekarang

Lebih landjoet ki

ga jang dapat dikirim, jaitoe ti
ta mendapat berita jang
PGI
ap afd. ada 350 keloearga.
disini ada niatan akan memboeBoeat Soerakarta soedah ada lat roemah sekolah jang bahareg.

jaitoe dari

'590 keloearga,

Sragen, Wonogiri dan

kedoea

djangan

menge-

reg. Kota, jang menjatakan soe

Soepaja

k aa

tj ewakan orang banjak, soedah

mengirim ke Lampong
k
Ne
AS
lebih dari pada djoemlah jang

| roe jang lebih baik dan mentjoe
koepi, sebab jang lama koerang

mentjoekoepi dan sering2 kena
bahaja bandjir, sehingga meng-

halangi

10 boelan

likliniek dikota ond. distrik

antara

ta-

hoen 1939 — 1940 Gemeente Se
“ marang telah dapat hatsil jang
Kenaikan penghasi

memoeaskan.

“Ian itoe terdapat dari djalan, air
ding dan peroesahaan pipa, pa
2
bea pasar, dil.

s sepeda,

— Perbaikan kampoeng.
5 “» lam tahoen 1941 beberapa

1g Gemeente

jang be-

m diperbaiki, akan segera dioelai Begroting perbaikan kam

g terseboet soedah disedia-

dalam tahoen
moengkin
Gemeente Semarang akan
ertai Been
Is

| Daawa
Ba
ka

5 1

TIMOER
Sa

Naa

perkoempoelan

oesaha

Ino telah didirikan pendirian po

f 231.023,18.

Didalam

|

WAS.

Ke-

desa koentji

dan

teroes

membikin

gerebekan dan itoe waktoe djoega "Ardjasemita bisa tertangkap
dan teroes dilapoerkan ke Assistenan

kota

Sidaredja,

itoe malam

dan

pada

djoega toean Assis-

Pa

ngan diboeatkan baroe. Semoea

an perloe
rannja

membongkar

Kartawirana,

dan

laloe di

bongkar dan
terdapat
betoel
bahwa matinja, adalah
diboenoeh orang.
Disini perloe kita toetoerkan,

mita telah dalam tahanan di kepoetoesannja Landraad nanti.
Moehammadijah.
Beloem djoega para' oetoesan

mengasokan

dirinja, M.D.

disini

dengan spoed
telah
mengadakan rapatnja, sebab berhoeboeng
dengan
kepindahannja seorang

anggota Aisjiah jang djoega men
djadi oetoesan Aisjiah disini, jaitoe N. Soekati jang dipindahkan
ke Tjepoe, jang dengan lekas no

na” terseboet

terpaksa

haroes

meninggalkan kota Ngandjoek.
Dalam rapat itoe jang terpenting
membentangkan

verslag

congres oentoek Aisjiah jang dioetarakan oleh N. Soekati. Sedang

verslag

lainnja

ditoenda

lain waktoe. Habis membentangkan vgrslag laloe diadakan peri-

ga jang terhitoeng besar oentoek

V.O.B. di Waroedjajeng.

VOB

di Waroedjajeng telah

mengadakan

rapat

anggotanja.

Diantaranja poetoesan jalah ten
tang

soesoenan

pengoeroes

ba-

roe, terdjadi dari Ketoea T. Sas
trohoetomo doedoek dalam ang
1
Wakil ketoea
| gota RR),
merangkap
Soekardjo, Penoelis
| Bendahari T. Katimin, Pengha.

ngan soesoenan pengoeroes ba-

roe ini VOB disini menampak-

Djadi | kan semangat hidoepnja.

Anak terbakar.

Anak isteri bernama S. beroe-

mat toean2 Dwidjomoeljo,. Soe

cenja, jaitoe toean

goeng. Pada waktoe ini Ardjase-

mah didesa Moengkoeng, (ond.
distr. Redjoso) beroemoer I.k. 15
tahoer “elah terbakar. Sebab sebabnja

jalah

menggoreng
kering),
djatoeh,

waktoe

anak

karoek (nasi

itoe

jang

lampoe jang dipegang
mendjatoehi kaki, kain

dan badjoenja, sehingga menjebabkan terbakarnja. Kini anak
itoe telah dirawat dalam reg. hos
pitaal.

Pemb. ,,HAR” menoelis:

Medan

dan

sekelilingnjas

oendangan

itoe

di
terima,
membentoek

tetapi.
oentoek
pasangan
jang

akan

ke Andalas

dikirim
sebab

bondspelers

PSIM

roeh,

hingga

maka
boet hebat dipelaboehan Boele | tempatnja
leng doea boeah perahoe dengan

pat

PADANG.
Pasar Keramaian.
bahwa dari 31
15 Febr. 1941,

diiboe kota Mi-

mendatang

ini,

nangkabau
kan Pasar

akan diada
Padang,
Keramaian.

tontonan

berbagai

Diantara

permainan
ditontonkan
djoega
anak negeri asli dan tentoonstel! ling2. Djoega akan diadakan kron
gamboes - concours.
tjong dan
Poela badminton-wedstrijden ta'

fonds teroentoek mereka.

sedikit

dalam

tem-

mereka itoe

po sadja, maksoed
telah tertjapai.
Chabarnja ada djoega mereka
niat hendak mendirikan soeatoe
speciaal
pergoeroean
2
poetera mereka sadja.

verlof.

Diangkat

seboe

da-

.

Pangeran

oentoek

mendjadi

tijdelijk

Nasoetion,

antenar

di-

A.

HALIM,

arts

Praktijk oemoem
Djam bitjara: tiap? hari
dari djam 5 6.30
—
sore,
ketjogali hari Saptoe.
Kramat

33— Tel. 2029 WI.

BATA VIA-C.

ABDOELKADIR,arts
Hanja
oentoek penjakit
gigi dan moelset, meneroeskan praktijknja
Dr. OUW ENG LIANG
Tempat
berpraktijk,
Krekot 36 — Tel.836 WI.
Djam bitjara: tiap? hari

-

dari

djam

5 —

7

sore,

ketjoeali hari Saptoe.

0004449 604004400 00444004 00100004 seceoe9e 00000402

boeat

Specialist
Penjakit

Aambeien

ditanggoeng

dalam

mengoeroes

lain-lain

(Bawasir)

dan

12

hari

tempo

penjakit

(Peloeh)

Impotentie

bisa

dengen

Djoega

baek.

dan

teliti

kita

mengobati segala roepa-roepa penjakit dalam dan loear
badan, biarpoen soedah lama atawa baroe. Zonder operatie

pengobatan

garantie.

dengen

Astroloog,

Spiritist,

Occultist,

TABIB

Horoscoper,

YUNANI

A.B.

Molenvliet West 26, sebelah Djembatan
Boesoek Batavia-C., Telf. 825 WI.
00000002006040000020070

00024064

s0oo.ece

ul

Perhatian pada bahasa
aa
Inggeris
'Boekanlah berlebih2an kalau
bahwa perhatian
kita katakan,
de Kock dan
Fort
di
pendoedoek
sekitarnja amat besar pada baha-

sa Inggeris. Dibeberapa tempat-

tempat (desa) ketjil, selaloe kita
melihat adanja cursus bahasa Ing
geris ini. Tidak hanja poetera2poeteri2nja
tetapi djoega
inja,

amat menggemari bahasa ini.
Begitoelah disamping sekolah2
Inggeris ig. soedah banjak djoem
belahnja disini itoe, pada

1 Jan.

diboeka

toean Machsoes

lagi

socatoe

Inggeris,

jang

sekolah

maling ditengahmalam,”

dan bookoe simpanan toean dapat dirampasijnj cewang

simpanan toean tetap dalam pendjagaan ja

English-School”.

pondentie dalam bahasa Inggeris,

jang kita
chabar
Menoeroet
peroleh Toean Machsoes ini ada
bekas student dari
lah seorang

Manila.
Toean Noermathias Oesman
Indoloogstudent di Leiden
berada dalam selamat
Baroe ini, iboe dari tocan Noer
mathias Oesman student Indoloog di Leiden

Raliah,

(Nederland)

dirompak

tar
“H Pa

diberinja nama dengan »ManilaKetjoeali dari pada soal bahasekolah ini akan diasa dalam
Handelscorresdjarkan djoega

aman, dam mereka jangIjoba henda

tidak terlepas dari belenggoe hoehoem.

andika

HE AAA
PAT

AS

TA

NS

OENGAN

PEMER

ENTAH:

KIRIM WANG 71.

DAPAT GELANG

MA-

MAS (MAS IMITATIE)B

3 PASANG: BESAR

vr.

tinggal di Tapi Bandar

Olo di Padang, mendapat soerat
dari poeteranja itoe mengchabar
kan, bahwa ia ada dalam keadasadja di Nederansebamat
dengan sema
ma-sa
land, bersa
.
lainnja
sama student
Oesman
Noermathias
Toean
hoem
almar
cadalah poetera dari

toean Oesman gelar Padoea Rahidoep

beliau

Hooid

Djaksa Padang dan adik dari t.
Madjid Oesman Hoofdredacteur

Radig. (R).

“

loear
dienst,
paling
belakang
mendjabat
opzichter's
Lands
Waterstaat.

ALI DAHLAN
Tandarts

en Waterstaat.

waarnemend
opzichter
waterstaat, Mas Oesoef,
jang sekarang mendjabat tw. onder- "Op Z1EA
ter pada dienst tsb.
Karena permintaannja sendiri,
moelai pengabisan boelan Januari 1941, diberhentiken dari djabatan negeri dengan hormat dengan berhak mendapat pensioen,

Tetapi setelah
dioesahakan
dengan soesah pajah, sekarang
dapat dikabarkan dengan
girang, bahwa elftal itoe soedah
siap.
Kemarin sore, oeferwedstrija
soedah di langsoengkan, melawan VBDO, jaitoe salah satoe
bond dari NIVU, dengan kesoe
pa
dahan sangat memoeaskan,
teta
fa halftime stand 1 — 1,
menioep pepi ketika referee

Ind.

-

- meski-

(D)

Verkeer

dasa-

tidak

ia soedah

mentah,

MUTATIE.

(Dokter Gigi)
MATRAMANWEG
44 —
Telf. Mc. 715
djam bitjara 8—11 pagi
Hari kerdja 5—7 sore
.dan menoeroet perdjan
djian

Poetera India bersatoe.

Begitoelah

kira2

ternjata

mentah

ngan 41.

karenanja,

sampai

terseboet

poen ia soedah pernah mendjatoehkan THH
Pekalongan de-

meninggalkan

lan lamanja, tentoe

moeatan roesak dan terbalik.
Ketjelakaan orang tidak ada.

Dichabarkan,
Jan. sampai tgl.

oleh

oentoek.

tetapi

ditelan

lain

terdiri
jang

pasangan

Semarang jang terkenal sangat
atos,

dari

djoega

oentoek

tlitoeroenkan lagi, oentoek menjamboet SSS.,satoe club dari

ma bekerdja sebagai kaoem boe

nen (kemarin doeloe) karena ka

ini,

itoe

sebagian

lain bond dari PSSI,
ri pemoeda pemoeda

Doea bocah perahoe terbalik.
Dari Singaradja diberitakan
oleh Aneta, bahwa pada hari Se

dja semasa

MALANG.
.
— Pemoeda Andalas

di

moedah,

SEBERANG

boelan December
Pada achir
jang bersebeIndia
itoe poetera2
ran diseloeroeh Minangkabau ini
telah mengadakan soeatoe perteasal
dikota Fort de Kock oeninoean
jang
“foek mendirikan soeatoe studie-

besar

Ibagi pendoedoek sitoe.

TANAH
BOELELENG.

koeboe-

peringanja jang mengoeroes perkoem- 'Aisjiah disini. Dalam
diadakan mapoelan itoe RR tak loepapoen | tan itoe ta'loepa
kan minoem.
Poela ambil gamdjoega memberi subsidi. 1 5
barnja.
Selamat
berpindah.
Dengan berdirinja polikliniek
jang baroe ini, bergoena

|

Sore

ternjata boekan pekerdjaan jg.

radjin jg. hingga itoe Ardjesemita tidak bisa lagi membikin actie
nja goena membela diri.
Pada hari Djoem'atnja tgl. 17
Toean
Assistent Wedono dan | Ketinggalan.
hasil pendapatannja
Adapoen
Toecan
Wedono,
begitoepoen
oekan boeat amal,
ditoedj
akan
djoega Dokter Madjenang, teWeerbaarheidsboeat
pCt.
75
roes sama
memeriksa ke desa
comite peno
boeat
pCt.
25
fonds,
Koentji jang, dimana -pemeriksaaraan
Rakjat.
long Kesengs

ngatan perpisahan atas kepindatje sebelah selatan kota Nganhan itoe.
djoek. Kini oentoek gebouwnja
masih dipindjami oleh R.R. de | N. Soekati satoe-satoenja tena-

cini N. His disini jang "man | woto, Djojosoeparto dan Karto
edarmo. Moedah moedahan de
poenjaan PGI tj abang

bimanjoe.

loerah

pegawainja

jalah

kaoem vroedvrouw, Verplegers
dan verpleegsters di Modjowar

Penghasilan Gemeente naik
:

anak2. Soe”

Polikliniek baroe.

Atas

'Pemb. Tj. menoelis:

masoeknja

atoe kemadjoean jang akan nam
pak.

.

Na

23 MAA

:misnja

malam

Ardjasemita| distrikan Sidaredja, menoenggoe

:| djoega poelang. Jang dipoekoel|

Soera

Bagi daerah

ara

orang pada

pada bagian kepala Karta-

wa tentang mentjari orang2 ddi | gitpepoen
Lampu

bahwa

bahwa
itoe Ardjasemita
wirana jang satoe kali goes soe- “dari keonderan Kedjobong
dah rebah, dari sebab itoe waksoedah tersohor orangnja ada ketoe beloem bisa mati, laloe itoe
djam dan pintar poetar lidah, ter
Ardjasemita mendobrak lagi pa- boekti waktoe Ardjasemita diperiksa oleh
Toean Assistent ia
da roemahnja Kartawirana jang
mendjawab
tidak memboenoeh
segenap bagian biliknja dibikin
pada Kartawirana
tetapi memroesak.
&
boenoeh
ia poenja ama djaPada itoe waktoe, Kartawira-

aa

seorang

diantaranja

ra

mengetahoei,

ambil tanamannja djagoeng lagi .tent teroes membikin perdjalanan
hendak diboenoeh.
' kewadjibannja dengan actief dan

:
- pi abp::
—. Djawab: ““Toreh!! Toreh!!”.

“3

bisa

Kartawirana itoe matinja ada di

mita bahwa sering-sering ambil
tanamannja djagoeng dan pada

"angan

orang

Dikalangan

ada mengandoeng wadi, mengapa tidak segera memberi aa 3 Widi
pada jang wadjib.

(mondok) ditanatmja Arsasemita, mertoea
dari Ardjasemita.
Itoe Kartawirana soedah sering-

Io noewoen dan mangga.
Ada2 sadja pak Djenggot.

—

doedoeknja perkara

adalah seperti berikoet:
|
| Kartawirana itoe adalah orang
desa Koentji, onder dan district

| “Sidaredja,

idden J Java biasa dipakai: koe

16 dikoeboer ada aneh bin adjaib
itoe kajim jang merawat pada

majitnja
Kartawirana
barang
moestahil djika tidak mengetahoei jang majit ada loeka dibagian kepala,
jang loeka mana

Adapoen

Bang Bedjat tolong betoelin:

2

dari

desa Koentji.

-

1

keterangan

spion bahwa matinja itoe Kartawirana ada diboenoeh oleh Ardja
| semita jang sama beroemah di-

Tiidoekia kaki | makna “Bia
pakai, Dea 'alaikoem'
Ni

menoeroet

5—1.

pertandingan

LLOOOLLO

| jang

VBDO

dangan dari Comite
pendirian
Gedong
Nationaal
di Medan,
oentoek . mengadakan beberapa

doenia dengan mendadak. Atas

» ETIKA hari Djoem'at tel. 7 . tidak

tandon |
Disitoe

—

kan, bahwa PSIM mendapat oen

Mppan, apalagi jang meandjoeran
pemoeda tsb. maka
.
moekoel.
boelan ini t. Wedono dan
disini
soedah diterbitkan majang “dipoekoel
Pe
Assistent Wedono Sidare- | Dari sebab,
djallah boelanan jg. diberi nama
date mili k sematjam po |
itoe
dibagian
sandinja
manoesia
dja
telah
sama
berdoejoen-doeok” djoega jang dioeroes oleh.
| Soeara Pemoeda Andalas dibajenggot”, pakai kepala »Ka- | 'joen ke desa Koentji oentoek maka itoe Kartawirana waktoe wah pimpinannja wd. redacmembongkar koeboerannja orang .hari Selasa kliwon tgl. 15 boelan teur A. Hasjim Metaoen. Sela| bernama Kartawirana, djoega be ini telah mengemboeskan napasnja, dan pada hari Rebonja, tgl. mat!
Madjenang,
| serta Doktor dari
a TAB?

XI

Mataram 19 Jan, 1941.
Soedah
pernah saja warta-

dlirin diminta berdiri sebentar
oentoek menghormat djasa2 Toe
(an Thamrin jg. telah meninggal

SON.

trip

5—1

PSIM trip XT — S.S. 9—0.

OEFENWEDSTRIJD.
PSIM

LO
LOL OLI
6LLLLLRO

2

MA NN ESEK

R

oleh |

. Pada pemboekaan sekalian ha

oOeas,

.
dobruk
: roemah Ka “GiOleh
pembantoe

et A23 ANT KTA
NS ASN

Pn
KUNSNUJVERHEID

D.Z.FAROOK EC?
DJOKJA

TIANJA
TIDAK
TJEPET

N.B. Ditjari

agent

TOELEN
SEPERTI” MAS
SELAMANJA
LOENTOER
TRIMA TAMBAH AANG. 20Ct.
jang actief

sd

th. oesianja

loeitnja jang terachir, stand be
| roebah mendjadi
PSIM trip XI.

60009069 00000440100000000

Nangsoengkan perajaan genap 4
.dra,

Be

“ «Gerak Badan

Pemoeda2 Andalas telah me-

TA

ar

bek

Pena ERA IN

o2

Januari 1941

Hae

Aisijah.

Oemoem

pat

Oleh pembantoe D.

v.

Zender

Oo.

Y.D.G.

R.

17.00 Tanda
Tjelempoengan
iLagoe Djawa
Batak — 19.30

“8

20.00 Dari

Oo.

8 Gelombang

jang besar, diantara-

rena ini djoega, maka gerakan
kaoem poeteri M.D. telah madjoe

jang datang adalah Nji Ha-

dengan pesatnja. Tentang oesaha

Dewantoro dan wakil-wakil
koempoelan,
Aisijah,
ialah
ehammadijah bahagian poeteri
mis malam 19 Jan. 41 telah

soepaja memperbaiki isi dan peil
nja, masih selaloe didjalankan,

REBO, 22 JAN.
17.00 Lagoe Mana Soeka —
18.30 Lagoe Arab — 19.00 Lagoe Djawa — 19.30 Lagoe Le-

karena Aisijah mempoenjai

loetjon —

'

ENGAN
"ngan

mendapat koendjoe

harapan,

bahwa

peng

dengan

djalan

itoe setidak tidaknja ia akan da-

Pane

pertama,

djoeroesan

moelaikan dengan pembatjaan Al
“@oeran
jang dilakoekan oleh

Sitti Laila dan setelah oepatjara

Kemoedian
ia menerangkan
tentang hasilnja Hari Iboe di Ba-

gai bagian dari M. D. maka

soe-

dah tentoe sadja rechtspersoon
dari Aisijah sampai pada congres

“ini telah habis, hingga nanti di-

meskipoen demikian ta' perloe
orang chawatir, karena Jang Ma-

' ha Koeasa tentoe akan memberi
— pertolongan.

Keadaan Aisijah sampai congres
ini.
dibitjarakan

oleh Sitti Hidjanah jang

mene-

'rangkannja dengan serba sing' kat. 29 tahoen soedah Aisijah mesnjinarkan tjahajanja, tak lain dan

“ta' boekan oentoek mengedjar ke

“ran-kesoekaran
derita, tetapi

jang
orang

ngan berdirinja Comite
laan

di

kesopanan,

Bandoeng.

anggapan
jang

ke-

pembe-

protest

Iapoen

dansa

menerang-

ialah

soekar ditjapai

dan mahal dibeli.

bahwa

tjara

jang

,,ber-

Aisijah.

Pemoeda harapan bangsa dan

boenga masjarakat, haloean inilah jang membikin
Celebes
mengambil
- oentoek mengadakan

dari

Aisijah,
mendjadi

di

poetoesan,
onderbouw

jang diseboet Na-

sjiatoe'l Aisijah
“kat

Congres

dengan disingNaisijah.

Oentoek menjempoernakan se- gala peladjaran dan pendidikan

menjala-

soal-soal jg.

mengenai acherat, tentang jang
mengenai doenia tidak pernah di
perhatikan, hingga hal mentjari
oecang goena hidoep poen dilalaikan.
Kemoedian ia mengoepas mak
soednja 5 roekoem Islam dengan
Islam jang sedjati.

Roesaknja doenia ini kalau di
selidiki dengan betoel asalnja tidak lain karena roesaknja roemah

bil poetoesan oentoek membikin
leerplan dari pergerakan pemoe-

da Aisijah ini.

11.20 waktoe rapat diachiri.

Tiap-tlap Kari

12.02

—

12.30

Berita ini ada lebih

dari seminggoe

lambatnja

tanggal

kare-

na censuur. Jang bersangkoetan
tentoe akan memaafkan pemasangan baroe sekarang ini.

@ | "Patiar» F 1... sabali mocat

Berita

19.00:

Pers —

23 JAN.

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon —
6.15 Peladjaran Gymnastiek —
6:30 Berita Pers — 6.35 Dari
piring gramofeon — “1.00 Tanda waktoe — 7.01 Dari piring
'gramofoon — 7.30 Berita Pers

— 7.35 Dari piring gramofoon
-—- 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb. —
A 11.01 Potpourri — 11.25 Cine“yna orgel — 11.40 Agama Kristen — 12.00 Kamermuziek
1230 Boenga. rampai — 13.20
!
Berita
Pers — 13.30 Boenga
!
"sampai — 14.20 Berita Pers —
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda. waktoe. Pemb.—
17.01 Isi programma — 17.03
Boenga rampai — 18.00 Hawaii
an

rita Pers —13.30 Gambang Kro

music — 18.45 Radio Oranje —

—

19.00 Berita Pers dan Oedara
—19.25
Alfredo
Campoli —
19.45 Varia — 20.00 Wals
20.10 Pemandangan oemoem —

Berita Pers

14.15

—

mong

14.30 Toetoep.

17.00 Tanda waktoe — 17. G2
Lagoe Soenda — 17.30 Kesenian Djawa — 18.30 Lagoe Hin(doestan — 18.46 Adzan dan ka
sidah — 19.00 Lagoe Tionghoa
— 19.30 Berita Pers —20.00 Da
|"
ri piring hitam — 20.05 Penera
ngan Oemoem — 20.20 Agama
Islam — 20.50.
Gamboes
22.00 Krontjong — 24.00 Toe-

“

Syncopators

—

Zender

22 JAN.

17.00 Tanda

'Robert Pikler's Band — 22.36
Concert-arrangementen — 23.00

' Toetoep.
B. R. V.

Lagoe

Concert

waktoe —

Krontjong —

17.02

17.15 Ta-

man
Poetera — 18.00 Lagoe
Tionghoa — 18.30 Lagoe Mesir

—

1845

Lagoe

Swing

157,89

dan

Archipel-

61.66 .M.

REBO, 22 JAN
17.00 Tanda
waktoe. Pemb
— 17.04 Lagoe roepa2 — 183.00

P.L.J. 20.5.

Arab —

19.00

Soal Pengadjaran — 19.30 Be-

—

18.45

Lagoe

dansa

Op.

57

—

19.55 Pablo
Casals
main —
20.00 Lagoe
Hawaii — 20.45
The world on the moon — 21.01
Het New
@ueens Hall Orkest
— 21.15 Vocaal programma —
22.05 Lagoe

dansa

Roesmi begitoe.

Socara
Roesmi
jang loenak
dan haloes itoe, pada telinga jg.

»,Toean-toean

'koet kalau-kalau terlihat dengan

jang moelia.

njata oleh Roespandi.

dan

nona-nona

Pesta jang berbaha

Pratiwi

Indonesia”.

hadir
kedengarannja - sebagai
soecara seorang widadari, semoea
ig. mendengarkannja tertjengang,
— tertjengang kepada paras moe
ka dan soearanja. Roespandi da-

| doengkan soetra merah mawar,

lam hatinja melihat roepa dan pa

j berbadjoekan. hidjau moeda jang

kaiannja,

disangkanja ia gadis

gia. Terima
atas djasa
roes P.I.I,
ngorbankan
ja ini, dan

peranakan

Arab.

ma kasih kepada toean-toean pe-

bang

ngoeroes P.I.I. jang telah soedi
mengoetjapkan
selamat djalan

lam ingatannja soeara itoe pernah didengarnja.
Matanja
ta' poetoes-poetoesnja ditoedjoekannja pada paras

Nona

Resmi dengan bertoe-

kelihatannja

sebagai gadis Arab,

Segala jang hadir tertjengang
melihat nona Roesmi, heran dida

kasih saja oetjapkan
toean-toean Pengoejang telah soedi metenaga goena diri sa
ta? loepa saja berteri-

— jang tampak hanjalah kedoca be “-— ,,Silahkanlah nona naik ke— lah matanja jang boendar jang
mimbar — kata Roespandi.
. ita” berhenti- -hentinja dari bidji
“Dengan ta' sepatah katapoen,
tjaan
ia
laloe berdjalan perlahan-lahan,
tjark
2 matanja - .itoe meman
seakan-akan 'ta' dapat bergerak
“haja sebagai sebentoek permata
kakinja, hatinja berdebar-debar:
| intan kena tjahaja lampoe.

dirat Toehan,
hoebaja-hoebaja
tocan-toean dan nona-nona sela-

2.

gerak djantoengnja amat keras-

mat

nja,

patlah

Koelit moekanja jang koening

Tenggat

terhias oleh hidoengnja

badannja terasa panas-pa-

pada diri saja ini.

Besar permohonan
didalam

saja keha-

peladjarannja,

da-

kiranja kelak membawa

3

f

EME,

Ya

ii

3

K.M.D. ,, 7.71

24 HI. Tjere poetih
Na
Hen y
ea
5
YA 3
5
NA
ata
Petis Kit Merpi
Ka
Br

Levering

liteit A/E Nov. f 30.— dan Pon
tianak A/E f 25.50 per 100 kg.
Karet: Standaard Sheet sedia
per V5 kg.
Ci tronella:
ring
kg.

Contract

nom.
A

leve-

Jan./Maart f 0.90 nom. per

Koffie: Sabtoe
fonds djoeal
jang 504 triage levering Jan.|
Febr. basis tetap Telok f 20.25
per 100 kg.
Lada hitam: E.k. Telok levering Jan./Maart

f 7.50

pembeli,

f 1.60 pendjoeal dan Febr./Mrt.
f 1.60 pembeli, f 7.76 pendjoeal
per 100 kg.
Lada Poetih:
Lev.
Januari
Fob.
Pangkal
Pinang f 20.—

pembeli f 20.75 pendjoeal.
Minjak

Panah

Tanah:

Crown

f 2.05,

f2,05 dan Devoes f 2.30

per blik.

Januari:

ditawarkan:
p. 100 kg.
Vol Sl. B. Pandeglang P.S.A. f 9.10
Vol HI. Tjere poetih S.T.A. ,, 8,—
Y,

Sumatra export kwa-

f 0.3054, Crepe f 0.3014

K.T.B. ,, 7.84
Krn
2
KPD, 11162
KR Di
Loe
PK, TAS
Pe
1 23

Serang:

lap f 8.50.
Tiongtoa
f 7.50
Tongliap f 6.75 dan Australia
f 9.50 per 100 kg.
Katjang
kadele:
Kwaliteit
Djember franco prahoe Probolinggo f 6.84 per 100 kg.
Tapioca
'meel: Kwaliteit
A
roepa2 merk franco wagon Tg.
Priok/Cheribon f 17.25 dan A.A:
f 8.10 per 100 kg.
Damar:

"RO

HI

Tjere

poetih

:

Petjah

koelit

p. 100 kg,
P.K.T. f 7.38

tjere

Lolosan

Tjere

Ia

EA

,

Tjere

ST

ta

Slip

Slijp Tjere

Be Oi

3

Petjah koelit srogel

I.S.Z. ,, 7.53

Lolosan

Il

UD

Slijp srogel

ISS,

8:21

Lolosan

IBa2,

srogel
boeloe

Slijp boeloe

I.B.S.

3802
,, 8.43

Tjiandjoer:
(Fr. wagon Tjiandjoer)
Levering Januari:
Mach. Ven. Foeng SPA
f 9.20
Mach. Ven Foen SLR”
,, 8.90
Mach. Oeij Kam Hoa
O.S.H.
» 9.20

Mach. Oey Kam Hoa
O.K.H.
Boemiajoe.
(Fr.

wagon

8590
Boemiajoe).

Levering Jamuari:
Slijp boeloe H.G.
Slijp boeloe H.
Slawi:

f 9.10
» 840

(Fr. pr. K.P.M. Tegal)
Levering Januari:
Sliip Boeloe OTB

f 8.34

Boeloe Eng Seng

» 810

Slijp OTP

» 1.86

Java

Harga

goe roepa2 — 9.00 Vocaal setengah djam — 9.30 Zigeunermu
ziek — 10.00 Accordeon Orkest
— 10.30
Lagoe
Perantjis —

,, 7.84

ditawarkan

Ketan

KEMIS, 23 JAN.
6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.04 Ochtend concert — 6.30 Be
rita Pers — 6.40 Lagoe gembira
— 7.30 Berita Pers — 7.40 La-

S.T.B.

Y, Hl. Tjere
poetih S.T.L. ,, 7.62
Petjah KI. HI. poetih S.P.KT ,, 738
Indramajoe:

» 10:53

beras

dari

gar-saudagar
tavia.

sauda-

ketjil Baper 100 kg

Ketan

Java

3 2D

Beras Machine Tjiandjoer
S.P.A. OSH
» 10—
Hul boeloe Krawang
K.B.B.
». 8.50

11.00 Orkest —— 11.30 Lagoe da
ri Hawaii — 12.00 Concert —

12.15 Suite — 12.40 Vocalia —
makan

—

13.20 Be

rita Pers — 13.30 Lagoe makan
1420

Berita

Pers

—

14.30

Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.—
17.04
Lagoe
roepa2 — 11.55
Danssymphonie — 18:30 Piano
—

19.00

(Ar.)

Berita

Lambatnja berita.
Sedjak petjahnja perang

Pers

—

ini

Gemoem soedah tahoe, bahwa
pendjagaan soerat2 keras seka
li, jaitoe dengan adanja censuur
Berhoeboeng dengan ini, ma-

ka banjak soerat

jang lambat

lambat karena censuur itoe. Hal

—

bagai limau

doekkan kepalanja, karena ia ta-

,, 8.03

1

Aida —

Toetoep.

loenak:

:, 8.15

K.M.B.

rita Pers

— 24.00 Toetoep.

jang

K.B.B.

34 Hi. menoeroen

sekali.

— 22.30 Vocaal PEARL" — 23.00

soeara

2, Huller Boeloe

Boeloe

19.00 (St:) Viool soli — 19.30

Melajoe — 22.40 Lagoe Djawa
— 2250
Krontjong oleh R.O.

Dengan

,, 8.40

Huller

21.30 Orkest main — 22.00 Be

boeah jang lezat tjita rasanja pa-

djok,

K.B.A.

merah: Cheribon Twa

—

appasionata

da Iboe

itoe,

Bawang

nate

sangat, itoelah jang mendjadikan

seoelas

,, 8.70

Vol

f 25—, Tjilegon No. 1 f 26.—
dan No. 2 f 24.— per 100 kg.

13:00 Lagoe

nas dingin. Soekatjita jang amat

doedoek
disebelah posebentar-sebentar menoen-

K.S.B.

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

— 19.00 Berita Pers (Ar.) —
19.00 Vocalia (St.) — 19.30 So

jang mantjoeng, bibirnja jang se
samianaaa

p. 100 kg.
2, Slijp Boeloe

da waktoe. Berita Pers — 22.01

zender
PENJIARAN P. P. R. K.
NOESANTARA

18.30

20.30 Serieus concert — 21.30
Dari piring hitam — 22.00 Tan

Stadszender

toep.

rita Pers — 20.00 Dari. piring
hitam — 20.20
Pemandangan
Loear Negeri — 20.40 Konsert

Wdvertentia

nje —

Ora

(Gambang Kromong — 13.15 Be

REBO,

tahoen dengan soeboer. Oleh ka-

@

12.00 Tanda waktoe —

inilah perkataannja

Noot Red.:

:

Soal roemah

orang

spreekster
sebagai
penoetoep
pembitjaraannja.
Djaroem menoendjoek angka

—. Aisijah, jang telah beroemoer 15

toep.

lah, karena”sampai pada saat ini.

didasarkan

6.02

Lagoe Krontjong — 6.30 Berita

itoelah tidak sahanjalah

KEMIS, 23 JAN.
Tanda waktoe —

6.00

orang mempoenjai angga

tangga......

lah didjalankan ada diseboet djoe
ga
dengan
terbitnja
Soeara

20.00 Dari piring hitam — 20.20
Pemandangan Loear Negeri —
20.40 Ketjapi — 24.00 Toetoep.

Pers — 6.45 Lagoe Soenda
7.15 Berita
Pers — 7.30 Toe-

congres di Medan telah mengam

Oesaha-oesaha Aisijah jang te-

17.02

djaran — 19.30 Berita Pers —

Jang diserahi membitjarakan
.hal ini adalah
Sitti Wachidah.

kelihatan

18.45 Radio

KEMIS,

Lagoe Krontjong — 19.15 Taman Poetera — 18.00 Lagoe Me

Benarkah Islam memimpin
kepada kelemahan?

demikian,

eus concert —

R. K.

REBO, 22 JAN.
17.00 Tanda waktoe —

keperloean
orang.
perempoean
dan
wmelakoekan
pemeriksaan.
atau soentikan kepada majit.

dari pemoeda Aisijah ini, maka

Oesaha-oesaha Aisijah

17.03

Boenga rampai — 17.45 Gymnastiek — 18.00 Ray Ventura
et ses Coll€egiens — 18.15 Seri-

Bandoeng II 192, Batavia Ii 197

tang riwajat kebangoenan poeteri Islam, Ia melahirkan keinginannja soepaja didalam dienst D.
V.G, dipekerdjakan orang-orang
perempoean jang dapat melajani

jang

pemoeda

PENJIARAN
P.P.
Djawa Barat

Dengan sendirinja Aisijah akan
bekerdja bersama-sama.
(Sir — 18.46 Adzan — 18.49 La
Setelah
ia menerangkan tengoe Atjeh — 19.00 Soal penga-

Islam mempeladjari
Gerakan

—

dansa — 23.00 Toetoep.

nja Vrouwenafdeeling dari P.A.I.

pan

acherat memang

:

hi agama Islam”.

bahwa

dan

ti.

dari regent Bandoeng,

mengatakan,

Bahwa

didoenia

8.00 Gamelan Djawa atas pim

kan tentang setoedjoenja dengan

berdjalan teroes, karena ia insjaf
kemoeliaan

23 JAN.

20.00 Light Opera Company —
20.15 Cinema
Orgel — 20.30
Zang voordracht — 21.00 Om
roep Orkest — 21.40 Piano —
22.00 Tanda waktoe. Berita Pers
— 2215
Soli — 22.30 Moesik

kesoekaharoes diharoeslah

KEMIS,

serie oleh toean J.H. Ritman —

loehoeran kaoem poeteri. Soedah
tentoe sadja didalam mentjapai

tjita-tjita ini banjaklah

17.00 Tanda waktoe. Pemb.—

17.01 Isi programma

— 18.00
Lagoe
Tionghoa —
18.30 Lagoe Arab — 19.00 Pe
ngadjian
Al @oer'an oleh Nj.
/Amazar — 20.00 Krontjong Or
kest :,Dansa” — 23. 00 Berhen-

kerdja bersama-sama dengan lain

Lebih djaoeh ia menerangkan,
kegirangannja
dengan
berdiri-

tetapi

22 JAN.

u7. 30 Lagoe Gambang Kromong

be-

rat tanggoengannja,

ini

REBO,

tjap

lam goedang pendjoeal.
Minjak Kelapa: Harga roepa
roepa merk f 1.85 per blik dari
142, kg.
Copra: Keloearan Bantam me
noeroet
kwaliteit f 5.30 dan
f 5.40,
Katjang
tanah:
Keloearan
Cheribon f 10.— per 100 kg.
Kentang:
Keloearan
Bandoeng f 10.—
sampai f 11.—
per 100 kg.

lah bahaja jang mengantjam

telah

dansa

Onderwerp

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

Soenda

lain2

Goela: Sup. Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima dida

dansa, karena ini doea hal ada-

Aisijah

dalam periode kedoea ia haroes
mengalami hal-hal jang lebih beakan

Koeda merah dan
f 2.45 per bantal.

119.25 »Pinocehio”
— 19.45 Cau

dimana

ka darisitoe ia girang sekali de-

'stuur Sitti Aisah, jang mana menerangkan djoega, bahwa seba-.

f 25215: tjap Boeroeng Kaleng

lain perkoempoelanj ichtiar goena menentang vrije omgang dan

tavia,

pegang oleh Voorzitster Hoofdbe

rapat

-—

pinan
Khi Mas Hadisoegondo,
Hisedeni oleh Mbok Mas Hardjodimoeljo —
11.00
Lagoe
Soenda — 12.00 Berhenti.
17.00
Lagoe
Hawaiian —

di-

pimpinan

“hitam

Krawangi
(Fr. Ringb. Batavia)
Levering Januari:

. PASAR BETAVWI.
Tepoeng terigoe: Tjap Kodok

24.00 Toetoep:

— 20.30 Krontjong Orkest ,,Me
nara” — 24.00 Berhenti.
|

jang sempoerna.

lochoerannja kaoem poeteri. Ma-

selesai

Lagoe

piring

Wes-

selink & Dyjkhuis):

Gamboes — 22.00 Krontjong —-

pat memimPin ra'jat Indonesia ke

selama dida-

congres ini.
“Setelah Voorzitster Hoofdcomi
e congres memberi penerangan
tentang pekerdjaannja dan ada' sokongan-sokongan, diantaja dari Sri Soeltan, laloe di-

'itoe

20.00

(Via Makelaarskantoor

waktoe — 17.02
Soenda — 18.30
— 19.00 - Lagoe
Berita Pers —-

20.05 Penerangan
Oemoem -—
20.20
Agama Islam — 20. 50

89,32

Hem

PASAR BERAS DI BETAWI

ta 23 JAN.
TEE
aa ,

IA
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PEMANDANGAN

Sea.

KS

lam

waktoe

sedikitpoen,

itoe tidak bergerak
semangatnja

kemana-mana,

karena

mawar

menjangka

' sekali - kali

ini

kekasihnja,
ia memang
rindoekan.

kata itoe, ia memboeka toedoeng
nja perlahan-lahan, — ,,nama saja jang sebetoelnja ialah Soe...
mar... mi”,

Roesmi

rangkai hatinja jang
tjaharinja,
jang ia
dalam

bagi

jang

bersang

dimakloemi,

Sebagai disambar petir, Roes-

tingkah Roespandi de-

rinja sampai lama, karena ia ka-

pandi, laloe berdiri dari koersinja, dengan tidak dipedjam-pedjamkannja matanja memperhatikan parasnja kekasihnja jang

sihan melihat

telah tidak bertoedoeng itoe.

hatikan
ngan

ekor matanja

dalam

hati-

nja ia ta' tahan merahsiakan

olehnja itoe.

bahwa

itoe,

kiranja

koetan akan

memper-

da-

jang berbitjara disebelahnja itoe,

berbitjara

ta” postoes-poetoesnja

nang

itoe. Ia tidak

Pers —

poen banjak jg.

22.05 Orkestmuziek — 22.50 Ci
nema orgelsoli — 23.00 Toetoep.

ter-

Roesmi jang bertoedoengkan soe
tera merah

22.00 Berita

Kabar2

—

nona.

Roespandi

soecara,

jang

SToean-toean

Sebeloeim

di-

menge-

dioetjapkan
dan

nona-

saja meninggal-

kan Japan ini, akan saja menoetoerkan tentang riwajat diri saja,
agar mendjadikan pemandangan
pada toean-tocan dan nona-nona. .

Nama

saja

jang

sebetoelnja

boekanlah Roesmi” — dalam ber

-

(Akan disamboeng.)

